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Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida - 5
PB/gb
Núm. exp.: 2017/2374
Plec prescripcions tècniques per a la contractació del servei de gestió, supervisió i atenció psicològica en 
cas de catàstrofes i emergències i formació vinculada. LE 2017/110.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ALA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DESUPORT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AL 
MUNICIPI I FORMACIÓ VINCULADA

1. INTRODUCCIÓ

Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té com a objectiu la 
promoció de la qualitat de vida de les persones de la demarcació de Girona. La 
transformació de la societat ha dut a l’evolució dels valors i les maneres de sentir i 
viure els esdeveniments traumàtics. Això ha repercutit en la manera que tenenles 
persones per afrontar i gestionar els sentiments i les emocions que es generen durant 
els esdeveniments imprevistos i tràgics. Davant d’aquestes situacions es desborden 
els mecanismes normals d’afrontament i en ocasions una intervenció ràpida “in situ” 
ajuda a minimitzar els danys causats pel trauma que es viu, canalitzar i comunicar de 
manera adequada qualsevol informació, incloses les males notícies i preparar a les 
persones per afrontar el dolorós procés que els espera, ajudant-les a reprendre el 
control sobre les seves vides. Quan parlem de víctimes d’una situació de crisi o 
emergència psicològica ens referim a aquelles persones directa o indirectament 
afectades per una situació de crisi, emergència, desastre o catàstrofe: 

 Les víctimes primàries són les persones directament afectades per 
l’esdeveniment traumàtic, que poden patir traumes físics o psíquics, i que 
presenten reaccions psicològiques característiques, com a conseqüència de la 
inoperància dels seus mecanismes adaptatius habituals. 

 Les víctimes secundàries o indirectes són aquelles persones que tenen una 
relació amb les víctimes primàries (els familiar, amics, companys o altres 
persones properes) o han estat testimoni de l’esdeveniment traumàtic, i que 
poden tenir reaccions similars. 

 Les víctimes terciàries són totes aquelles persones que tenen un paper 
professional que els fa tractar necessàriament amb la víctima, generalment 
bombers, sanitaris i policies.

Per aquest motiu Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona el 
programa de “Suport i Atenció Psicològica en Situacions d’Emergència al Municipi”.

2. OBJECTE

L’objecte d’aquest contracte és el servei d’assistència psicològica especialitzada a les 
víctimes en situacions d’emergència. Consisteix a oferir-los suport i assistència en el 
lloc on ha succeït el fet i amb la màxima immediatesa possible. El servei també inclou 
la realització de tota la formació vinculada al programa “Suport i Atenció Psicològica 
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en Situacions d’Emergència al Municipi” i el servei d’assessorament psicològic als 
centres educatius que estan duent a terme el programa “Sigues tu”.

El servei s’ofereix a la demarcació de Girona, les 24 hores del dia, 365 dies l’any.

3. SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA 

El servei d’atenció psicològica als municipis haurà d’estar disponible les 24 hores del 
dia 365 dies a la setmana. Caldrà garantir un equip mínim format per un coordinador i 
els psicòlegs necessaris per a poder donar resposta a les necessitats del servei. Per 
aquest motiu s’estableix un preu màxim mensual del servei  de 1.000,00 €. 

3.1 EN CAS DE SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA

Criteris d’activació

Els criteris per a l’activació de l’equip d’emergències psicològiques de Dipsalut són:

 Morts sobtades i amb alt potencial traumàtic, especialment de nens i 
adolescents.

 Víctimes de delictes violents, incloses les agressions sexuals.
 Accidents amb múltiples víctimes (AMV).
 Desastres amb víctimes, molts danys materials o que generin alarma 

social.
 Per atendre professionals que ho requereixin(policies, bombers, 

sanitaris, treballadors socials, mestres,...) sotmesos a situacions crítiques 
molt demandants i estressants o amb alt potencial traumàtic en raó de la 
seva feina.

