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LLEI
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

6LDQRWRULDWRWVHOVFLXWDGDQVTXHHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\DKDDSURYDWLMRHQ
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
&DWDOXQ\DSURPXOJRODVHJHQW
LLEI
PREÀMBUL

I
Aquesta llei constitueix una de les fites més importants en la intensa i destacada
WDVFDOHJLVODWLYDTXHKDHVWDWGXHQWDWHUPHHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\DHQO¶jPELW
de l’atenció i la protecció de l’infant i l’adolescent. Desplega l’article 17 de l’Estatut
G¶DXWRQRPLDGH&DWDOXQ\DTXHUHFRQHL[HOGUHWGHWRWHVOHVSHUVRQHVPHQRUVG¶HGDW
a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i
llur benestar en el context familiar i social, i troba el seu fonament competencial en
l’article 166.3 i 4 del mateix Estatut, que atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de protecció de menors i de promoció de les famílies i de la
infància.
-DDPEOD/OHLGHOGHMXQ\GHSURWHFFLyGHPHQRUV&DWDOXQ\DIRXOD
SULPHUDFRPXQLWDWDXWzQRPDGHO¶(VWDWHVSDQ\ROTXHDSURYjXQDUHJXODFLyPRGHUQD
i ajustada als principis constitucionals, de la protecció dels menors desemparats i
dels que manifesten conductes de risc social. Aquella llei abraçava els tres àmbits
G¶DFWXDFLyHQTXqWUDGLFLRQDOPHQWV¶KDHVWUXFWXUDWODSURWHFFLyHVPHQWDGDODSUHYHQFLyGHODGHOLQTqQFLDLQIDQWLOLMXYHQLOHOWUDFWDPHQWGHODGHOLQTqQFLDLQIDQWLO
i juvenil i la tutela dels menors quan manca la potestat parental o aquesta s’exerceix
LQDGHTXDGDPHQW3RFVDQ\VGHVSUpVHVYDDSURYDUXQDOOHLHVSHFtILFDSHUDODSURWHFFLyGHOVPHQRUVHQVLWXDFLyGHGHVHPSDUDPHQWGHFDUjFWHUEjVLFDPHQWFLYLOOD/OHL
37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats
i de l’adopció. Aquesta tècnica de les lleis sectorials especials continuà amb la Llei
27/2001, del 31 de desembre, de justícia juvenil, reguladora de les funcions de l’Administració de la Generalitat en l’execució de les mesures adoptades per l’autoritat
judicial en el marc de la responsabilitat penal dels menors infractors.
Precisament, aquell nou plantejament legislatiu de la protecció dels menors
desemparats, juntament amb la ingent tasca legislativa del Parlament adreçada
DOGHVHQYROXSDPHQWGHOGUHWFLYLOGH&DWDOXQ\DKDIHWTXHVLJXLXQDPDWqULDTXH
KDHVWDWREMHFWHG¶XQWUDFWDPHQWOHJLVODWLXLQWHQV(QVyQH[HPSOHVDEDQGDGHOD
dita Llei 37/1991 (modificada després per la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció
i protecció dels infants i els adolescents), la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la
tutela i institucions tutelars, i la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família.
Cal destacar que aquesta darrera llei va significar un pas cabdal cap a la culminació
d’aquest procés, ja que incorporà a la norma més emblemàtica del dret català sobre
el dret de la persona i la família el règim juridicocivil de la protecció dels menors
desemparats, als quals va atorgar un tracte legislatiu del mateix nivell que els règims
tutelars ordinaris de protecció de menors. Finalment, el projecte de llei del llibre
VHJRQGHO&RGLFLYLOGH&DWDOXQ\DVHJXHL[DTXHVWDPDWHL[DGLUHFFLyLSURSRVDLQcorporar una regulació més completa dels aspectes civils de protecció dels menors
desemparats que complementarà el que disposa la llei present, des del vessant de la
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intervenció protectora de l’Administració, que aquí se centra en la valoració de la
situació de desprotecció, la tramitació dels procediments d’adopció de la mesura i
les seves modificacions, i també en els recursos que es poden interposar.
La Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents
±ERQDSDUWGHODTXDOFRQYHQLHQWPHQWDFWXDOLW]DGDKDHVWDWLQFRUSRUDGDDDTXHVWD
OOHL±MDYDQpL[HUDPEODYROXQWDWGHIL[DUXQVLVWHPDJHQHUDOFDWDOjG¶DVVLVWqQFLDGHOV
infants i els adolescents i de protecció de llurs drets, però el fet que la regulació sobre
la protecció dels infants o adolescents desemparats es mantingués en una altra llei
va impedir que es pogués assolir plenament aquell objectiu i implicava, tàcitament,
que els infants o els adolescents en situació de desemparament o de desprotecció
IRVVLQXQFROÂOHFWLXTXHV¶KDYLDGHWUDFWDUGHPDQHUDGLIHUHQFLDGDpVDGLUG¶XQD
manera discriminada respecte de la població infantil i juvenil en general. A més,
GHVG¶XQDSHUVSHFWLYDSUjFWLFDDTXHVWDGXSOLFLWDWQRUPDWLYDQRKDIDFLOLWDWJHQVOD
tasca dels operadors jurídics ni dels professionals de l’àmbit de la infància.
Precisament, la voluntat de comptar amb una norma que abracés tota la legislació catalana sobre infància i adolescència, és a dir, que inclogués tant els menors
desprotegits o en risc com la resta i que visualitzés l’infant i l’adolescent com a
subjecte de drets i oportunitats va ésser un dels motius que van portar al Departament de Benestar i Família a impulsar la redacció del Projecte de llei d’infància de
&DWDOXQ\D8QJUXSG¶H[SHUWVHVYDHQFDUUHJDUGHUHGDFWDUHOGRFXPHQWGHEDVHV
GHOTXDOV¶KDQRGULWIRQDPHQWDOPHQWHOGLWSURMHFWHLVREUHHOTXDOHVYDREULUXQ
ampli i enriquidor procés de participació ciutadana en el curs del qual les persones
interessades, molt particularment les que treballen directament en l’àmbit de la
LQIjQFLDKDQSRJXWIHUOOXUVUHIOH[LRQVLSURSRVWHVTXHKDQHVWDWWLQJXGHVPROWHQ
compte en la redacció d’aquesta llei.
Així, doncs, aquesta llei aporta a l’ordenament jurídic una major claredat i
XQLWDWDOKRUDTXHIDFLOLWDXQDORFDOLW]DFLyPpVUjSLGDGHOGUHWDSOLFDEOHLUHIRUoD
la seguretat jurídica, ja que reuneix en un sol instrument jurídic, a manera de codi
GHODLQIjQFLDLO¶DGROHVFqQFLDDPEGXHVUHJXODFLRQVG¶XQDEDQGDODGHVWLQDGDD
l’infant i a l’adolescent en general, en què s’estableixen els principis rectors i els
drets d’infants i adolescents que posteriorment, en els capítols successius, es van
concretant en els diferents àmbits d’actuació; i, de l’altra, la destinada a regular la
protecció dels infants i els adolescents quan els mecanismes socials de prevenció
QRKDQHVWDWVXILFLHQWVLV¶KDQSURGXwWVLWXDFLRQVGHULVFRGHGHVHPSDUDPHQWTXH
FDOSDOÂOLDUDPEOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVG¶LQWHUYHQFLyS~EOLFDSHUWDOGHJDUDQWLU
que aquestes situacions no es tradueixin en perjudicis irreparables per a l’infant o
l’adolescent.
/DXQLILFDFLyOHJLVODWLYDQRpVSHUzO¶~QLFDUDyG¶pVVHUG¶DTXHVWDOOHL7DPEp
KRpVPROWHVSHFLDOPHQWODQHFHVVLWDWG¶DFWXDOLW]DULPRGLILFDUODUHJXODFLyILQV
ara vigent amb relació a les noves demandes i circumstàncies socials. En efecte,
el fet que visquem en una societat acceleradament canviant fa que calgui adaptar
els marcs legals, amb flexibilitat i rigor, a les noves circumstàncies i sensibilitats
GHOQRVWUHHQWRUQVRFLRFXOWXUDO(QPHQ\VGHYLQWDQ\VLSDUWLFXODUPHQWDSDUWLUGH
l’aprovació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, del 20
GHQRYHPEUHGHODVHQVLELOLWDWVRFLDOHQYHUVODSREODFLyLQIDQWLOLDGROHVFHQWKD
anat canviant de manera diversa, però molt notòriament en alguns aspectes, a tots
HOVSDwVRVLQGXVWULDOLW]DWV(QHOFRQWH[WHXURSHXKHPSRJXWREVHUYDUGLQjPLTXHV
que promovien un respecte més decidit dels drets dels infants i els adolescents,
sobretot en la línia d’intensificar les actuacions en contra de qualsevol forma de
PDOWUDFWDPHQWDOPDWHL[WHPSVWDPEpKHPDVVLVWLWDOGHVSOHJDPHQWGHQRPEURVHV
iniciatives per a aconseguir una major responsabilització social dels infants i els
DGROHVFHQWVVREUHWRWSHUODYLDG¶LQFUHPHQWDUOOXUSDUWLFLSDFLyVRFLDO3HUzKLKD
XQGqILFLWHQO¶DSOLFDFLyGHOVGUHWVGHSDUWLFLSDFLy(OVGUHWVGHVXSHUYLYqQFLD±HOV
GUHWVVRFLDOV±LHOVGUHWVGHSDUWLFLSDFLy±VXEMHFWLXVSHUVRQDOV±HVFRPSOHPHQWHQ
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VyQLQGLYLVLEOHVV¶DMXGHQP~WXDPHQWeVSHUDTXHVWFDPtTXHQHL[HQOHVUHVSRQVDbilitats de l’infant i de l’adolescent, perquè els drets anomenats socials són passius,
mentre que els personals o subjectius són actius. Cal iniciar el camí integrador i de
transformació d’uns drets cap als altres.
L’interès superior de l’infant o l’adolescent constitueix el principi bàsic de tot el
GUHWUHODWLXDDTXHVWHVSHUVRQHVLHQOHV~OWLPHVGqFDGHVV¶KDFRQILUPDWFRPXQ
dels principis essencials del dret modern de la persona i la família (en la protecció
de menors, en l’adopció o en les relacions familiars). Així, l’esmentada convenció
de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix que, en totes les mesures
TXHDGRSWLQOHVLQVWLWXFLRQVS~EOLTXHVRSULYDGHVGHEHQHVWDUVRFLDOHOVWULEXQDOV
OHVDXWRULWDWVDGPLQLVWUDWLYHVRHOVzUJDQVOHJLVODWLXVDTXHVWVKDXUDQG¶DWHQGUHDPE
una consideració primordial l’interès superior de l’infant.
