6.6

PROCEDIMENT D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A LA PREVENCIÓ
DE L’ABLACIÓ O MUTILACIÓ GENITAL DE LES NENES I LES
ADOLESCENTS

MARC REGULADOR
La LDOIA opta per aquesta doble denominació, en consonància amb el criteri
d’UNICEF, amb la finalitat de marcar una clara distinció amb la circumcisió masculina i
subratllar la gravetat de practicar-la com a atemptat contra la integritat física i psíquica
de les nenes.
Règim legal d’aplicació preferent a les nenes i les adolescents: Llei 14/2010
(LDOIA) i específicament el seu art. 76.
La Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, també recull la
mutilació genital femenina com una de les formes d’exercir la violència masclista
contra les dones i obliga a la Generalitat a adoptar les mesures preventives i de
reversió. La nena, com a dona, té accés a tots els recursos i serveis que estableix
aquesta llei. El Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIE) de la
Catalunya Central forma part de la xarxa protectora d’aquest Protocol (procediment
específic 6.3.5, fitxa del servei 10.1.5).
L’acció integral en xarxa per protegir a les dones de la pràctica de la MGF es regula en
el “Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina” adoptat el
2007, que també recull els indicadors o factors de risc específics de la MGF.
Davant d’una contradicció entre l’actuació pautada en el Protocol per prevenir el MGF i
l’actuació establerta en la legislació aplicable en cada moment, prevaldrà aquesta
última i en primer lloc l’establerta en la legislació específica de protecció de les nenes i
les adolescents.

ACCIÓ DE PREVENCIÓ
L’objecte de la prevenció de les ablacions o les mutilacions genitals de les nenes i les
adolescents són les situacions en què concorren indicadors o factors de risc que fan
palesa la probabilitat que la menor que s’hi trobi resulti en el futur víctima d’aquestes
pràctiques. (art. 76.1 LDOIA)
La identificació d’indicadors o factors de risc d’ablació o mutilació genital respecte a
una nena o una noia menor d’edat ha de donar lloc a una intervenció socioeducativa
en el seu entorn, amb la finalitat que la família de la nena o de la noia sigui la que
decideixi no practicar-li l’ablació o mutilació genital. (art. 76.2 LDOIA)
La intensitat del risc ens portarà a activar el procediment per a les situacions de risc
(SR), de risc greu (SRG) o de desemparament (SD).
Per informació i assessorament en aquestes situacions també es pot contactar amb la
UDEPMI (900 300 777)

ACCIÓ DE PROTECCIÓ PER IMPEDIR QUE LA MUTILACIÓ ES CONSUMI
Si en qualsevol moment es valora que existeix el risc que la nena o la noia pot
ésser mutilada, dins o fora del territori de l’Estat, s’ha de derivar el cas a la fiscalia o
al jutjat competent perquè adopti les mesures necessàries per impedir la
consumació de l’ablació o la mutilació dins el territori de l’Estat, i també, si escau, per
a prohibir la sortida de la nena o la noia de l’Estat, per tal que la consumació de
l’ablació o la mutilació no pugui tenir lloc a l’exterior (art. 76.3 LDOIA), amb
independència que, de forma simultània, es valori la conveniència d’adoptar les
mesures cautelars de protecció immediata per part de la DGAIA, d’acord amb el
procediment per a les situacions de desemparament que requereixen protecció
immediata (SDPI)
D’acord amb el mandat legal i amb els propis termes del protocol específic de
prevenció de la MGF, la signatura del compromís de la no pràctica de l’ablació i de
revisió mèdica per part dels progenitors no pot condicionar o substituir l’actuació
judicial de protecció: la signatura d’un compromís no garanteix el seu compliment
i per tant no protegeix.

ATENCIÓ DE LES VICTIMES
Les nenes i les noies víctimes de l’ablació o mutilació genital han de rebre el suport
necessari per a evitar els danys físics o psíquics que se’n poden derivar, o, si escau,
per reparar-los. (art. 76.4 LDOIA)
Per informació i assessorament en aquestes situacions també es pot contactar amb la
UDEPMI (900 300 777)

PROCÉS PENAL CONTRA LES PERSONES RESPONSABLES
La mutilació genital femenina és un delicte a l’Estat Espanyol i en molts països
d’origen de les persones que la practiquen.
L’Administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals per a
perseguir, inclús extraterritorialment, la pràctica de l’ablació o la mutilació genital
femenina, sempre que les persones responsables es trobin a l’Estat. (art. 76.5 LDOIA)