 D’altres a criteri del coordinador de l’equip i prèvia l’autorització de 
Dipsalut.

Com es pot activar el servei ?

El servei s’activa mitjançant una trucada telefònica a un número de referència d’ús 
restringit. Rebrà la trucada el coordinador de l’equip d’emergències que, en última 
instància, és qui (sota criteri professional) pren la decisió d’activar el servei.

Qui activa el servei?

L’activació del servei la realitza la figura de “l’activador qualificat”, el llistat d’activadors 
podrà ser ampliat per cobrir futurs protocols de col·laboració. 

Els activadors naturals i qualificats de Dipsalut són:

 Dipsalut (activació d’ofici)
 Alcalde/essa o regidor/a en qui delegui
 Cap de la Policia Local o persona en qui delegui
 Cap de Protecció Civil o persona en qui delegui
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 Responsable dels Serveis Socials municipals o comarcals

Altres activadors qualificats que també poden sol·licitar-ne l’activació són:

 Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
 Els Mossos d’Esquadra
 Els Bomber de la Generalitat de Catalunya
 La Creu Roja

Dipsalut pot activar d’ofici el servei, en conseqüència es considera un “activador 
qualificat”. Dipsalut podrà assignar les tasques d’informació i gestió necessàries per 
activar el servei d’ofici a l’empresa adjudicatària.

Quines són les tasques que han de realitzar l’equip d’atenció especialitzada?

Quan el coordinador de l’equip accepti la demanda de l’activador qualificat, s’activarà 
el servei. Els psicòlegs/guesnecessaris/es per a la intervenció es desplaçaran al lloc 
corresponent per atendre les víctimes de l’emergència.

Es consideren víctimes objecte de la intervenciótotes aquelles persones afectades 
directa o indirectament per la situació de crisi: víctimes primàries, víctimes 
secundàries, víctimes terciàries. L’àmbit de treball comprèn tant el tractament 
individual com el col·lectiu. 

Les tasques a realitzar per l’equip són:

 El suport i l’atenció especialitzada a les víctimes durant la fase d’impacte 
de l’emergència i l’enllaç amb els recursos públics i privats d’assistència 
un cop finalitzada la intervenció, en aquells casos en els que sigui 
necessari.

 Les intervencions psicopreventives i el recolzament psicològic als 
integrants dels equips d’emergències amb risc de patir impactes de forta 
càrrega emocional i alt potencial traumàtic (sanitaris, policies, bombers, 
treballadors socials, voluntaris,..).

 L’atenció immediata al dol.

 Realitzar de manera presencial o telefònica, un seguiment de l’evolució a 
curt termini i/o gestionar les derivacions a altres serveis d’assistència un 
cop finalitzada la intervenció directa, quan la situació així ho requereixi.

El servei s’ha d’ajustar als protocols de coordinació que Dipsalut estableixi amb la 
resta d’equips d’emergències de la demarcació de Girona. El protocol d’organització i 
coordinació del sistema de resposta i atenció a les emergències psicològiques de 
Gironaes pot consultar a l’annex 1 d’aquest plec.

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura

Codi Segur de Validació ca51e68da5f248cb858a3e98738b3ce4001

Url de validació https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Signatura 1 de 4

Gemma Brunet Rivero 26/10/2017

Signatura 2 de 4

Anna Loste Romero 27/10/2017

Signatura 3 de 4

Mª Mar Redondo Fornells 27/10/2017

Signatura 4 de 4

Pau Batlle i Amat 27/10/2017 Cap d'Àrea de Polítiques
de promoció de la salut

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=ca51e68da5f248cb858a3e98738b3ce4001


4

3.2.  EN CAS D’ASSESSORAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS

Criteris d’activació

Aquest servei s’activarà en cas que sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica 
arrel de la realització del Programa “Sigues tu” als centres educatius. S’activarà el 
servei sempre i quan la demanda no es consideri susceptible de ser abordada pels 
serveis educatius de la Generalitat de Catalunya i tot cas de forma coordinada amb 
aquests.