En aquest mateix sentit, l’article 2 de la Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de
SURWHFFLyMXUtGLFDGHOPHQRUHVWDEOHL[TXHHQODVHYDDSOLFDFLyKDGHSUHYDOHUO¶LQterès superior dels menors sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer
i l’article 3 de la Llei 8/1995 estableix que l’interès superior de l’infant i l’adolescent
KDG¶pVVHUHOSULQFLSLLQVSLUDGRUGHOHVDFWXDFLRQVS~EOLTXHVLGHOHVGHFLVLRQVLOHV
actuacions que els concerneixen adoptades i dutes a terme pels pares, tutors o
JXDUGDGRUVSHUOHVLQVWLWXFLRQVS~EOLTXHVRSULYDGHVHQFDUUHJDGHVGHSURWHJLUORV
i d’assistir-los o per l’autoritat judicial o administrativa.
Malgrat que la consagració d’aquest principi en l’àmbit del dret de la infància i de
la família va comportar un avenç important respecte a la situació anterior, aquesta
SURMHFFLyOLPLWDGDV¶KDPRVWUDWLQVXILFLHQWDWqVTXHQRLQFLGHL[G¶XQDPDQHUD
integral i transversal en tots els àmbits que afecten l’infant o l’adolescent com a
persona subjecte de drets i oportunitats.
L’article 40.3 de l’Estatut recull com a principi rector que, en totes les actuacions
SRUWDGHVDWHUPHSHOVSRGHUVS~EOLFVRSHULQVWLWXFLRQVSULYDGHVO¶LQWHUqVVXSHULRU
GHO¶LQIDQWKDG¶pVVHUSULRULWDULLG¶DFRUGDPEDTXHVWSULQFLSLUHFWRUODSUHVHQWOOHL
no només redueix a un sol instrument jurídic les regulacions de la infància i l’adolescència en general, i la regulació de la protecció dels infants i els adolescents que
necessiten protecció, sinó que fa un pas més, i manifesta un compromís explícit per
l’atenció integral de tots els infants i adolescents, tot avançant en la consideració de
O¶LQWHUqVVXSHULRUG¶DTXHVWVHQWRWVHOVjPELWV±VRFLDOFXOWXUDOSROtWLFLHFRQzPLF±
i no solament en l’àmbit de la legislació protectora i de família.
/DWUDQVYHUVDOLW]DFLyGHOHVSROtWLTXHVGHGRQHVLSHUDOHVGRQHVKDHVWDWXQDGH
les primeres línies estratègiques d’actuació pioneres del Govern de la Generalitat
per a fer de la igualtat d’oportunitats una realitat dins la societat catalana, amb la
incorporació de l’avaluació de l’impacte de gènere. Aquest mateix compromís, en
el qual s’inspira la nova política d’infància i adolescència, cal fer-lo explícit amb
la transversalització de la primacia de l’interès de l’infant o l’adolescent. Aquesta
nova política comporta refer conceptes i formes de veure el món, pensar des d’un
paradigma nou que consideri les condicions, les situacions i les necessitats de l’infant i l’adolescent en tots els àmbits i que doni preeminència a l’interès d’aquestes
persones com a valor superior de l’ordenament jurídic.
L’interès superior de l’infant o l’adolescent no necessita estar en conflicte per ésser
HOSULPHULQWHUqVTXHKDQGHWHQLUHQFRPSWHOHVSROtWLTXHVS~EOLTXHVSHUODTXDO
cosa també cal aplicar l’avaluació de les normes des de la perspectiva de l’interès
superior de l’infant o l’adolescent. El principi de transversalització representa un
avenç important en el reconeixement dels drets dels infants i els adolescents, perquè
fomenta una revisió global del dret des del prisma de la preeminència de l’interès
de l’infant o l’adolescent, i perquè incorpora als processos polítics la perspectiva
G¶DTXHVWLQWHUqVHQWRWHVOHVIDVHVLQLYHOOV7RWDDFFLyGHJRYHUQKDG¶LQFRUSRUDU
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DTXHVWDYLVLyLKDGHSURPRXUHODSDUWLFLSDFLyG¶LQIDQWVLDGROHVFHQWVHQWRWVHOV
àmbits, per la qual cosa cal que el principi de transversalització de l’interès superior
de l’infant o l’adolescent impregni totes les polítiques i les mesures generals i es
tingui en compte en el moment de planificar-les.
3DUDOÂOHODPHQWOHVDVSLUDFLRQVFROÂOHFWLYHVHQHOFRQWH[WHXURSHXKDQFRQVROLGDWL
fins i tot, incrementat el desig d’aconseguir més benestar i una vida més saludable
LGHPpVTXDOLWDWSHUDWRWDODSREODFLyLHOVLQIDQWVLDGROHVFHQWVKLVyQLQFORVRV(Q
aquest sentit, el concepte de prevenció té una importància clau, entès com el conjunt
d’actuacions socials anticipatòries destinades a evitar les situacions no desitjades i a
DIDYRULUOHVVLWXDFLRQVIDYRUDEOHV/HVFLqQFLHVKXPDQHVLVRFLDOVKDQDQDWSURJUHVVDQW
en el coneixement dels anomenats indicadors de risc, que són dades que ens mostren
TXHKLKDSUREDELOLWDWVTXHOHVVLWXDFLRQVHVGHYLQJXLQSHUMXGLFLDOVSHUDOHVSHUVRQHV
LPSOLFDGHV/HVVRFLHWDWVRFFLGHQWDOVKDQDYDQoDWIRUoDHQHOGHVSOHJDPHQWG¶DFWXDcions per a disminuir les probabilitats d’esdeveniments negatius quan es concentren
factors de risc, i les actuacions socials vers la població infantil i adolescent no poden
quedar excloses d’unes polítiques socials preventives i de promoció de la salut i del
benestar, tant de les adreçades a amplis conjunts de població de manera genèrica, com
de les destinades a atendre casos concrets, de manera personalitzada. Especialment,
FDOHQDFWXDFLRQVS~EOLTXHVLQWHQVLYHVLLQWHJUDOVGHSUHYHQFLyLSURPRFLyHQHOVHQtorns territorials en què es tendeixen a concentrar en major mesura les desigualtats
VRFLDOVODSREUHVDLOHVGLYHUVHVIRUPHVG¶H[FOXVLyHFRQzPLFDFXOWXUDOLFRPXQLWjULD
els indicadors de risc es concentren en aquestes zones en què l’entorn dels infants i
els adolescents té un efecte multiplicador del risc.
Es tracta d’assumir que tenim una responsabilitat social envers el conjunt de la
SREODFLyLQIDQWLOLDGROHVFHQWGH&DWDOXQ\DSHUTXqDVSLUHPDXQDVRFLHWDWPLOORU
i que cal fer prevenció, fer actuacions proactives que donin oportunitats a l’infant
i a l’adolescent, fins ara no pensades. Les actuacions socials preventives constitueixen nous reptes per a les polítiques socials i per als programes d’intervenció
social en l’àmbit de la infància i l’adolescència, ja que comporten actuacions sobre
SUREDELOLWDWVQRVREUHIHWVLQTHVWLRQDEOHVLXQtYRFVeVSHUDL[zTXHFDOIDFLOLWDU
instruments, fins i tot instruments legislatius, per tal de disminuir les probabilitats
genèriques d’esdeveniments que incideixen negativament en la població infantil o
adolescent, i a fi de potenciar actuacions que garanteixin un augment del benestar
social de tota la població. Aquesta llei també vol afrontar, per primera vegada i
específicament, la pobresa infantil com a factor de risc susceptible d’ésser l’objecte
GHOHVSROtWLTXHVS~EOLTXHV0DOJUDWTXHODSREUHVDIDPLOLDUQRpVREMHFWHG¶DTXHVWD
OOHLpVHOPRPHQWSHUDDVVXPLUTXHOHVFRQVHTqQFLHVGHODSREUHVDLGHODSULYDFLy
econòmica en els infants i els adolescents constitueixen un risc social de primera
magnitud, i que la manca de prevenció d’aquest risc en pot perjudicar greument les
oportunitats i el desenvolupament futur.
Una de les novetats del nou text legal és la voluntat, expressada en el títol, de
UHPDUFDUG¶XQDPDQHUDH[SOtFLWDXQGREOHFRQFHSWHHOUHFRQHL[HPHQWGHOVGUHWV
dels infants i els adolescents i el de les oportunitats d’aquests persones.
A l’entorn del concepte d’oportunitat gira la voluntat de fer possible l’obertura
de nous camins, de noves vies, d’establir mesures concretes per a fer possible el
ple exercici dels drets reconeguts als infants en aquesta llei i en les convencions
internacionals.
4XDQSDUOHPG¶RSRUWXQLWDWVSDUOHPGHOVQRXVFDPLQVTXHV¶KDQG¶REULULTXH
KDQGHSHUPHWUHDOVLQIDQWVLDOVMRYHVOOXUSOHGHVHQYROXSDPHQWFRPDFLXWDGDQV
$L[tDTXHVWHVRSRUWXQLWDWVV¶KDQGHWUDGXLUHQWUHDOWUHVHQO¶HVWDEOLPHQWGHFDQDOV
i instruments per a fer sentir la veu d’infants i adolescents, per a fer expressa llur
participació en la presa de decisions en la comunitat i, en definitiva, per a facilitarne el futur encaix, com a persones responsables, en la societat adulta.
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Atenent els principis inspiradors d’aquesta llei, segons els quals els infants i
els adolescents són considerats subjectes de dret i en virtut dels quals el dret de
decidir s’infereix de llur capacitat, es pretén incidir en el dret subjectiu de les noies
menors a decidir sobre llur maternitat. Així, es recull el mandat de l’article 41.5 de
O¶(VWDWXWVHJRQVHOTXDOµµHOVSRGHUVS~EOLFVHQO¶jPELWGHOOXUVFRPSHWqQFLHVLHQ
HOVVXSzVLWVTXHHVWDEOHL[ODOOHLKDQGHYHWOODUSHUTXqODOOLXUHGHFLVLyGHODGRQD
sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat
i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut
UHSURGXFWLYDLVH[XDO¶¶(VYROG¶DTXHVWDPDQHUDTXHOHVQRLHVPHQRUVTXHKDQ
demostrat capacitat suficient s’apoderin també dels drets a controlar els processos
reproductius i a decidir el significat i el destí del propi cos. Les noies menors no
són alienes als drets sexuals i reproductius de les dones, descrits en el marc de
la IV Conferència Mundial sobre les Dones, de Pequín, i reconeguts com a part
indissoluble dels Drets Humans.
Cal esmentar aquí, per la importància que tenen, alguns dels conceptes emprats
per aquesta llei, més enllà de l’estricta definició jurídica. Al llarg del text s’utilitzen
repetidament els conceptes de promoció, prevenció, atenció, protecció i participació
de l’infant i l’adolescent.
La promoció és el conjunt d’actuacions socials que es desenvolupen ‘‘encara que
res vagi evidentment malament’’, perquè obeeixen a objectius de millora social i
UHVSRQHQDDQKHOVRDVSLUDFLRQVFROÂOHFWLXVSDUWLFXODUPHQWDOVG¶XQEHQHVWDUSHUsonal i social més gran.
La prevenció és el conjunt d’actuacions socials destinades a preservar l’infant o
l’adolescent de les situacions que són perjudicials per al seu sa desenvolupament
integral o per al seu benestar.
