
Manual d’ús AgreStop
App persones usuàries SmartPhone
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1. Introducció

L'aplicació  AgreStop  és una plataforma gratuïta que facilita la protecció en casos
d'agressió sexual. Es tracta d'una aplicació molt senzilla i intuïtiva on la principal funció
és afavorir la comunicació amb els serveis d'emergència (Policia Local) i  permetre una
intervenció  més  immediata,  exercint  un  efecte  dissuasiu  que  pot  arribar  a  evitar  una
agressió. 

    

L'aplicació pot ser descarregada tant en telèfons Apple iOs,  com en Android.  I  per al
correcte  funcionament,  ha  d'estar  executada  en  primer  pla  i  disposar  de  connexió  a
internet, bé per xarxa wifi o de dades 3G/4G. 
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2. Registre

Per a instal·lar-la,  en primer lloc ens  preguntarà l'idioma en què volem utilitzar
l'aplicació. I abans de registrar-ho, s'han d'acceptar els permisos per permetre les fusions
que l'aplicació necessita per al correcte funcionament (compartir ubicació, superposició
d'altres aplicacions, notificacions, etc.) 
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Per a la identificació, s'ha de crear un compte introduint el nom i el DNI (opcional).
A continuació, s'ha de verificar el número de mòbil mitjançant un SMS i crear un PIN de
seguretat de quatre xifres que serà personal i privat.
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3. Funcions de l’aplicació

L'aplicació disposa de tres funcions que es poden usar indistintament.  

3.1.  Botó  Alerta.  Estic  patint  una  agressió: Aquesta  és  la  pantalla  primera  que
apareix en executar-la i la funció principal, que consisteix a pressionar un sol botó i de
manera  automàtica,  sense  necessitat  de  comunicació  oral,  s'envia  un avís  al  centre  de
coordinació de la Policia Local.  Aquest avís permet compartir en temps real les dades
completes  de  la  persona usuària  i  la  seua localització  exacta,  de forma que facilita  la
immediatesa  per  poder  desplegar  els  mitjans  policials  necessaris  per  a  la  intervenció.
L'actuació  policial  s'inicia  amb  una  cridada  de  comprovació  a  la  persona  usuària  i
seguidament s'activa el protocol d'intervenció. 

         

En el cas que una usuària accioni el botó “avisa la policia” per error o equivocació,
ha  de  cancel·lar  l'avís  immediatament  introduint  el  seu  PIN  de  seguretat.  És  molt
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important  fer  un  ús  responsable  de  l'aplicació  ja  que  s'estan  mobilitzant  recursos
d'emergència.

3.2.  Estic presenciant una agressió: Així com al punt 1, si  s'està presenciant una
agressió es pot activar l'alerta i enviar un avís a la Policia amb geolocalització exacta del
lloc on s'està produint. 

3.3.  Acompanya'm: És  una  opció  d'ús  privat  en  la  qual  se  sol·licita  un
acompanyament virtual en temps real. Permet seleccionar dins dels teus contactes qui vols
que t'acompanyi, sempre que tengui també l'aplicació descarregada. Primer has d'avisar la
persona via cridada o missatge dient-li la destinació i a continuació seleccionar-la de la
teua llista d'acompanyants creada en l'aplicació. Immediatament s'emet una notificació al
contacte,  que "accepta"  i  així  pot  visualitzar  en un mapa tot  el  trajecte  de  la  persona
usuària fins que arribi a destinació i acabi l'acompanyament. 
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Si durant el trajecte es detecta alguna incidència, es pot activar l'alerta a la Policia
Local, tant si ets la persona que acompanyes com l'acompanyada. 

En pressionar "compartir ubicació", s'envia una notificació als contactes seleccionats i
aquests poden visualitzar en mode mapa la ubicació en temps real de la sol·licitant. 

4. Responsabilitats

La persona usuària ha de fer un ús responsable d'aquesta aplicació per als casos
reals d'agressió o en ser testimoni d'una agressió. 

D'altra  banda,  ni  l'empresa  ni  l'Ajuntament  seran  responsables  dels  danys  i
perjudicis que pogués ocasionar la falta de funcionament de l'aplicació davant la seua
suspensió o no disponibilitat. 

Els  serveis  oferits  en l'aplicació  únicament  es  prestaran  quan la  persona usuària
s'ubiqui en el terme municipal. 

Es garanteix la protecció de dades conforme al que disposa la Llei orgànica 3/2018
de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació
d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com al que disposa la
política de privacitat referida en l'aplicació. 
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