Com es pot activar el servei ?

El servei s’activa mitjançant una trucada telefònica a un número de referència d’ús 
restringit. 

Qui activa el servei?

En aquest cas els activadors qualificats són els docents que estan duent a terme el 
programa “Sigues tu”. 

Quines són les tasques que han de realitzar l’equip d’atenció especialitzada?

Quan el coordinador de l’equip accepti la demanda de l’activador qualificat, s’activarà 
el servei. El psicòleg o psicòloga que faci la intervenció té la funció d’assessorar a la 
persona docent en el centre escolar i proposar-li les mesures adients segons la 
situació. 

El servei s’ha d’ajustar als protocols de coordinació que Dipsalut estableixi amb el 
Departament d’Ensenyament de la demarcació de Girona. 

4. FORMACIÓ VINCULADA AL PROGRAMA DE SUPORT  I ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AL MUNICIPI

Dins el marc del Catàleg de serveis de l’organisme es desenvolupen diverses accions 
formatives que acompanyen el programa de suport i atenció psicològica en situacions 
d’emergència al municipi.

Amb aquesta oferta formativa es vol dotar a les persones  professionals de l’àmbit de 
la promoció de la salut d’eines per a l’actualització dels coneixements i la creació de 
xarxes relacionals que permetin una millora global de les actuacions.

La majoria dels cursos es realitzaran a l’aula de formació de Dipsalut, i una part es 
descentralitzarà als municipis que ho sol·licitin.

Docents

La persona docent ha d’estar a l’aula de formació 15 minuts abans de començar les 
classes. Per tal que pugui preparar i instal·lar la presentació del curs en formatdigital. 
Prèviament se li entregarà un llistat amb la tipologia i el perfil professional de l’alumnat 
que realitzi el curs.
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La persona docent serà l’encarregada de controlar l’assistència al curs, fent signar el 
full corresponent que li facilitarà la persona responsable de la formació.Al final del 
curs, cal donar l’enquesta d’avaluació a l’alumnat  i recollir-la.

Dipsalut i l’ empresa adjudicatària en cadascuna de les edicions pactaran la necessitat 
de realitzar una prova escrita,avaluació pràctica o examen. La persona docent 
corregirà elsresultats i avaluarà si són aptes o no.

Un cop acabat el curs, la persona docent o la que coordina, haurà d’entregar 
alapersona responsable de la formació de Dipsalut: les enquestes d’avaluació, els 
fulls d’assistència i la prova escrita (en el cas que s’hagi fet). En cas que el curs es 
faci fora de l’organisme de Dipsalut, s’entregarà el següent dia hàbil.

Material

La persona docent o la que coordina el curs ha de preparar i enviar alapersona 
responsable de la formació de Dipsalut el contingut del curs un mínim de 4 setmanes 
abans de començar el curs. Cal utilitzar el model de plantilles del material per elaborar 
el contingut de la formació que facilitarà Dipsalut.

Inscripcions

Les inscripcions als cursos es realitzen a través de la web de Dipsalut 
(www.dipsalut.cat), dins els períodes d’inscripcions establerts. Anualment s’obren dos 
períodes, un al mes de gener,i l’altre el mes de setembre.

Alumnat

El nombre d’alumnes per curs, es consensuarà amb la persona responsable de la 
formació.

Cursos

L’oferta formativa, ha d’incloure els següents cursos:

CURS ESTIMACIÓ EDICIONS 
ANUALS

Curs de primers auxilis psicològics en situació 
d’emergència 2

Curs a distància de primers auxilis psicològics en situació 
d’emergència 2

Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de 
destraumatització per a integrants dels equips 
d’emergències

2

Curs d’intervenció psicològica d’urgència a víctimes de 
violència sexual 2

Curs reduït de primers auxilis psicològics en situacions 
d’emergència (descentralitzat) 4

Curs de  reciclatge de primers auxilis psicològics en 
situacionsd’emergència 2
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4.1 CURS DE PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA

Persones destinatàries

Dirigit a integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: 
policies, bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials i altres perfils 
professionals interessats que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de 
la demarcació de Girona.