L’atenció és el conjunt d’actuacions socials per a ‘‘quan les coses comencen a
anar malament’’ o per a quan només van ‘‘una mica malament’’ i existeix la probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent
HQSRWUHVXOWDUDIHFWDWQHJDWLYDPHQW/DFRQVHTqQFLDMXUtGLFDG¶DTXHVWVFDVRVpV
la declaració de risc.
La protecció és el conjunt d’actuacions socials reservades per a ‘‘quan les coses
van malament’’, quan el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent sembla
clar que resulta seriosament afectat, en vista dels coneixements científics actuals.
8QDGHOHVVHYHVFRQVHTqQFLHVMXUtGLTXHVpVODGHFODUDFLyGHGHVHPSDUDPHQW
El concepte de participació de l’infant o l’adolescent en tot el que l’afecta és el
TXHHQFRQILJXUDUjO¶HVWDWXVGHFLXWDGjRFLXWDGDQDeVLQLPDJLQDEOHHOGLVVHQ\GH
SROtWLTXHVS~EOLTXHVHQTXDOVHYROjPELWHODERUDWG¶HVTXHQDDOVFLXWDGDQVDIHFWDWV/D
llei ofereix la promoció d’òrgans de participació per tal que els infants i els adolescents
SXJXLQSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHQODYLGDS~EOLFD(OFRQFHSWHGHSUHYHQFLyUHVXOWD
WUDQVYHUVDODDTXHVWVWUHVWLSXVG¶DFWXDFLRQVVRFLDOVVLEpHQSULPHUDLQVWjQFLDWp
molt a veure amb l’atenció i la promoció, en darrera instància persegueix evitar
KDYHUGHUHFyUUHUDODGHFODUDFLyGHVLWXDFLRQVGHGHVHPSDUDPHQWSHUzWDPEpDOD
promoció del benestar de tot aquest conjunt de població.
El concepte de benestarHVWUDFWDGHVGHGRVYHVVDQWVDOOODUJG¶DTXHVWDOOHLHO
benestar personal i el benestar social. El primer es refereix a situacions i circumstàncies personalitzades i el segon es refereix a les que afecten conjunts o subconjunts
GHODSREODFLy$PEGyVFDVRVHVSRGHQVXEGLYLGLUDOKRUDHQGRVPpVHOEHQHVWDU
material i el benestar psicològic.
Amb aquesta llei es persegueix establir un marc d’actuació ordenat, per tal de
millorar els programes de promoció, prevenció, atenció, protecció i participació de
ODSREODFLyLQIDQWLOLDGROHVFHQWD&DWDOXQ\DWRWSDUWLQWGHOSULQFLSLTXHHVWUDFWD
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G¶XQDUHVSRQVDELOLWDWGHWRWDODFLXWDGDQLDLGHWRWVHOVSRGHUVS~EOLFVeVSHUDL[z
SUHFLVDPHQWTXHOD/OHLSUHYHXSHUSULPHUDYHJDGDHQODOHJLVODFLyGH&DWDOXQ\D
un marc de coordinació i cooperació interinstitucional per a atendre i prevenir les
situacions de risc social de la població infantil i adolescent en general, i dels nens,
les nenes i els adolescents en particular.
II
El contingut d’aquesta llei s’estructura en sis títols i en set disposicions addicionals,
quatre de transitòries, una de derogatòria i quatre de finals.
Al títol I s’estableixen les disposicions generals i els principis rectors, que, tal com
KDYLDIHWOD/OHLGHVHQYROXSHQOD&RQYHQFLyGHOHV1DFLRQV8QLGHVVREUHHOV
drets de l’infant. Aquestes disposicions i aquests principis marquen l’orientació de
la Llei i pretenen donar una visió global de l’infant o adolescent com a titular dels
drets que li reconeix l’ordenament jurídic vigent i com a eix vertebrador d’un sistema
TXHFRPSUqQDOKRUDO¶DWHQFLyGHOHVVHYHVQHFHVVLWDWVTXRWLGLDQHVLO¶RUJDQLW]DFLy
quan s’escaigui, de la seva protecció en situacions de risc.
El títol II es refereix als drets dels infants i els adolescents i, seguint la convenció
de les Nacions Unides esmentada, com a text universal i indivisible que afavoreix
una visió global de la infància, no estableix cap jerarquia entre els drets que proFODPDWRWLTXHHO&RPLWqGHOV'UHWVGHO¶,QIDQWKDGHVWDFDWTXDWUHGUHWVSULQFLSDOV
TXHGHIHWKDQHVWDWODIRQWG¶LQVSLUDFLyGHOVSULQFLSLVUHFWRUVDOVTXDOVV¶KDG¶DMXVWDUO¶DFWXDFLyGHOVSRGHUVS~EOLFV'¶DOWUDEDQGDOHVDFWXDFLRQVGHSURPRFLyGHOV
LQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVLSDUWLFXODUPHQWGHOOXUVGUHWVTXHGHQDVVHQ\DODGHVFRP
DUHVSRQVDELOLWDWGHWRWHVOHVLQVWLWXFLRQVS~EOLTXHVLHVGHL[DXQPDUJHEHQDPSOH
per a tot tipus d’iniciatives, especialment per a les que deriven de la disseminació i
el compliment de la convenció de les Nacions Unides esmentada.
El capítol IX del títol II conté un seguit d’obligacions amb relació a la publicitat
i els mitjans de comunicació social, amb la finalitat de protegir adequadament els
drets dels infants i els adolescents, sens perjudici de les competències del Consell
GHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\DHQODVHYDTXDOLWDWG¶DXWRULWDWUHJXODGRUDLQGHSHQGHQWHQO¶jPELWGHODFRPXQLFDFLyDXGLRYLVXDOS~EOLFDLSULYDGDHQHOPDUFGH
les obligacions imposades als subjectes sotmesos al règim jurídic de la legislació
audiovisual catalana.
El títol III desenvolupa temes relatius a la prevenció general en l’àmbit de la infància i l’adolescència, la qual cosa representa una novetat en la legislació catalana.
En primer lloc, s’estableixen les situacions davant les quals les administracions
S~EOLTXHVFDWDODQHVKDQGHGHVHQYROXSDUDFWXDFLRQVSUHYHQWLYHV'¶DFRUGDPEDL[z
V¶HVWDEOHL[TXHOD*HQHUDOLWDWKDG¶HPSUHQGUHSURJUDPHVFRQFUHWVG¶LQIRUPDFLyL
sensibilització ciutadana per a promoure el benestar de tota la població infantil i
adolescent. Es dedica un article extens a la prevenció de l’ablació o mutilació genital
femenina. S’opta per aquesta doble denominació (en consonància amb l’informe
del 2005 del Centre d’Investigacions d’UNICEF, publicat en el butlletí Innocenti
Digest QG¶DTXHOODQ\ SHUTXqO¶H[SUHVVLymutilació genital femenina és la que
V¶KDDQDWJHQHUDOLW]DQWIRQDPHQWDOPHQWGHVGHODILGHOVDQ\VYXLWDQWDLSULQFLSL
dels noranta, 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; i d’altra banda, perquè l’ablació és una expressió més
neutra, per tal com és una de les més utilitzades per les comunitats que la practiquen. Aquest doble caràcter també fa que la Llei tracti aquesta pràctica tradicional
SHUMXGLFLDOSHUDOHVQHQHVGLQVHOFDStWROGHODSUHYHQFLyLQRHQHOVHJHQWVREUH
la protecció davant del maltractament. Es defineix la prevenció del risc social i la
prevenció de la desprotecció infantil i s’estableix un procediment per a disposar
de llistes d’indicadors o factors de risc i per a actualitzar-les, i també de factors de
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protecció i resiliència. Finalment, es reconeixen les competències relatives a les
intervencions socials preventives dels ens locals, sens prejudici que l’abast de llur
incidència exigeixi la coordinació d’altres administracions.
El títol IV és íntegrament de nova factura i respon a la voluntat ferma de posar la
lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència
GHJqQHUHRPDVFOLVWD/¶DUWLFOHGHO¶(VWDWXWHVWDEOHL[TXHHOVSRGHUVS~EOLFV
KDQGHJDUDQWLUODSURWHFFLyGHOVLQIDQWVHVSHFLDOPHQWFRQWUDTXDOVHYROIRUPDGH
maltractament, i per a garantir aquesta protecció no solament són necessaris els
mecanismes tradicionals de protecció dels infants i els adolescents, sinó que cal
establir un nou marc de protecció específica contra el maltractament infantil que
prevegi totes les situacions, tant si són tributàries d’una declaració de desemparament com si no.
'XUDQWHOVGDUUHUVDQ\VHO*RYHUQKDFUHDWHOUHJLVWUHXQLILFDWGHPDOWUDFWDPHQWV
LQIDQWLOVLKDIHWHVIRUoRVHQPDWqULDGHOOXLWDFRQWUDHOPDOWUDFWDPHQWLQIDQWLOSHUD
SRGHUGRQDUUDQJOHJDODDTXHVWVHVIRUoRVLKDUHJXODWSHUOOHLHOGLWUHJLVWUH
Aquesta llei crea un centre especialitzat en la recerca sobre els maltractaments
infantils i posa l’accent en l’especialització, la formació, la prevenció i l’atenció en
els àmbits policial, sanitari i educatiu.
Encara pel que fa al maltractament infantil, aquesta llei, davant la regla general
vigent segons la qual cal separar l’infant o l’adolescent del seu domicili o nucli familiar,
SUHWpQLQLFLDUXQFDQYLGHSDUDGLJPDeVDGLUVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHFDOVHSDUDU
ODSHUVRQDPDOWUDFWDGRUDLV¶KDQGHSULRULW]DUOHVPHVXUHVDGPLQLVWUDWLYHVRMXGLFLDOV
TXHSHUPHWLQO¶DWULEXFLyDO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWGHO¶~VGHO¶KDELWDWJHIDPLOLDULOD
determinació d’aliments, si escau, a càrrec de la persona maltractadora.
La protecció davant el maltractament infantil abraça la protecció davant la victimització secundària. Cal evitar els perjudicis causats a la víctima pel desenvolupament del procés penal posterior al delicte, que són especialment preocupants en el
cas dels infants i els adolescents que són víctimes d’atemptats contra la indemnitat
RFRQWUDODOOLEHUWDWVH[XDO&HUWDPHQWV¶KDQSURGXwWHQHOVGDUUHUVDQ\VPROWV
avenços en la protecció de la víctima adreçats a evitar la confrontació visual de les
YtFWLPHVDPEHOVDFXVDWVSHUzDPEDTXHVWDSURWHFFLyQRQ¶KLKDSURX/DSURWHFFLyGHO¶LQIDQWLO¶DGROHVFHQWKDGHSDVVDUSHUGDYDQWGHOGUHWGHO¶(VWDWDFDVWLJDU
SHUODTXDOFRVDGDYDQWHOUHVXOWDWLQFHUWGHOSURFpVSHQDOVHPSUHKDGHSUHYDOHU
la protecció del menor o la menor víctima, ja que és del tot intolerable que, fins i
tot amb la finalitat lògica de castigar la persona culpable, es causi un nou trauma
DO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWTXHSUHVXPLEOHPHQWKDHVWDWYtFWLPDGHPDOWUDFWDPHQWVR
d’abusos sexuals. Per això, i amb el ple respecte per la competència exclusiva de
l’Estat en matèria processal penal, cal potenciar la coordinació entre el personal
clínic i el personal forense i evitar les dobles exploracions i recollides de mostres, i
IRPHQWDUO¶~QLFVLVWHPDSHUHYLWDUODPDMRUSDUWGHOVHIHFWHVSURGXwWVSHUODLQFRDFLy
GHOSURFpVSHQDOODSUHFRQVWLWXFLyGHODSURYDWHVWLILFDOGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQW
que eviti declaracions posteriors.
