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SERVEI URGÈNCIES i EMERGÈNCIES

SOCIALS de TARRAGONA SUEST

1.- Què és el SUEST?

Servei municipal d’actuació immediata davant
situacions d’urgènica i emergencia de
vulnerabilitat social tant per a dones ,persones
soles o per famílies.



2. Tipologia de situacions
d’urgència i emergència social:

Situacions de violència:
•Violència masclista o de gènere
•Violència vers les persones grans
•Violència vers els infants i adolescents.

Manca d’allotjament:
•Situacions imprevistes,  desnonaments sobtats, conflictes que poden provocar que una persona o 
família  es quedi sense allotjament de forma imminent. 
•Situacions de crisis: quan no es disposa d’un habitatge estable, ni es compti amb una xarxa familiar o 
social que pugui donar suport. També si hi ha temor per la pròpia vida i/o es necessita provisionalment 
allotjament. 
•Emergències: edificis amb problemes estructurals, incendis, inundacions i altres catàstrofes.

•Altres urgències que puguin sortir dintre de la nostra tasca diària com a Treballadors/Educadors 
socials...
L’acolliment d’urgència de persones i unitats familiars es realitza en establiments hotelers
contractats a l’efecte i amb un termini màxim de tres dies (a valorar)



3.- QUÉ FEM?
•Donem resposta immediata a les persones i famílies
en situacions d’emergència, urgència i/o crisi social:
violència de Masclista /gènere, gent gran, persones
amb discapacitat, persones sense llar i /o que han
perdut el seu habitatge a causa d’una catàstrofe o
causa sobrevinguda.
•Coordinació presencial i/o mail, telf.. amb les EBAS
de Primària, PASS, ESVIOM, SHS .. i altres serveis
externs.



•Gestió i tramitació de les sol·licituds de petició 
d’intervenció a GU:  informes sol·licitats d’EAIA, 
EBAS i/o altres unitats.  
•Atenció a usuaris/es derivats/es des dels diferents 
EBAS de la Xarxa de Serveis Socials.  
•Tramitació d’Ajuts d’Urgència 
•Tramitació d’allotjaments.
•Treball de coordinació amb UAV, OAV, ME, 
Hospitals, CSM, Servei Emergències Mèdiques, Creu 
Roja, Justícia, altres administracions i  organismes. 
•Participació Taula i  Protocol de Violència Masclista i 
MGF. 



•Operació Iglú. Protocol que s’activa davant baixes
temperatures amb actuació conjunta amb Guàrdia
Urbana, Protecció Civil i Creu Roja per atendre les
persones sense llar facilitant-los aliments, begudes,
mantes i allotjament d’urgència.
•Entrevista, acompanyament en denúncia, en Jutjat a 
Víctimes de Violència Masclista (si s’escau)
• 1 acollida víctimes violència i tramitació ATENPRO



•Participació Xarxa Atenció Integral a Persones Sense
Llar de Tarragona (XAIPSLLT) Grup estudi de casos.
•Participació com grup motor LGBTI.
•Participació Taula i Protocol Trata víctimes de tràfic
d’éssers humans (Subdelegació del Govern).



4.- FASES DEL PROCÉS DE TREBALL:

Identificació de les necessitats de la persona/família 
mitjançant un diagnòstic preliminar i/o entrevista.
•Gestió de les prestacions i/o recursos necessaris per 
cobrir les necessitats bàsiques. 
•Acompanyament a les persones durant el període 
crític: assessorament, orientació. 
•Avaluar el pronòstic de la situació, breu seguiment.
•Proposar el traspàs a l’equip professional de 
referència (a través de coordinació)
•Obrir expedient Hestia (si s’escau) 