Objectiu general
El curs ha d’oferir formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques 
d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips 
d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics:

 Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips 
d’atenció psicològica en emergències.

 Reconèixer les reaccions habituals en situacions d'emergència, la 
problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en 
aquestes situacions.

 Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per facilitar suport 
psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.

 Conèixer l'impacte psicològic de les emergències en els professionals 
que hi intervenen.

Continguts a tractar:

1. Conceptes bàsics. La psicologia d’emergències
2. Reaccions i trastorns psíquics associats a les situacions de crisi
3. El procés de dol. 
4. Els infants i adolescents davant la mort
5. El contacte amb l’escenari i amb les víctimes
6. Comunicació de males notícies
7. La intervenció psicològica. Tècniques i habilitats
8. Intervenció davant d’intents d’autòlisi
9. Les víctimes ocultes (professionals de les emergències)

Periodicitat

Es realitzaran dos cursos anuals, un per semestre. Les dates es consensuaran 
amb la persona responsable de formació de Dipsalut, dins els períodes 
establerts del catàleg de formació. 

Fitxa del curs
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El curs és de 16 hores lectives, repartides en 4 dies. La distribució horària 
podrà ser modificada si  Dipsalut ho considera oportú.

4.2 CURS A DISTÀNCIA DE PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS EN 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

Persones destinatàries

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: cossos 
de policia, bombers, sanitaris, membres de protecció civil, serveis socials i 
altres perfils professionals interessats que prestin els seus serveis a l’àmbit 
territorial de la demarcació de Girona.

Objectiu general

Amb l’estudi dels materials lliurats i de les activitats que es plantejaran a l’aula 
virtual i al fòrum, el curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i 
en tècniques d’intervenció dirigides específicament als membres dels equips 
d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

 Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels 
equips d’atenció psicològica en emergències.

 Reconèixer les reaccions habituals en situacions d'emergència, la 
problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en 
aquestes situacions.

 Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per facilitar suport 
psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments 
crítics.

 Conèixer l'impacte psicològic de les emergències en els 
professionals que hi intervenen.

Continguts a tractar:

1. Conceptes bàsics. La psicologia d’emergències
2. Reaccions i trastorns psíquics associats a les situacions de crisi
3. El procés de dol. 
4. Els infants i adolescents davant la mort
5. El contacte amb l’escenari i amb les víctimes
6. Comunicació de males notícies
7. La intervenció psicològica. Tècniques i habilitats
8. Intervenció davant d’intents d’autòlisi
9. Les víctimes ocultes ( professionals de les emergències)
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Periodicitat

Es realitzaran dos cursos anuals, un per semestre.Les dates es consensuaran 
amb el responsable de formació de Dipsalut, dins els períodes establerts del 
catàleg de formació. 

Fitxa del curs

El curs és de 20 hores lectives, i una sessió presencial a Dipsalut de 2 hores.

4.3 CURS D’AUTOPROTECCIÓ PSICOLÒGICA I TÈCNIQUES DE 
DESTRAUMATITZACIÓ PER A INTEGRANTS DELS EQUIPS 
D’EMERGÈNCIES

Persones destinatàries

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: policies, 
bombers, sanitaris, membres de protecció civil, serveis socials i altres perfils 
professionals interessats que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de 
la demarcació de Girona.

Objectiu general

Les persones professionals que intervenen en emergències conviuen sovint 
amb situacions que els poden impactar psicològicament. Tot i que aquestes 
persones professionals sovint saben com atendre l’estrès de les víctimes, 
poques reben formació per conèixer les conseqüències que aquestes 
situacions els poden generar a elles mateixes. Per això, aquest curs els vol 
donar eines per gestionar correctament aquest impacte.