També són nous la creació i el foment de serveis especialitzats per a detectar i
atendre el maltractament infantil i preveure la possibilitat de prestacions periòdiques
R~QLTXHVSHUDDMXGDUDSDOÂOLDUHOVHIHFWHVSDWLWVLDDVVROLUO¶DXWRQRPLDGHO¶LQIDQW
o l’adolescent envers la persona maltractadora.
El títol V s’ocupa dels règims específics de protecció dels infants i els adolescents en situació de risc social i desemparament. Aquí és on es troben algunes de
les novetats més importants. Efectivament, s’opta per un model de protecció nou
HQTXqODGHFODUDFLyGHGHVHPSDUDPHQWMDQRpVO¶~QLFWtWROTXHKDELOLWDHOVSRGHUV
S~EOLFVSHUDODLQWHUYHQFLySURWHFWRUDVLQyTXHDTXHOODGHFODUDFLyHVUHVHUYDSHU
a quan calgui separar l’infant o l’adolescent del seu nucli familiar o, el que és el
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mateix, per als casos més greus de desprotecció. Per això es configura un sistema
descentralitzat de protecció, que es fonamenta en la distinció entre les situacions
de desemparament i les de risc, mantenint la competència de la Generalitat quan
es tracta d’infants o adolescents desemparats i atribuint-la als ens locals si afecta
infants o adolescents en situació de risc. Per tant, ja no cal que totes les intervenciRQVS~EOLTXHVHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHPHQRUVKDJLQG¶HVWDUHPSDUDGHVSHUXQD
resolució que declari el desemparament; només serà així si la mesura de protecció
implica la separació de l’infant o l’adolescent del seu nucli familiar.
Aquesta llei defineix la situació de risc com la situació en què el desenvolupament
i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol
circumstància personal, social o familiar, si els progenitors o guardadors no assumeixen o no poden exercir completament llurs responsabilitats, i estableix una
OOLVWDGHVLWXDFLRQVTXHHVFRQVLGHUHQGHULVFODTXDOFRVDKDGHVHUYLUGHJUDQDMXW
SHUDOVSURIHVVLRQDOVTXHKDQG¶DYDOXDULGHFLGLUVREUHXQLQIDQWRDGROHVFHQWHQ
FRQFUHW'HILQHL[WDPEpHOGHVHPSDUDPHQWLKRIDSDUWLQWGHFULWHULVREMHFWLXV(V
considera desemparat l’infant o l’adolescent que es troba en una situació de fet en
què li manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a la seva protecció efectiva calgui aplicar una mesura que
impliqui la separació del nucli familiar, i afegeix després un seguit d’indicadors
GHGHVHPSDUDPHQWTXHFRPHQHOFDVGHOULVFKDQGHFRDGMXYDUHQO¶DGRSFLyGH
decisions preses pels professionals responsables i facilitar-los-la.
La intervenció en les situacions de risc no finalitza amb una declaració formal
GHULVFVLQyTXH~QLFDPHQWSRWIHUKRGHPDQHUDFRQYHQFLRQDO/D/OHLSDUWHL[GH
tota l’actuació dels serveis socials que es dirigeix a valorar i proposar les mesures
TXHSHUPHWLQGLVPLQXLURHOLPLQDUODVLWXDFLyGHULVFPLWMDQoDQWODFROÂODERUDFLy
dels progenitors. S’opta per posar l’accent en el treball i la bondat de les mesures
TXHV¶KDQGHSURSRVDULHVGHL[DO¶H[HFXFLyIRUoRVDGHULYDGDG¶XQDFWHXQLODWHUDO
GHO¶$GPLQLVWUDFLySHUDOHVVLWXDFLRQVPpVJUHXVTXHKDQGHFRPSRUWDUHOGHVHPparament.
Una altra novetat important en matèria de desemparament és la fixació d’un
procediment administratiu específic per a acordar-lo. En aquest procediment
resta plenament garantida la intervenció de totes les parts interessades, per tal que
puguin fer valer llurs drets. Al mateix temps, es regula un procediment simplificat
per als casos d’abandonament voluntari de l’infant o l’adolescent o per a quan els
progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda manifesten conformitat amb la
declaració; la Llei estableix també la possibilitat de declarar-lo cautelarment i de
disposar les mesures que siguin necessàries, sens perjudici que el procediment de
GHVHPSDUDPHQWSURVVHJXHL[LHOVWUjPLWVILQVDODUHVROXFLyGHILQLWLYDODTXDOKD
de ratificar, modificar o deixar sense efecte la resolució inicial i les mesures que
V¶KDJLQDFRUGDWWDPEpSURYLVLRQDOPHQW
Amb la voluntat, a més, de no perllongar les situacions d’incertesa amb oposiFLRQVLQMXVWLILFDGHVLVRYLQWH[WHPSRUjQLHVGHOVSURJHQLWRUVRGHOVIDPLOLDUV±TXH
s’acaben convertint en un perjudici irreparable per a l’infant o l’adolescent, que veu,
completament indefens, com la seva infància i adolescència s’escola irremeiablePHQWDOVFHQWUHVG¶LQWHUQDPHQW±ODQRYDUHJXODFLyOLPLWDHOWHUPLQLSHUDRSRVDUVH
judicialment a la declaració de desemparament a tres mesos comptadors des de la
QRWLILFDFLyGHODUHVROXFLyTXHO¶DFRUGD3DUDOÂOHODPHQWLDPEODPDWHL[DILQDOLWDW
V¶HVWDEOHL[XQWHUPLQLG¶XQDQ\DFRPSWDUGHODQRWLILFDFLyGHODUHVROXFLyDGPLQLVtrativa de desemparament, perquè els progenitors o els titulars de la tutela suspesos
HQOOXUSRWHVWDWSXJXLQVROÂOLFLWDUTXHHVGHL[LVHQVHHIHFWHODLQWHUYHQFLySURWHFWRUD
DFRUGDGDVHPSUHTXHV¶KDJLSURGXwWXQFDQYLVXEVWDQFLDOHQOHVFLUFXPVWjQFLHVTXH
van motivar la declaració de desemparament. Aquesta revisió, però, no és possible si
MDV¶KDFRQVWLWXwWO¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXMDTXHSUHYDOO¶LQWHUqVVXSHULRUGHO¶LQIDQW
o l’adolescent davant qualsevol altre dret concurrent.
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A fi de donar plena efectivitat al dret dels infants i els adolescents tutelats per la
Generalitat a ésser escoltats, en la línia del que disposa la Convenció dels drets de
l’infant, la Recomanació 1121 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa,
relativa als drets dels infants, i les resolucions A3-314/91 i A3-0172/92 del Parlament Europeu, s’estableix la creació de la figura del procurador o procuradora de la
LQIjQFLDFRPDzUJDQDGPLQLVWUDWLXTXHV¶KDG¶LQWHJUDUHQO¶zUJDQS~EOLFFRPSHWHQW
en matèria de protecció dels infants i els adolescents.
Pel que fa a les mesures de protecció, cal esmentar especialment la nova regulació
GHO¶DFROOLPHQWIDPLOLDUHQTXqDEDQGDGHO¶DFROOLPHQWFRQVWLWXwWHQIRUPDVLPSOH
i de l’acolliment permanent, s’introdueix l’acolliment en unitats convivencials
d’acció educativa, que permetrà que força infants i adolescents que, per raó d’edat,
situació familiar o per circumstàncies especials, romanen en els centres de protecció sense cap expectativa de viure en família puguin créixer i desenvolupar-se
amb la cura de persones especialitzades que els proporcionaran un entorn familiar
i desinstitucionalitzat.
Tot i que l’objecte d’aquesta llei són els infants i els adolescents, no limita el seu
camp d’aplicació a la minoria d’edat estricta. En efecte, la llei entén que sovint és
fonamental no tallar en sec la intervenció protectora pel sol fet que l’adolescent
OHJDOPHQWKDGHL[DWG¶pVVHUKRHQDUULEDUDODPDMRULDG¶HGDW'HIHWXQDGHOHV
DVVLJQDWXUHVSHQGHQWVHQWRWVDTXHVWVDQ\VKDHVWDWODGLILFXOWDWSHUTXqODSURWHFFLy
SUHVWDGDILQVOODYRUVWLQJXLXQDFRQWLQXwWDWDGDSWDGDpVFODUDODQRYDUHDOLWDW
derivada de la majoria d’edat. Així, s’estableix que la persona fins llavors tutelada
SHUO¶HQWLWDWS~EOLFDHVSXJXLDFROOLUYROXQWjULDPHQWDXQFRQMXQWGHPHVXUHVDVVLVWHQFLDOVTXHO¶DFRPSDQ\DUDQPpVHQOOjGHODVHYDPDMRULDG¶HGDWHQHOSURFpV
cap a la plena integració a la vida adulta, i que pugui ésser beneficiària d’aquestes
mesures. En aquesta línia, la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials
GHFDUjFWHUHFRQzPLFUHFRQHL[HOGUHWDUHEUHXQDSUHVWDFLyILQVDOVYLQWLXQDQ\V
subjecta a un pla de treball que té finalitat d’inclusió social.
Finalment, en aquest títol V es dóna resposta també a la problemàtica complexa
que planteja la remissió que els articles 3, 7.9, 18, 27 i 33 de la Llei orgànica 5/2000,
del 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, fan a les normes
civils sobre protecció dels infants i els adolescents. Es concreten les actuacions que
KDGHVHJXLUO¶HQWLWDWS~EOLFDFRPSHWHQWHQDTXHVWDPDWqULDpVDGLUO¶HODERUDFLy
d’un estudi psicològic i educatiu amb relació a l’entorn familiar i social de l’infant
RO¶DGROHVFHQWDSDUWLUGHOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHFRQVWLQHQHOWHVWLPRQLTXHKDJL
remès el fiscal, la determinació de si concorre o no una situació que constitueixi
risc social o desemparament i l’emissió de l’informe corresponent amb la proposta
G¶LQWHUYHQFLyGHOVVHUYHLVVRFLDOVEjVLFVRGHO¶zUJDQS~EOLFGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWV
o els adolescents.
El títol VI conté el règim sancionador, que inclou les infraccions, les sancions i
el procediment aplicable per a garantir l’aplicació del dret substantiu regulat per la
norma i evitar la vulneració dels drets de contingut declaratiu que, en cas contrari,
perdrien llur eficàcia en la protecció dels interessos dels infants o els adolescents.
