
 
 

Telèfons d'assistència 
 

-         Telèfon d’emergències: 112 

o       Les persones sordes poden contactar amb emergències per fax 
(900.500.112) o bé per SMS (679.436.200). Són gratuïts. 

  

és gratuït i funciona les 24 hores del dia. A partir de l’aprovació de la Llei 9/2007, de 30 de juliol ha 
esdevingut un telèfon de trucada d’urgències únic per a tota la Unió Europea. Canalitza totes les trucades 
d’urgència sanitàries, d’extinció d’incendis, de protecció civil o de seguretat ciutadana. Quan una persona 
fa una trucada li sol·liciten el telèfon i (en casos de seguretat ciutadana) es posen en contacte amb la 
Comissaria més propera i fan arribar una patrulla al lloc dels fets. Fan derivació cap a l’òrgan competent 
més proper al lloc on es troba la víctima: Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, 
Protecció Civil i/o ambulàncies o bombers. Ells mateixon fan la trucada i informen de la situació.  

  

 

 



-         Línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900.900.120 

o       Telèfon gratuït, funciona les 24 hores 

o       Depèn de l’Institut Català de les dones 

o       El protocol de línia 900 implica 2 nivells d’atenció: un primer nivell en el qual la dona 
és atesa principalment per treballadors socials i en funció del que la dona requereixi, 
se li proporciona la informació i orientació corresponent i/o es deriva la trucada a un 
segon nivell, en el qual serà atesa per advocats  i/o psicòlegs per a una atenció més 
específica. 

                               

-         Servei d’informació a la dona: 900.900.884 

o       Telèfon gratuït d’informació general, funciona les 24 hores 

o       Fa derivació cap a l’organisme competent. 

o       Depen de l’Institut Català de les Dones, del Departament d’Acció Social. 

                 

 

 



-         “Infància Respon”: 900.300.77 

o       Telèfon gratuït, que funciana les 24 hores 

o       Depèn de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) 

o       és una eina de la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI) 

  

-         Telèfon d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere: 016 

o       Per les persones sordes hi ha el fax: 900.116.016 

o       és gratuït i funciona les 24 hores del dia. 

o       Ofereix assessorament i informació sobre els serveis existents en matèria de violència 
de gènere i també assessorament jurídic. 

o       Depèn del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i és operatiu en l’àmbit de tot 
l’Estat. 

	  