Objectius específics:

 Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en els perfils  
professionals que hi intervenen.

 Identificar els factors personals i els factors relacionats amb el 
context de la intervenció que hi influeixen.

 Reconèixer les reaccions normals en situacions d'emergència.
 Aprendre a prevenir i a gestionar l’estrès en intervencions en 

emergències.
 Aprendre tècniques de normalització i destraumatització.

Continguts a tractar:

1. Riscs psicològics associats a les persones professionals d'emergències
1.1. Factors de vulnerabilitat personals
1.2. Factors de vulnerabilitat relacionats amb el context
2. Reaccions normals en situacions d'emergència: fisiològiques, emocionals, 
motores i cognitives.
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3. Impacte psicològic de les emergències en les persones  intervinents
3.1. Estrès per incident crític
3.2. Estrès traumàtic secundari
3.3. Desgast professional o burnout
3.4. Guies d'autocura per intervinents
4. Prevenció de l'estrès en personal d'emergències
4.1. Prevenció primària: avaluació i formació, identificació de factors protectors
4.2. Prevenció secundària: estratègies d'afrontament, pautes d'intervenció, 
organització del treball
4.3. Prevenció terciària: Programes de gestió d'estrès (CIDM)
4.4. Objectius del CISM
4.5. Desmobilització, brífing d'incident crític
4.6. Tècniques de normalització: defusing i debriefing

Periodicitat

Es realitzaran dos cursos anuals, un per semestre. Les dates es consensuaran 
amb la persona  responsable de formació de Dipsalut, dins els períodes 
establerts del catàleg deformació. 

Fitxa del curs

El curs és de 8 hores lectives, repartides en 2 dies. La distribució horària podrà 
ser modificada si  Dipsalut ho considera oportú.

4.4 CURS D’INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA D’URGÈNCIA A VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA SEXUAL

Persones destinatàries 
Professionals de l’àmbit de la seguretat pública, sanitari, dels serveis socials i 
docents i altres professionals interessats, que exerceixin la seva professió a la 
demarcació de Girona. Aquest curs requerirà l’acceptació de la sol·licitud per 
part de Dipsalut, prèvia valoració del perfil professional.

Objectiu general

La violència sexual esdevé una problemàtica social amb una elevada 
incidència pel que fa a nombre de víctimes i, paradoxalment, la baixa 
percepció d’aquest fenomen ha suposat que se n’hagi minimitzat la 
importància. Actualment, s’està treballant en el desenvolupament de models 
d’atenció específics i millores de les eines sociojurídiques de suport a les 
víctimes, així com en l’impuls a la recerca per poder conèixer millor aquesta 
forma de violència.

Objectius específics:

 Oferir un abordatge ampli sobre el fenomen, amb uns continguts que es 
fonamentaran en el coneixement sobre les característiques d’aquesta 
violència.
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 Conèixer quin és l’impacte de la violència sexual en les persones que en 
són víctimes.

 Donar pautes per a la intervenció en situacions de crisis per poder dotar 
d’eines específiques als professionals que poden trobar-se amb situacions 
de violència sexual.

Continguts a tractar:
 
1. Definicions de la violència sexual: mites i realitats
2. Incidència de la violència sexual. Dades i estimacions. 
3. Formes i especificitats de la violència sexual. Factors de risc
4. Perspectiva de la violència masclista i dels drets humans
5. El trauma. 
6. Les conseqüències de la violència sexual. 
7. Pautes i habilitats en relació a l’atenció a les víctimes de la violència sexual
8. Bones pràctiques en l’atenció en crisis
9. El model d’abordatge interdisciplinari 
10. La victimització secundària
11. La intervenció amb l’ entorn proper
12. Breu aproximació al procés judicial. Informació per a les víctimes.
13. La derivació i els circuits
14. L’estigma social
15. La resiliència
16. La prevenció de la violència sexual
17. Auto cura per professionals

Periodicitat

Es realitzaran dos cursos anuals, un per semestre. Les dates es consensuaran 
amb la persona  responsable de formació de Dipsalut, dins els períodes 
establerts del catàleg de formació. 