$PEDTXHVWDILQDOLWDWV¶KDQFODVVLILFDWOHVLQIUDFFLRQVLV¶KLKDQLQFRUSRUDWHOV
WLSXVG¶DFRUGDPEO¶HYROXFLyWHFQROzJLFDLFXOWXUDOTXHV¶KDSURGXwWHQHOQRVWUHHQtorn social des de l’anterior regulació de la matèria per la Llei 37/1991. Tanmateix,
V¶HVWDEOHL[XQWHUPLQL~QLFGHSUHVFULSFLySHUDFDGDQLYHOOGHFODVVLILFDFLyGHWRWHV
les infraccions tipificades, el qual es computarà des de la data de la comissió de la
infracció, si bé, atenent el grau d’afectació dels infants o els adolescents en algunes
LQIUDFFLRQVV¶KDFRQVLGHUDWTXHHOWHUPLQLGHSUHVFULSFLyV¶KDGHFRPSXWDUGHVTXH
aquests assoleixen la majoria d’edat.
En congruència amb la necessitat d’establir entre les institucions i els professionals
de l’atenció i la protecció dels infants i els adolescents una cultura de l’avaluació
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que ajudi a millorar l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de les polítiques i intervencions
socials en benefici dels infants i els adolescents i de llurs drets, aquesta llei incorpora un
seguit de novetats que es fonamenten en el reconeixement de l’avaluació com un principi
rector. Addicionalment, a la disposició transitòria primera s’estableix l’obligació d’anar
incorporant a qualsevol programa d’intervenció o servei finançat amb pressupostos
S~EOLFVXQGLVVHQ\G¶DYDOXDFLyGHOVUHVXOWDWVRGHO¶LPSDFWHVHJRQVHVFDLJXL
Finalment, la disposició transitòria primera també estableix que aquesta matei[DOOHLKDG¶pVVHUREMHFWHG¶DYDOXDFLyGHOSURSLLPSDFWHDOFDSGHWUHVDQ\VG¶KDYHU
entrat en vigor.
TÍTOL I
Disposicions generals, principis rectors i actuacions de les administracions públiques
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte de la llei
1. Aquesta llei té per objecte la promoció del benestar personal i social dels infants
i els adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació
dirigides a aquestes persones a fi de garantir l’exercici de llurs drets, l’assumpció
de llurs responsabilitats i l’assoliment de llur desenvolupament integral.
 $TXHVWDOOHLIL[DHOPDUFHQTXqV¶KDQGHGXUDWHUPHOHVDFWLYLWDWVGHSDUWLFLSDFLy
i de promoció dels drets i del benestar dels infants i els adolescents, i les activitats
per a atendre’ls i protegir-los en les situacions de risc o de desemparament.
Article 2
Àmbit personal i territorial d’aplicació de la llei
 $TXHVWDOOHLV¶DSOLFDDTXDOVHYROLQIDQWRDGROHVFHQWGRPLFLOLDWD&DWDOXQ\DR
TXHV¶KLWURELHYHQWXDOPHQWVHQVSHUMXGLFLGHOHVQRUPHVTXHUHVROHQHOVFRQIOLFWHV
de lleis internacionals o interregionals.
2. Als efectes d’aquesta llei i de les disposicions que la despleguen, s’entén per
infant ODSHUVRQDPHQRUGHGRW]HDQ\VLSHUadolescent la persona amb una edat
FRPSUHVDHQWUHHOVGRW]HDQ\VLODPDMRULDG¶HGDWHVWDEOHUWDSHUODOOHL
3. Resten incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les persones majors d’edat
TXHKDJLQHVWDWWXWHODGHVSHOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDHQ
els termes establerts per la llei.
Article 3
Responsabilitat ciutadana i pública
1. L’obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents
és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i, molt particularment, de
WRWVHOVSRGHUVS~EOLFVTXHWDPEpWHQHQO¶REOLJDFLyGHGHIHQVDUORVLSURPRXUH¶OV
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHGHVHQYROXSDUOOXUVDFWLYLWDWVGHPDQHUD
que els infants i els adolescents siguin considerats i reconeguts com a ciutadans de
ple dret, sens perjudici de les limitacions que deriven de la minoria d’edat legal.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQG¶H[HUFLUOHVIXQFLRQVLOHVFRPSHWqQFLHVGH
SURPRFLyG¶DWHQFLyLGHSURWHFFLyGHOVGUHWVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDOKRUDTXH
en faciliten els canals de participació adequats, d’acord amb el que estableix aquesta
llei i la normativa sectorial aplicable, amb relació a cada situació que els afecti.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHJDUDQWLUHOUHVSHFWHGHOVGUHWVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVLKDQG¶DGHTXDUOOXUVDFWXDFLRQVDDTXHVWDOOHLLDODQRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO
sobre aquesta matèria.
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Article 4
Interpretació de les normes relatives als infants i adolescents
1. La interpretació d’aquesta llei, de les normes que la despleguen i de les alWUHVGLVSRVLFLRQVGHOD*HQHUDOLWDWUHODWLYHVDOVLQIDQWVLDOVDGROHVFHQWVV¶KDGHIHU
G¶DFRUGDPEHOVWUDFWDWVLQWHUQDFLRQDOVUDWLILFDWVSHUO¶(VWDWHVSDQ\ROHVSHFLDOPHQW
la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, del 20 de novembre
de 1989, la Convenció Europea de Drets de l’Home, del 4 de novembre 1950, els
principis consagrats en la Carta Europea dels Drets de l’Infant i en la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió Europea, del 7 de desembre de 2000, les Observacions
*HQHUDOVGHO&RPLWqGHOV'UHWVGHO¶,QIDQWGH*LQHEUDOD&RQVWLWXFLyHVSDQ\ROD
O¶(VWDWXWG¶DXWRQRPLDGH&DWDOXQ\DOD5HVROXFLy,,,GHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\D
sobre els drets de la infància, i també totes les resolucions sobre infants i adolescents
DSURYDGHVSHO3DUODPHQWGH&DWDOXQ\D
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶LQWHUSUHWDULDSOLFDUDTXHVWDOOHLJDUDQWLQWODLJXDOWDW
en la diferència dels infants i els adolescents d’ambdós sexes, per tal d’eliminar la
discriminació sexista, per raó d’origen, color, idioma, religió, opinió política o d’una
altra índole, ètnica o social, posició econòmica, condicions físiques, psíquiques o
sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual o qualsevol altra condició
personal pròpia o de llurs progenitors o representants legals.

CAPÍTOL II
Principis rectors
Article 5
L’interès superior de l’infant o l’adolescent
 /¶LQWHUqVVXSHULRUGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWKDG¶pVVHUHOSULQFLSLLQVSLUDGRUL
IRQDPHQWDGRUGHOHVDFWXDFLRQVS~EOLTXHV
 /HVQRUPHVLOHVSROtWLTXHVS~EOLTXHVKDQG¶pVVHUDYDOXDGHVGHVGHODSHUVSHFWLYD
dels infants i els adolescents, per garantir que inclouen els objectius i les accions
pertinents adreçats a satisfer l’interès superior d’aquestes persones. Els infants i els
DGROHVFHQWVKDQGHSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHQDTXHVWDDYDOXDFLy
 /¶LQWHUqVVXSHULRUGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWKDG¶pVVHUWDPEpHOSULQFLSLLQVpirador de totes les decisions i actuacions que el concerneixen adoptades i dutes a
terme pels progenitors, pels titulars de la tutela o de la guarda, per les institucions
S~EOLTXHVRSULYDGHVHQFDUUHJDGHVGHSURWHJLUORLG¶DVVLVWLUORRSHUO¶DXWRULWDW
judicial o administrativa.
 3HUDGHWHUPLQDUO¶LQWHUqVVXSHULRUGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWVHQ¶KDQG¶DWHQGUH
OHVQHFHVVLWDWVLHOVGUHWVLV¶KDGHWHQLUFRPSWHODVHYDRSLQLyHOVVHXVDQKHOVL
aspiracions, i també la seva individualitat dins el marc familiar i social.
Article 6
Desenvolupament de les potencialitats personals
/DFULDQoDLODIRUPDFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDGHJDUDQWLUQHHOGHVHQvolupament físic, mental, espiritual, moral i social, d’una manera lliure, integral i
KDUPzQLFDLKDGHSRWHQFLDUHQWRWPRPHQWOOXUVFDSDFLWDWVHGXFDWLYHVLG¶DSUHQHQtatge, i procurar-los el benestar físic, psicològic i social.
Article 7
Dret d’ésser escoltat
1. Els infants i els adolescents, d’acord amb llurs capacitats evolutives i amb les
FRPSHWqQFLHVDVVROLGHVLHQTXDOVHYROFDVDSDUWLUGHOVGRW]HDQ\VKDQG¶pVVHUHVFROtats tant en l’àmbit familiar, escolar i social com en els procediments administratius
o judicials en què es trobin directament implicats i que aboquin a una decisió que
n’afecti l’entorn personal, familiar, social o patrimonial.
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2. Els infants i els adolescents poden manifestar llur opinió ells mateixos o
mitjançant la persona que designin.
 (QO¶H[HUFLFLGHOGUHWG¶pVVHUHVFROWDWV¶KDQGHUHVSHFWDUOHVFRQGLFLRQVGHGLVFUHció, intimitat, seguretat, recepció de suport, llibertat i adequació de la situació.
Article 8
Protecció contra els maltractaments
 4XDOVHYROLQIDQWRDGROHVFHQWKDG¶pVVHUSURWHJLWGHTXDOVHYROIRUPDGH
maltractament, que inclou el maltractament físic, el psicològic, la negligència,
HOWUDFWHLQGLJQHO¶H[SORWDFLyODERUDOO¶H[SORWDFLyLO¶DE~VVH[XDOVODFRUUXSFLy
ODPDQLSXODFLyHOPDO~VGHODVHYDLPDWJHLTXDOVHYRODOWUDIRUPDG¶DE~V
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHGHVHQYROXSDUDFWXDFLRQVSHUDSUHYHQLUWDQW
HQO¶jPELWLQGLYLGXDOFRPHQO¶jPELWVRFLDOOHVIRUPHVPpVKDELWXDOVGH
maltractament que es donin als diferents indrets i entorns sociodemogràfics
GH&DWDOXQ\DLQFLGLQWVREUHOHVVLWXDFLRQVGHULVFWDOFRPVyQGHILQLGHVSHU
aquesta llei.
 /¶$GPLQLVWUDFLyUHVSRQVDEOHG¶XQVHUYHLS~EOLFTXHDWpQLQIDQWVRDGROHVFHQWV
WDQWHQUqJLPDPEXODWRULFRPG¶LQWHUQDWKDGHFRUUHJLUGHPDQHUDLPPHGLDWDOHV
situacions en què resultin perjudicades les necessitats bàsiques de desenvolupament
personal o d’educació de l’infant o l’adolescent.