5.- Com ho fem?
•Coordinació diària per treballar les novetats de GU de la nit
anterior amb UAV. Recerca a Hèstia per traspàs (si s’escau)
al/la referent, si no hi ha Hestia obertura expedient, seguiment i
valoració de traspàs, i/o tancament.
•Coordinació conjunta amb ORD (oficina Registre Denúncies),
UMIRC (Unitat Mediació i Resolució de Conflictes), diferents
departaments de GU per temes incidències a nivell social o
requerides per EBAS, o altres organismes.
•Coordinacions amb altres forces de seguretat i diferents
hospitals.
•Coordinacions amb les diferents tècnics de les EBAS de
serveis socials (municipals i externs )



6.- Derivacions al SUEST :

•En cas de derivació d’una urgència cap al SUEST,
s’enviarà correu a l’adreça general del servei
(serveis.gu@tarragona.cat) informant de la situació
que provoca la intervenció d’urgència i trucada
telefònica per confirmar disponibilitat dels tècnics del
servei.
•Suport de GU: Emplenar sol·licitud específica en
relació al suport que necessitin des del nostre servei,
enviar via e-mail.



Circuït general d’intervenció casos Violència Masclista

Els casos ens poden arribar des de diferents àrees:
Sanitària, social, cossos policials (MMEE, Guàrdia Urbana), Judicial, Ebas i/o 
Serveis Especialitzats.
Un cop ens arriba el cas sinó tenim expedient  de Serveis Socials obert obrim 

expedient des del SUEST i realitzem una 1 entrevista on descrivim la situació 
actual de la persona (familiar, econòmica, social  i de salut) , realitzem una 
anàlisis de la situació i introduïm les dades a Hestia ( Dni, denuncia, diligencies, 
sentencia judici, mesures cautelars, OP, informes mèdics lesions) i expliquem els 
recursos que disposem ,  i oferim fer l’alta Atenpro i tramitem , continuació 
realitzem la derivació SIE (per tal que la persona  tingui suport psicològic, 
socioeducatiu, jurídic) i passem l’ Eina de Risc RVD la qual ens permet valorar si 
el cas el traspassem a l’equip d’ESVIOM (   a partir de 7 punts) o bé a EBAS
(menys de 7 punts). Per tal de traspassar l’expedient  realitzem l’informe de 
traspàs i notifiquem a Coordinació. Un cop traspassat  fem una coordinació amb 
l’equip corresponent realitzem per tal d’explicar el cas , problemàtica detectada, 
presa de decisions i acords presos amb la persona.



Circuït general d’intervenció casos Violència Masclista

Si té expedient de Serveis Socials obert, ens coordinem amb l’equip 
corresponent , i citem al  SUEST a la usuària  i fem descripció de la situació 
actual , expliquem recursos, derivem a SIE , alta atenpro i passem eina de risc 
i es decideix si el cas el porta ESVIOM o EBAS. (segons puntuació). En cas 
que necessiti allotjament  d’urgència tramitem i valorem amb l’equip sortida o 
no territori a SAR.
Ens podem trobar casos que la persona viu al domicili i no té entorn social 
pròxim per marxar d’aquest, llavors des del SUEST (dintre del seu horari 
laboral o des de Guàrdia Urbana , fora horari laboral del SUEST )  tramitarem  
l’allotjament  d’urgència  a un Hotel de la Ciutat mentre l’equip de ESVIOM i/o 
EBASP  inicia informe social i documentació  per iniciar de tràmits de petició de 
SAR per a víctimes de violència  fora del territori.
Un cop tramitat i donada la resposta afirmativa d’entrada al SAR l’equip 
ESVIOM i/o EBAS es coordinarà amb aquest recurs per tal d’assegurar-nos 
una bona acollida i arribada al servei i corresponent tramitació de recursos que 
precisi la persona i/o família (escolarització menors, ajut d’urgència social...)



7.- Formes de contacte:

Telèfons de contacte: 977240345 / ext. 7873 
Mòbils :    Mariona (la substitueix ISA)    (6664587528)/ext. 
3145.

Adreça : (Dependències GU) Cr Pont i Gol, 8. Tarragona
Correu electrònic: serveis.gu@tarragona.cat

Horari d'atenció: 
Dilluns a divendres de 8:30 a 15:30h.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