Fitxa del curs

El curs és de 8 hores lectives, repartides en 2 dies. La distribució horària podrà 
ser modificada si  Dipsalut ho considera oportú.

4.5 CURS REDUÏT DE PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA (DESCENTRALITZAT)

Persones destinatàries 

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: policies, 
bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials i altres perfils professionals 
interessats que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació 
de Girona.
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Objectiu general

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics dirigida 
específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics:

 Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels 
equips d’atenció psicològica en emergències

 Reconèixer les reaccions habituals en situacions d'emergència, la 
problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en 
aquestes situacions

 Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per a facilitar suport 
psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments 
crítics

 Conèixer l'impacte psicològic de les emergències en els equips 
professionals que hi intervenen

Continguts a tractar:

 Conceptes bàsics. La psicologia d’emergències
 Reaccions i trastorns psíquics associats a les situacions de crisi
 El procés de dol. Dol en infants i adolescents
 El contacte amb l’escenari i amb les víctimes
 Comunicació de males notícies
 La intervenció psicològica. Tècniques i habilitats
 Intervenció davant d’intents d’autòlisi
 Les víctimes ocultes (els professionals de les emergències)

Periodicitat

Es realitzaran quatre cursos anuals. Les dates es consensuaran amb el 
responsable de formació de Dipsalut.

Fitxa del curs

El curs és de 6-8 hores lectives. La distribució horària la definirà Dipsalut en 
cadascuna de les edicions.

Ubicació
En cadascuna de les edicions Dipsalut comunicarà a l’Adjudicatari el lloc en el 
que es realitzarà la formació. En tot cas sempre es realitzarà dins de la 
demarcació de Girona.
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4.6 CURS DE RECICLATGE DE PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS  EN 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

Persones destinatàries

Integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: policies, 
bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials i altres perfils professionals 
interessats que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació 
de Girona i que ja hagin realitzat anteriorment el curs bàsic, a distància o reduït 
de “Primers auxilis psicològics per a integrants d’equips d’intervenció”.

Objectiu general

El curs serveix de recordatori i ofereix formació, d’àmbit eminentment pràctic, 
orientada a l’aplicació de les tècniques apreses en els diferents cursos de 
primers auxilis psicològics.

Objectius específics:

 Revisar, fixar i millorar els aprenentatges adquirits a través dels 
diferents cursos de primers auxilis psicològics realitzats amb anterioritat

 Repassar i actualitzar les diferents tècniques de primers auxilis 
psicològics en l’atenció de les víctimes en situacions de crisis i 
emergències

 Exercitar-se en l’aplicació pràctica d’aquestes tècniques a través de 
casos simulats

Continguts a tractar:

Repàs, actualització i pràctica de:
 Conceptes bàsics. La psicologia d’emergències
 El contacte amb l’escenari i amb les víctimes
 Comunicació de males notícies
 La intervenció psicològica. Tècniques i habilitats
 Intervenció davant d’intents d’autòlisi
 Les víctimes ocultes (els professionals de les emergències)

Periodicitat

Es realitzaran dos cursos anuals.Les dates es consensuaran amb la persona  
responsable de formació de Dipsalut.

Fitxa del curs

El curs és de 4 hores lectives, realitzades en una única sessió.
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5. RECURSOS HUMANS

L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la gestió integral dels recursos 
humans necessaris per realitzar correctament el servei descrit en aquest plec. L’equip 
ha d’estar format per un mínim de 6professionals de la psicologia amb l’acreditació 
professional necessària (Llicenciatura en Psicologia o equivalent).