Article 9
No-discriminació
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHJDUDQWLUHOSULQFLSLG¶LJXDOWDWLHOLPLQDUTXDOVHYRO
discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió
política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica,
condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació
sexual o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants
legals.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶LGHQWLILFDUG¶XQDPDQHUDDFWLYDHOVLQIDQWVRHOVDGRlescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures protectores
especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.
Article 10
Perspectiva de gènere i de diversitat funcional
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶LQWURGXLUODSHUVSHFWLYDGHJqQHUHHQHOGHVHQYRlupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants i els
adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els
adrecen es tingui en compte que són nois i noies i que poden tenir necessitats
iguals o específiques.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶LQWURGXLUODSHUVSHFWLYDGHODGLYHUVLWDWIXQFLRQDOHQ
el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants
i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els
adrecen es tinguin en compte les diferents maneres en què funciona llur cos i que
poden tenir necessitats iguals o específiques.
Article 11
Ciutadania activa
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSURPRXUHHOGUHWGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVD
participar activament en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHIRPHQWDUODVROLGDULWDWLODVHQVLELOLWDWVRFLDOSHUWDO
que s’incrementi la participació social dels infants i els adolescents i es generin espais
socials nous que dinamitzin la participació responsable d’aquest sector de la població
LDIDYRUHL[LQODFRQYLYqQFLDLODLQWHJUDFLyVRFLDOHQO¶jPELWYHwQDOLORFDO
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Article 12
Respecte i suport a les responsabilitats parentals
1. Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desenvolupament dels fills menors d’edat. Les polítiques d’atenció i protecció dels infants
LHOVDGROHVFHQWVKDQG¶LQFORXUHOHVDFWXDFLRQVQHFHVVjULHVSHUDO¶HIHFWLYLWDWGHOOXUV
drets, tenint en compte que el benestar dels infants i els adolescents està íntimament
relacionat amb el de llurs famílies.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSURSRUFLRQDUODSURWHFFLyLO¶DVVLVWqQFLDQHFHVVjULHV
a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats.
 /HVQHFHVVLWDWVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVV¶KDQGHVDWLVIHUDOOjRQYLXHQL
FUHL[HQVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHLV¶KDGHWHQLUHQFRPSWHDOKRUDOOXUEHQHVWDU
material i espiritual.
Article 13
Foment i suport a l’educació
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació possible
GHVGHOOXUQDL[HPHQW(QWRWFDVHOVSRGHUVS~EOLFVKDQGHJDUDQWLUTXHTXDOVHYRO
infant o adolescent rep l’educació establerta com a obligatòria legalment.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVFRPSHWHQWVKDQGHSURPRXUHVHUYHLVHGXcatius que afavoreixin la reorganització del temps personal, familiar i laboral
dels progenitors o del titular o la titular de la tutela de l’infant o adolescent.
 (OVLVWHPDHGXFDWLXKDG¶pVVHUXQLQVWUXPHQWSHUDFRPSHQVDUOHVGHVLJXDOWDWVVRFLDOVLKDGHWHQLUHQFRPSWHHOUHVSHFWHDODSUzSLDLGHQWLWDWDOPHGL
ambient, a les diferències funcionals com a part de l’enriquidora diversitat
KXPDQDDODLJXDOWDWHQWUHHOVVH[HVWHQLQWSUHVHQWODGLIHUqQFLDTXHVXSRVDOD
construcció de la identitat femenina i la identitat masculina, i també als valors
FXOWXUDOVG¶DOWUHVSDwVRVSDUWLFXODUPHQWG¶DTXHOOVGHOVTXDOVSURYpO¶DOXPQDW
de cada escola.
4. El dret a l’educació, incloses les activitats extraescolars, esportives, de lleure
LOHVDFWLYLWDWVFXOWXUDOVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDGHSUHYDOHUSHUGDPXQW
de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, i llurs manifestacions; aquestes
pràctiques no poden justificar en cap cas una discriminació, limitació o exclusió
d’infants i adolescents en el ple exercici d’aquest dret.
Article 14
Foment i suport a les relacions intergeneracionals
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVHQO¶jPELWGHOOXUVFRPSHWqQFLHVKDQGHSURmoure i afavorir les relacions intergeneracionals, tot procurant d’evitar que els
GLIHUHQWVQLYHOOVG¶HGDWV¶DwOOLQHQVLPDWHL[RVLSURSLFLDQWHOYROXQWDULDWVRFLDOGH
OHVSHUVRQHVJUDQVSHUDFROÂODERUDUHQDFWLYLWDWVDPELQIDQWVLDGROHVFHQWVLWDPEp
HOYROXQWDULDWVRFLDOGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVSHUDFROÂODERUDUHQDFWLYLWDWVDPE
persones grans.
Article 15
Prioritat pressupostària
 (OVSRGHUVS~EOLFVHQO¶jPELWGHOOXUVFRPSHWqQFLHVKDQGHGRQDUSULRULWDW
en llurs pressupostos a les activitats d’atenció, formació, promoció, reinserció,
protecció, integració, lleure i prevenció dels infants i els adolescents.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶DGRSWDUDPEFDUjFWHUXUJHQWOHVPHVXUHVQHFHVVjULHV
per a evitar que el contingut essencial dels drets dels infants i els adolescents resti
afectat per la manca de recursos adaptats a llurs necessitats.
3. Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries per a complir les mesures de protecció dels infants o els adolescents en situació de risc o desemparament
tenen el caràcter de prestacions garantides als efectes establerts per la Llei 12/2007,
de l’11 d’octubre, de serveis socials.
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Article 16
Difusió dels drets dels infants i els adolescents
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHGRQDUDFRQqL[HUjPSOLDPHQWSHUPLWMDQVHILFDoRV
i adequats, els drets dels infants i els adolescents.
 /DGLIXVLyGHOVGUHWVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVV¶KDGHIHUDSURSG¶DTXHVWV
LDPEODVLPXOWDQHwWDWTXHFDOJXLDSURSGHOVJUXSVG¶DGXOWVTXHHQWHQHQFXUDL
WDPEpGHOVSURIHVVLRQDOVTXHV¶KLGHGLTXHQ
Article 17
Exercici dels drets propis pels infants i adolescents
1. Els infants i els adolescents poden exercir i defensar ells mateixos llurs drets,
OOHYDWTXHODOOHLOLPLWLDTXHVWH[HUFLFL(QTXDOVHYROFDVSRGHQIHUKRPLWMDQoDQWOOXUV
representants legals, sempre que no tinguin interessos contraposats als propis.
 /HVOLPLWDFLRQVDODFDSDFLWDWG¶REUDUGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVV¶KDQG¶LQterpretar sempre de manera restrictiva.
3. Els infants i els adolescents, amb l’objecte de demanar informació, assessorament, orientació o assistència, es poden adreçar personalment a les administracions
S~EOLTXHVHQFDUUHJDGHVG¶DWHQGUH¶OVLSURWHJLUORVILQVLWRWVHQVHHOFRQHL[HPHQWGH
llurs progenitors, tutors o guardadors, en particular si la comunicació amb aquests
pot frustrar la finalitat pretesa. Amb el mateix objectiu també es poden adreçar al
Ministeri Fiscal, al Síndic de Greuges o als síndics de greuges o defensors locals
de la ciutadania.
4. Les administracions locals, en funció de llur proximitat a la ciutadania i
d’acord amb la legislació vigent, són el primer nivell d’informació i assessorament
GHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVTXHKRVROÂOLFLWHQ
Article 18
Deures i responsabilitats
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDQG¶DVVXPLUHOVGHXUHVLOHVUHVSRQVDELOLWDWVTXH
els corresponen d’acord amb el reconeixement de llurs capacitats per a participar
activament en tots els àmbits de la vida.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i sens perjudici del que estableix la
OHJLVODFLyFLYLOUHVSHFWHGHOVGHXUHVGHOILOORILOODHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVV¶KDQ
GHUHVSHFWDUDVLPDWHL[RVKDQGHUHVSHFWDUOHVSHUVRQHVDPETXqHVUHODFLRQHQL
O¶HQWRUQHQTXqHVGHVHQYROXSHQLKDQG¶DVVLVWLUDOOXUFHQWUHHGXFDWLXGXUDQWHO
SHUtRGHG¶HQVHQ\DPHQWREOLJDWRUL
Article 19
Coneixement rigorós i divulgació de la realitat social
1. La informació general i estadística sobre la situació social dels infants i els
DGROHVFHQWVD&DWDOXQ\DKDG¶HVWDUDGLVSRVLFLyGHWRWDODFLXWDGDQLDGH&DWDOXQ\D
FRPDEDVHGHOHVSROtWLTXHVG¶LQIjQFLDLV¶KDG¶DVVHJXUDUODGHVDJUHJDFLyGHWRWHVOHV
dades per sexe, edat i diversitat funcional. Els estudis i les dades sobre el benestar,
OHVGHVLJXDOWDWVLOHVVLWXDFLRQVGHULVFD&DWDOXQ\DV¶KDQGHGLVSRVDUGHPDQHUD
desagregada per territoris.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHIRPHQWDUODUHDOLW]DFLyLODGLYXOJDFLyGHWUHEDOOV
d’investigació i informes sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base
de les polítiques d’infància.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHFROÂODERUDUHQODUHDOLW]DFLyGHOVLQIRUPHVSUHFHSWLXV
que, amb destinació al Comitè dels Drets de l’Infant, elabora l’Estat amb relació a
l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. IgualPHQWKDQGHGLIRQGUHDTXHVWVLQIRUPHVLOHVUHFRPDQDFLRQVLHOVVXJJHULPHQWVTXH
provinguin del Comitè esmentat.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHIRPHQWDUODFROÂODERUDFLyHQWUHOHVXQLYHUVLWDWVLOD
iniciativa privada en la confecció d’estudis i informes sobre la situació social dels
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LQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVD&DWDOXQ\DLHQO¶DSOLFDFLyGHOHVSROtWLTXHVLHOVSURJUDPHV
d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.
Article 20
Avaluació
(OVSRGHUVS~EOLFVDSDUWLUGHOVHVWXGLVLHOVLQIRUPHVKDQG¶DYDOXDUHOUHVXOWDWGH
OHVSROtWLTXHVDSOLFDGHV$TXHVWVHVWXGLVLLQIRUPHVWHQHQFDUjFWHUS~EOLF
CAPÍTOL III
3ODQL¿FDFLyLFRRUGLQDFLy
Article 21
3ODQL¿FDFLy
 (OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDG¶HODERUDUDPEOD
FROÂODERUDFLyGHODUHVWDGHGHSDUWDPHQWVLPSOLFDWVLDPEODFRQVXOWDSUqYLDDOHV
entitats que intervenen en la promoció i la protecció dels infants i els adolescents, un
SODG¶DWHQFLyLQWHJUDODLQIDQWVLDGROHVFHQWVTXHKDG¶DSURYDUHO*RYHUQSHUDHVWDEOLU
una coordinació adequada de les actuacions portades a terme des dels diferents
nivells d’intervenció, molt especialment en prevenció de les situacions de risc.
