
Queixa d'organitzacions feministes contra la utilització del SAP en els jutjats 

Presentada davant l'Observatori de la Violència Domèstica i de Gènere i el Ministeri de 

Justícia en relació amb la utilització del SAP en alguns jutjats de Talavera de la Reina. 

Es continuaran recollint adhesions d'organitzacions feministes de tot l'Estat en els 

propers dies. 

Madrid, 19 d'abril de 2016. 

Organitzacions feministes, membres de l'Observatori estatal per a la violència de 

gènere i organitzacions especialitzades en la prevenció i eradicació de la violència de 

gènere, han presentat queixes davant l'Observatori de la Violència domèstica i de 

Gènere del Consell General del Poder Judicial i davant el Ministeri de Justícia, per la 

utilització que s'està fent del SAP (Síndrome d'alienació parental), per part de la 

Jutgessa titular del jutjats de 1º Instància i Instrucció nº 5 de Talavera de la Reina, Ana 

Belén Gómez Daurat, així com per part de l'Institut de Medicina Legal de Toledo i el 

psicòleg forense Maxim Wilberg Nodal, en el cas de la custòdia de la filla de Susana 

Guerrero. 

En la queixa presentada, les organitzacions adverteixen que la utilització judicial 

d'aquesta síndrome en una sentència de maig de 2015 emesa per l'esmentat jutjat, 

s'han desatès les recomanacions que han estat elaborades pel Consell General del 

Poder Judicial en la seva “Guia de criteris d'actuació judicial enfront de la violència de 

gènere” (2013) i en les conclusions de l’ “Informe del Grup de Treball de recerca sobre 

l'anomenada Síndrome d'Alienació Parental” (2010), de l'Observatori Estatal contra la 

violència de gènere. Així mateix recorden que la comunitat científica rebutja 

l'existència del mal anomenat SAP Síndrome d'Alienació Parental, fins a l'extrem 

d'impedir que figurin en els dos únics tractats de diagnòstics existents, el DSM- 5 i CIE-

10, malgrat els reiterats intents que els professionals que ho propugnen han fet cada 

vegada que s'ha reformat algun d'aquests tractats. L'últim a aparèixer l'any passat va 

ser el DSM-5 americà que, per descomptat, no ho va recollir, per la qual cosa no es pot 

parlar del SAP com a síndrome ja que solament existeix en la intenció dels qui ho 

propugnen. 

Les Organitzacions signatàries sol·liciten de tots dos organismes que prenguin mesures 

per comprovar si aquest tipus de resolucions poguessin estar provocant un dany sobre 

l'interès i seguretat dels menors, tant per part de la titular del Jutjat com per part dels i 

les professionals de l'Institut de Medicina Legal de Toledo, a través de l'elaboració de 

resolucions judicials i informes que tan obertament desatenen les recomanacions dels 

organismes responsables i especialitzats en matèria de violència de gènere. Igualment 

s'ha informat de la presentació d'aquestes queixes a la Delegació del Govern per a la 

violència de gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i a la Fiscalia 

especialista en violència sobre la Dona de la Fiscalia General de l'Estat. 



Encara que inicialment han estat 13 les organitzacions que han signat aquesta queixa, 

durant els propers dies es procediran a recollir adhesions d'organitzacions feministes 

especialitzades en la prevenció i eradicació de la violència de gènere de tot l'Estat, 

perquè recolzin aquesta queixa. Per a això posen el text de les cartes a la disposició de 

totes les organitzacions que desitgin remetre queixes similars, així com la possibilitat 

d'adherir-se a l'escrit presentat enviant una correu electrònic a 

comunicacion@fundacionmujeres.es, amb les dades de l'organització que s'adhereix i 

les dades de la persona representant, fent constar en el text de l'Assumpte: ADHESIÓ 

QUEIXA SAP. 

Les adhesions finalment recollides seran presentades en l'Observatori Estatal contra la 

violència de gènere. 