L’adjudicatari ha d’assignar un persona que coordini  el  Servei, que serà la 
interlocutora directa i única amb Dipsalut.

6. REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS

Un cop rebuda la trucada, la persona que coordini el servei haurà de respondre i 
activar el sistema, si escau. El temps de resposta ha de serinferior a una hora des del 
moment de la demanda fins a l’activació i posada en marxa del dispositiu de resposta. 

En cas d’emergència, els psicòlegs necessaris es desplaçaran al lloc corresponent 
per atendre les víctimes i/o els equips de professionals dels cossos que hi actuen, en 
cas que sigui necessari.Aquest servei requerirà un mínim de dos professionals, el 
psicòleg/òloga que realitzi la intervenció  i el coordinador/a.

En cas d’assessorament al centre educatiu, el psicòleg o psicòloga que faci la 
intervenció es posarà d’acord amb la persona docent i programarà una o diverses 
trobades en el mateix centre educatiu. En aquest cas no existirà el servei de 
coordinació. 

En cada cas es dissenyarà la intervenció assistencial o d’assessorament que sigui 
idònia per a les necessitats de les persones afectades, en resposta a la demanda 
efectuada.

7. FUNCIONS DEL COORDINADOR/A DEL SERVEI

Les funcions del coordinador/a són les que a continuació es detallen:

 Ser responsable de la posta en marxa del servei, si escau, un cop activat, i 
sempre a criteri professional.

 Informar de la posta en marxa del servei als responsables preestablerts de 
Dipsalut, mitjançant missatgeria immediata o trucada telefònica si la 
rellevància de l’actuació ho aconsella.

 Informar a l’activador de la posta en marxa del sistema i de les dades dels 
professionals que es desplacen, d’acord amb els protocols de coordinació 
que s’estableixin amb la resta d’equips intervinents en emergències de la 
demarcació de Girona.

 Informar a la resta de l’equip de psicòlegs/logues de l’activació i 
desenvolupament de la intervenció a fi de mantenir-los en estat de pre-
alerta per si calgués oferir suport o relleu als professionals desplaçats.
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 Oferir suport i assessorament al professional o professionals que 
intervinguin i desplaçar-se, si cal, a l’escenari de la intervenció per gestionar 
incidències, i coordinar-se amb els o les responsables d’altres equips, si fos 
el cas.

 Informar a l’activador del resultat de la intervenció i de l’estat de la situació i 
mantenir-s’hi en contacte per si cal reactivar la intervenció per qualsevol 
motiu.

 Informar a la resta de l’equip de la finalització de la intervenció.

 Incorporar-se als espais de coordinació amb els altres equips intervinents 
en emergències de la demarcació de Girona que Dipsalut determini.

 Redactar l’informe de coordinació i supervisar la confecció dels informes 
dels professionals que hi han participat i de totes les dades que inclou i fer-
los arribar a Dipsalut tan aviat com estiguin finalitzats.

 Ser responsable de la planificació de mitjans materials i humans, 
comunicacions i programació de substitucions i d’altres situacions que es 
puguin derivar de l’execució del servei.

 Tractar amb Dipsalut qualsevol aspecte relacionat amb el desenvolupament 
del contracte: facturació, indicadors de qualitat, problemes, etc., i estar 
disponible per a assistir a reunions i respondre qualsevol requeriment que 
Dipsalut li formuli.

 Aquesta persona podrà delegar les seves funcions temporalment. A l’efecte, 
haurà de comunicar a Dipsalut, amb una antelació mínima d’una setmana i 
pel canal que Dipsalut li indiqui, el nom i dades de contacte de la persona 
substituta.

8. CONTROL DEL SERVEI

Dipsalut controlarà que es compleixin de les condicions d’aquest contracte, mitjançant 
el nomenament d’una persona responsable, que ha de posar en coneixement del 
contractista les deficiències, anomalies o incidències, si se’n detecten.