2. El pla d’atenció integral als infants i als adolescents a què fa referència l’apartat
1 té una durada quadriennal, té la naturalesa de pla sectorial als efectes del que
HVWDEOHL[O¶DUWLFOHGHOD/OHLLKDGHIRUPDUSDUWGHOGHVSOHJDPHQWGHO
Pla estratègic de serveis socials i impulsar les actuacions preventives d’atenció i
protecció dels infants i els adolescents transversalment en tots els àmbits.
Article 22
Coordinació
1. El departament competent en matèria de protecció dels infants i els adolesFHQWVKDGH
a) Promoure programes generals d’actuació per a cada un dels diferents tipus
GHVHUYHLVHVSHFLDOLW]DWVHQLQIDQWVLDGROHVFHQWVDILGHJDUDQWLUO¶KRPRJHQHwWDWGH
criteris entre aquests serveis en tot el territori.
b) Coordinar els serveis especialitzats d’atenció als infants i als adolescents que
gestionen els ens locals per delegació, i establir les directrius i els procediments
generals d’actuació.
c) Promoure l’establiment de protocols d’actuació entre les diferents administracions, departaments o serveis, que n’assegurin l’actuació coordinada i integral,
especialment en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials i els cossos
de seguretat.
 /¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWPLWMDQoDQWHOVGHSDUWDPHQWVFRPSHWHQWVKD
de desenvolupar un pla d’atenció integral per a atendre les persones amb problemes
GHVDOXWPHQWDO(OSODKDG¶HVWDEOLUHOPRGHOG¶DWHQFLyLQWHJUDOHQVDOXWPHQWDOHQOD
població infantil i adolescent vulnerable.
Article 23
Recursos i serveis
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en
LQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDG¶HODERUDUXQPDSDGHUHFXUVRVLVHUYHLVSHUDSUHYHQLU
les situacions de risc social i la desprotecció i per a protegir els infants i els adoOHVFHQWV$TXHVWPDSDGHUHFXUVRVLVHUYHLVKDGHIRUPDUSDUWGHOPDSDGHVHUYHLV
VRFLDOVGH&DWDOXQ\D
 (OPDSDGHUHFXUVRVLVHUYHLVKDG¶RIHULUHOFRQMXQWG¶LQIRUPDFLyHQXQIRUPDW
estandarditzat i regular en el temps que permeti conèixer la dimensió, la territorialit]DFLyLO¶HYROXFLyGHO¶RIHUWDLODFREHUWXUDD&DWDOXQ\DGHOHVSUHVWDFLRQVHVWDEOHUWHV
en la Cartera de serveis socials.
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 (OVHQVORFDOVDPEHOVXSRUWGHOD*HQHUDOLWDWKDQGHSURPRXUHO¶HVWDEOLPHQW
de recursos o serveis preventius per als infants i els adolescents i, especialment,
de centres oberts.
 (OVPXQLFLSLVLODUHVWDG¶HQVORFDOVDPEFROÂODERUDFLyGHOD*HQHUDOLWDW
KDQGHSURPRXUHPLWMDQoDQWHOVSODQVG¶DFWXDFLyORFDOSUHYLVWRVSHUOD/OHLGH
serveis socials, els serveis residencials i d’acolliment en consideració a la situació
i les necessitats dels infants i els adolescents del llur territori. En les revisions o
modificacions del planejament urbanístic municipal es poden tenir en compte les
previsions contingudes en aquests plans.
 /HVHQWLWDWVS~EOLTXHVOHVHQWLWDWVG¶LQLFLDWLYDSULYDGDLHVSHFLDOPHQWOHVHQtitats d’iniciativa social de l’àmbit del tercer sector social, d’acord amb la legislació
de serveis socials, poden promoure l’establiment dels recursos, els serveis i els
equipaments a què fa referència aquest article mitjançant acords i convenis amb
OHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVTXHFRUUHVSRQJXLQGHFRQIRUPLWDWDPEHOPDSDGH
recursos i serveis i la planificació local establerta.
 (OVHQVORFDOVKDQGHIDFLOLWDUO¶HPSODoDPHQWGHOVUHFXUVRVSUHYHQWLXVLGHOV
VHUYHLVUHVLGHQFLDOVLG¶DFROOLPHQWPLWMDQoDQWO¶RIHULPHQWGHVzORG¶KDELWDWJHV
GRWDFLRQDOVG¶~VS~EOLFRDOWUHVPLWMDQVG¶DFRUGDPEHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFL
la normativa vigent.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVKDQG¶DIDYRULUOHVHQWLWDWVVRFLDOVLFRPXQLWjULHVTXHWUHballen pels drets i les oportunitats dels infants i els adolescents, i donar-los suport,
especialment en els territoris i entorns en què es concentren les desigualtats i els
indicadors de risc majors.
Article 24
Actuació de les administracions públiques
 /HVDFWXDFLRQVGXWHVDWHUPHSHUOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVDPEUHODFLyDOV
LQIDQWVLDOVDGROHVFHQWVKDQGHUHVSHFWDUHOVSULQFLSLVEjVLFVHVWDEOHUWVSHUDTXHVWD
llei i fomentar la tolerància, la solidaritat, el respecte, la igualtat, la responsabilitat
i, en general, tots els valors democràtics.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVLPSOLFDGHVKDQGHFROÂODERUDULDFWXDUFRRUGLQDGDPHQW
(VSHFLDOPHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVHOVVHUYHLVS~blics estan obligats a facilitar la informació requerida pel departament competent
en matèria de protecció dels infants i els adolescents a fi de valorar quina és la
VLWXDFLyGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWLDSRUWDUDWHUPHOHVDFWXDFLRQVGHFROÂODERUDFLy
necessàries per a protegir-los. Les dades que es poden cedir entre administracions
sense consentiment de la persona afectada són les econòmiques, laborals, socials,
educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs progenitors, tutors o
guardadors.
3. Els expedients administratius i els procediments judicials que donen lloc a
GHFLVLRQVTXHDIHFWHQO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWV¶KDQGHWUDPLWDUDPEFDUjFWHUG¶XUgència i atorgar-los preferència en l’ordre de tramitació, en els termes establerts
per la legislació processal.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHYHWOODUSHUTXqWRWVHOVSURIHVVLRQDOV
que atenen infants i adolescents tinguin la formació i la qualificació específiques
i adequades a les necessitats dels atesos.
Article 25
Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència
1. Es crea el sistema d’informació i gestió en infància i adolescència, en el marc
del sistema d’informació social establert per l’article 42 de la Llei 12/2007 i amb
l’objecte de garantir l’ordenació adequada del sistema de protecció i la coordinació
DGPLQLVWUDWLYD(OVLVWHPDKDG¶LQWHJUDUWRWHVOHVGDGHVUHODWLYHVDOHVDFWXDFLRQVL
PHVXUHVG¶LQWHUYHQFLyUHVSHFWHDOVLQIDQWVRDGROHVFHQWVTXHKDQGHVHUYLUG¶HLQDSHU
DODWUDPLWDFLyODFRPXQLFDFLyLODLQIRUPDFLyGHOVHQVS~EOLFVLOHVDGPLQLVWUDFLRQV
amb competència en la matèria.
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 (OVLVWHPDG¶LQIRUPDFLyLJHVWLyHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDTXHV¶KDG¶LQWHJUDU
en el sistema d’informació social, té caràcter administratiu i és gestionat pel departament competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents.
3. En l’accés i la utilització del sistema d’informació i gestió en infància i adolesFqQFLDV¶KDGHJDUDQWLUVHPSUHODSULYDFLWDWGHOHVGDGHVSHUVRQDOVFRQVWLWXFLRQDOPHQW
i legalment protegides, i també la seguretat de les comunicacions en l’intercanvi
d’informació entre els agents del sistema sobre dades de caràcter personal que siguin
necessàries per a tramitar els procediments.
4. El departament competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents
KDG¶HVWDEOLUSDXWHVJHQHUDOVREOLJDWzULHVSHUDODUHFROOLGDG¶LQIRUPDFLyTXDQWLWDWLYDL
qualitativa que permeti la confecció d’estadístiques i informes, amb la garantia que es
respecta l’anonimat de les dades personals que consten en els informes i d’acord amb
el que disposa la legislació sobre protecció de dades i l’altra normativa aplicable.
Article 26
Taules territorials d’infància
 /HVWDXOHVWHUULWRULDOVG¶LQIjQFLDVyQHOVzUJDQVFROÂOHJLDWVTXHHVFRQVWLWXHLxen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori,
mitjançant les diverses administracions i institucions implicades. Les funcions
SULQFLSDOVG¶DTXHVWVzUJDQVVyQOHVVHJHQWV
a) La coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social
d’infants i adolescents, i també de la detecció i la intervenció davant possibles situacions
de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
b) El desplegament dels eixos del pla integral al qual fa referència l’article 21, i
la promoció i la coordinació, en l’àmbit territorial corresponent, de la planificació
local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en collaboració amb els ens locals.
c) La coordinació de tots els agents implicats per a potenciar el treball en xarxa,
en especial en els àmbits de l’educació, la salut, la seguretat, el treball, la joventut
i les dones que afecten els infants i els adolescents del territori.
 6¶KDQG¶HVWDEOLUSHUUHJODPHQWO¶DEDVWWHUULWRULDOODFRPSRVLFLyLHOIXQFLRQDPHQW
de les taules territorials d’infància, i també els de la taula nacional de la infància de
&DWDOXQ\DTXHGHSqQGHOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLD
Article 27
Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVORFDOVKDQGHFUHDUFRQVHOOVGHSDUWLFLSDFLyWHUULWRULDOSHU
tal de donar als infants i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la
LQWHJUDFLyFXOWXUDOHQO¶jPELWYHwQDOLORFDO
 (VFUHDHO&RQVHOO1DFLRQDOGHOV,QIDQWVLHOV$GROHVFHQWVGH&DWDOXQ\DTXH
depèn del departament competent en infància i adolescència.
3. La composició i les funcions dels consells de participació territorial i del Consell
1DFLRQDOGHOV,QIDQWVLHOV$GROHVFHQWVGH&DWDOXQ\DV¶KDQG¶HVWDEOLUSHUUHJODPHQW

TÍTOL II
Dels drets dels infants i els adolescents
CAPÍTOL I
Drets i llibertats civils i polítics
Article 28
Drets civils i polítics
1. Els infants i els adolescents tenen dret a exercir els drets civils i polítics sense
més limitacions que les fixades per les lleis.
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 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶HVWDEOLUHOVPLWMDQVQHFHVVDULVSHUDGRQDUDOVLQIDQWV
i als adolescents l’oportunitat d’exercir plenament aquests drets.
Article 29
El defensor o defensora dels drets dels infants i els adolescents
1. La institució del Síndic de Greuges, si escau, mitjançant la figura de l’adjunt o
adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, d’acord
amb la llei que regula aquesta institució, té la missió de promoure els interessos i els
drets dels infants i els adolescents i de vetllar pel ple compliment de les condicions
de llur desenvolupament integral.