En el cas que es detectin anomalies o incorreccions respecte de les especificacions, 
el cost derivat de la seva posterior esmena anirà a càrrec del contractista.

9. INFORMACIÓ A DIPSALUT

La persona que coordini el Servei de l’empresa adjudicatària haurà de:
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 Informar als responsables designats per Dipsalut de l’activació del servei 
d’emergència, el més aviat possible des que s’hagi produït.

 Redactar l’informe d’actuació i una memòria semestralde les actuacions 
realitzades, d’acord amb els continguts que Dipsalut estableixi.

 Facilitar a Dipsalut la informació que aquest organisme li requereixi per 
garantir el bon funcionament del programa, mantenint en tot moment la 
confidencialitat de les persones ateses.

10. FINALITZACIÓ DEL SERVEI

Un cop finalitzada la intervenció de l’equip de psicòlegs, sota cap concepte es podran 
oferir per seguir donant atenció a les víctimes a nivell personal, un cop la persona que 
ho coordina hagi donat el procés per acabat.

11. IMATGE CORPORATIVA

L’empresa adjudicatària actuarà sempre en nom de Dipsalut i assumeix les següents 
condicions:

 Els responsables del contracte es presentaran públicament com a empresa 
col·laboradora de Dipsalut.

 El personal de l’empresa adjudicatària haurà d’actuar com una extensió de 
Dipsalut, preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els 
interlocutors que se li indiquin, i la bona imatge de l’organisme públic.

 Els professionals aniran identificats amb la imatge corporativa de Dipsalut. La 
identificació ha de respectar les necessitats de discreció que la intervenció 
requereixi. L’adjudicatari serà el responsable de definir i proveir dels vestuari 
als professionals corresponents, així com del seu correcte ús i manteniment. El 
material vestuari necessari s’indica a continuació:

 Armilla
 Polo

 En tots els elements d’identificació corporativa hi constarà sempre i de forma 
preferent  Dipsalut, així com la imatge corporativa de l’empresa adjudicatària. 
Les característiques de la visibilitat de l’empresa seran definides per Dipsalut. 
La imatge gràfica d’identificació dels materials i de tota la documentació que es 
generi en el marc d’aquesta contractació podrà fer esment de l’empresa 
adjudicatària, previ acord amb Dipsalut.

 Emprar, preferentment, el català en les seves relacions amb Dipsalut, i amb 
tercers si així ho requereixen les circumstàncies. Així mateix, s’haurà d’emprar 
el català en la documentació que s’elabori i s’hagi de lliurar en compliment de 
l’objecte del contracte. En tot cas, l’empresa adjudicatària queda subjecta en 
l’execució el contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística.
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12. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’adjudicatari i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec es comprometen 
al compliment de la legalitat vigent en relació amb la protecció de dades de caràcter 
personal i a garantir la confidencialitat de tots els processos endegats en el marc 
d’aquesta contractació.

Tots els materials, documentació informació i dades generades, així com la seva 
explotació i publicació seran propietat de Dipsalut i qualsevol ús que l’adjudicatari 
vulgui fer de les dades haurà de ser autoritzat prèviament per l’organisme. 
L’adjudicatari haurà de facilitar tota la informació que Dipsalut necessiti en un termini 
màxim de 5 dies.

Així mateix, la presentació de projectes a congressos, subvencions o/i concursos 
nacionals i/o internacionals per part de l’adjudicatari vinculats a la tasca realitzada en 
l’execució del servei sempre haurà de tenir el vist-i-plau explícit de Dipsalut. A més a 
més, també haurà de fer constar la participació dels professional de Dipsalut que hi 
hagin participat.
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ANNEX 1

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DEL SISTEMA DE RESPOSTA I 
ATENCIÓ A LES EMERGÈNCIES PSICOLÒGIQUES DE GIRONA
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