2. El síndic o síndica de greuges i l’adjunt o adjunta al Síndic per a la defensa
GHOVGUHWVGHOVLQIDQWVLGHOVDGROHVFHQWVKDQGHSUHVHQWDUDQXDOPHQWDODFRPLVVLy
parlamentària corresponent un informe específic sobre la situació de la infància a
&DWDOXQ\DDPEUHODFLyDOVGUHWVHVWDEOHUWVSHUOD&RQYHQFLyGHOHV1DFLRQV8QLGHV
sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a infància i adolescència.
Article 30
Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat i a conèixer els orígens
1. Els infants i els adolescents tenen dret a llur identitat personal i sexual, i a
tenir un nom i una nacionalitat, des del moment de néixer.
2. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur origen genètic, pares i
mares biològics i parents biològics.
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVWHQHQGUHWDVROÂOLFLWDUDOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLques competents la documentació que els permeti acreditar llur identitat.
Article 31
Llibertat d’expressió
1. Els infants i els adolescents tenen dret a la llibertat d’expressió en els termes
constitucionalment establerts. Aquesta llibertat d’expressió té el seu límit en la
protecció de la intimitat i la imatge del mateix infant o adolescent.
2. El dret a la llibertat d’expressió dels infants i adolescents s’estén especialment
D
a) La publicació i difusió de llurs opinions.
b) L’edició i producció de mitjans de difusió.
F  /¶DFFpVDOVDMXWVTXHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVHVWDEOHL[LQDPEODILQDOLWDW
de fomentar la llibertat d’expressió.
Article 32
Accés a la informació
1. Els infants i els adolescents tenen dret a cercar, rebre i utilitzar la informació
adequada a llur edat i condicions de maduresa.
 (OVSDUHVLOHVPDUHVHOVWLWXODUVGHODWXWHODRGHODJXDUGDLHOVSRGHUVS~EOLFV
KDQGHYHWOODUSHUTXqODLQIRUPDFLyTXHUHELQHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVVLJXLYHUDo
plural i respectuosa amb els principis constitucionals.
3. Els pares i les mares, els titulars de la tutela o de la guarda i, en darrer terme,
HOVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSURWHJLUHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVGHODLQIRUPDFLyLHO
PDWHULDOLQIRUPDWLXSHUMXGLFLDOVLHVSHFLDOPHQWTXDQKLSRGHQDFFHGLUPLWMDQoDQW
les tecnologies de la informació i la comunicació.
Article 33
Llibertat de pensament, consciència i religió
1. Els infants i els adolescents tenen dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió en els termes constitucionalment establerts.
2. Els pares i les mares, els titulars de la tutela o que en tinguin la guarda i els
educadors tenen el dret i el deure de cooperar perquè els infants i els adolescents
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exerceixin aquesta llibertat, de manera que contribueixin a llur desenvolupament
integral.
Article 34
Dret de participació
1. Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis
de convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i recreativa de
OOXUHQWRUQ(OVSRGHUVS~EOLFVHOVKDQG¶RIHULUOHVRSRUWXQLWDWVQHFHVVjULHVSHUTXq
s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur grau de desenvolupament personal.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQG¶HVWDEOLUSURFHGLPHQWVGHVWLQDWVDUHFROOLU
les opinions dels infants i els adolescents amb relació a les polítiques, les normes,
els projectes, els programes o les decisions que els afecten.
Article 35
Llibertat d’associació i reunió
1. Els infants i els adolescents tenen dret a constituir associacions infantils i
juvenils i a ésser-ne membres. També tenen dret a ésser membres d’organitzacions
juvenils de partits polítics i sindicals, d’acord amb la legislació vigent i els estatuts
G¶DTXHVWHVRUJDQLW]DFLRQVLDSDUWLFLSDUKLDFWLYDPHQWG¶DFRUGDPEOOXUVFRQGLFLRQV
de maduresa.
2. Cap infant o adolescent no pot ésser obligat a ingressar en una associació ni
DURPDQGUHKLFRQWUDODVHYDYROXQWDW
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVWHQHQGUHWDSUHQGUHSDUWHQUHXQLRQVS~EOLTXHVL
manifestacions pacífiques.
Article 36
Dret a la protecció de l’honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge
 /¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWWpGUHWDODSURWHFFLyGHO¶KRQRUODGLJQLWDWODLQWLPLWDW
i la pròpia imatge.
 6¶KDGHSUHVHUYDUHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVGHODGLIXVLyGHOOXUVGDGHV
personals, de la difusió d’imatges que atempten contra llur dignitat i de l’explotació
econòmica de llur imatge.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHYHWOODUDPEXQLQWHUqVHVSHFLDOSHOGUHWDODLQWLPLWDWLDO¶KRQRUGHOVLQIDQWVLDGROHVFHQWVHVSHFLDOPHQWGHOVTXHKDQHVWDWREMHFWH
d’agressions sexuals, maltractaments o qualsevol altra experiència traumàtica.

CAPÍTOL II
Drets en l’àmbit familiar
Article 37
Responsabilitat en la criança i la formació
1. La responsabilitat primordial de la criança i la formació dels infants i els
DGROHVFHQWVFRUUHVSRQDOVSDUHVLOHVPDUHVRDOHVSHUVRQHVTXHHQWHQHQDWULEXwGD
la tutela o la guarda, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
 (OVSDUHVLOHVPDUHVLOHVSHUVRQHVTXHWHQHQDWULEXwGDODWXWHODRODJXDUGD
GHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDQG¶DVVHJXUDUGLQVOOXUVSRVVLELOLWDWVOHVFRQGLFLRQV
de vida necessàries per al desenvolupament integral dels infants i els adolescents.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHYHWOODUSHUODSURWHFFLyGHOVLQIDQWVL
HOVDGROHVFHQWVHQHOFDVGHPDO~VGHODSRWHVWDWSDUHQWDOWXWHODURGHODJXDUGDL
també perquè els pares, els titulars de la tutela o els que en tenen la guarda disposin
de les oportunitats i dels mitjans d’informació i formació adequats per a ajudar-los
DFRPSOLUOOXUVUHVSRQVDELOLWDWVHQYHUVHOVLQIDQWVLDGROHVFHQWV,JXDOPHQWKDQ
de posar especial atenció en les necessitats dels infants i adolescents de famílies
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PRQRSDUHQWDOVLHQO¶jPELWGHIDPtOLHVSHUWDQ\HQWVDOVJUXSVPHQ\VDIDYRULWVRTXH
viuen en situació de pobresa.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIHUH[WHQVLEOHVDOVWLWXODUVGHODWXWHOD
o de la guarda els sistemes de prestacions socials adreçats als progenitors, per tal
G¶DIDYRULUHOFRPSOLPHQWGHOOXUVUHVSRQVDELOLWDWV$L[tPDWHL[KDQG¶DVVHVVRUDUORV
HQVLWXDFLRQVGHFULVLIDPLOLDUHQHOPDUFHVWDEOHUWSHUODOHJLVODFLyGH&DWDOXQ\D
relativa a serveis socials.
5. En els casos d’infants en situació de desemparament, les administracions
S~EOLTXHVDFWXHQVXEVLGLjULDPHQWDPEUHODFLyDOVSURJHQLWRUVRWLWXODUVGHODWXWHOD
o de la guarda que exerceixen els deures de criança i de formació.
Article 38
Drets de relació i convivència
1. Els infants i els adolescents tenen dret a viure amb llurs progenitors llevat dels
casos en què la separació és necessària. També tenen dret a conviure i a relacionarse amb altres parents pròxims, especialment amb els avis.
2. Els infants i els adolescents tenen dret a mantenir un contacte directe amb els
progenitors amb qui no convisquin.
 /¶DXWRULWDWMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDVHJRQVHVFDLJXLKDGHSUHQGUHOHVPHVXUHV
adequades per a garantir els drets de visita als infants i adolescents que resideixen
KDELWXDOPHQWDO¶HVWUDQJHU
4. L’infant o l’adolescent separat dels seus progenitors per l’adopció d’alguna
mesura judicial o administrativa que comporta l’empresonament o la detenció
d’aquests té dret a ésser informat del lloc i la situació en què es troben, tenint en
compte sempre l’interès de l’infant o l’adolescent.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHJDUDQWLUO¶H[HUFLFLDGHTXDWGHOVGUHWVUHJXODWV
per aquest article i de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral pel que fa a
OOXUH[HUFLFLHVSHFLDOPHQWVLKLKDXQDVLWXDFLyGHFRQIOLFWHIDPLOLDUPLWMDQoDQWHOV
serveis de punt de trobada o altres que compleixin la mateixa finalitat, amb el garantiment, en tot cas, del benestar i la seguretat dels infants i els adolescents. El règim,
O¶RUJDQLW]DFLyLHOIXQFLRQDPHQWG¶DTXHVWVVHUYHLVV¶KDQG¶HVWDEOLUSHUUHJODPHQW
Article 39
Mediació
(OVSRGHUVS~EOLFVDILGHJDUDQWLUHOGUHWGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDUHODFLRQDU
VHDPEOOXUVIDPtOLHVKDQGHIL[DUSURFHGLPHQWVHVSHFtILFVGHPHGLDFLyIDPLOLDU
(OVLVWHPDGHPHGLDFLyWDPEpKDG¶LQFORXUHHOVFRQIOLFWHVTXHDIHFWHQHOVLQIDQWVL
els adolescents en l’àmbit familiar.
Article 40
Trasllats i retencions il·lícits
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶DGRSWDUOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDOOXLWDUFRQWUD
HOVWUDVOODWVLOHVUHWHQFLRQVLOÂOtFLWVG¶LQIDQWVRDGROHVFHQWVDO¶HVWUDQJHUWDQWVLHOV
porta a terme un dels progenitors com una tercera persona.
 (OVSRGHUVS~EOLFVDPEODPDWHL[DILQDOLWDWDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWKDQ
de promoure davant l’administració competent l’establiment d’acords bilaterals o
PXOWLODWHUDOVRO¶DGKHVLyDDFRUGVMDH[LVWHQWV

CAPÍTOL III
Benestar material i personal
Article 41
Dret a un nivell bàsic de benestar
(OVSRGHUVS~EOLFVKDQG¶DGRSWDUOHVPHVXUHVSHUWLQHQWVSHUDDVVHJXUDUTXHHOV
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progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda d’infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que
necessiten per a un desenvolupament integral adequat. El desenvolupament
G¶DTXHVWHVPHVXUHVKDG¶HVWDEOLUHOVFULWHULVSHUDGHWHUPLQDUHOQLYHOOEjVLFGH
EHQHVWDUPDWHULDOGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVLKDGHLQFORXUHXQUqJLPG¶DMXWV
LSUHVWDFLRQVS~EOLTXHV
Article 42
Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o
la participació
1. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a una escolaritat
inclusiva i amb el suport necessari per a potenciar el màxim desenvolupament
DFDGqPLFSHUVRQDOLVRFLDO$L[tPDWHL[KDQGHWHQLUO¶RSRUWXQLWDWGHJDXGLUG¶XQD
vida plena i respectable, amb unes condicions que els permetin d’assolir una vida
social, escolar inclusiva i laboral de qualitat i en igualtat d’oportunitats i que els
facilitin la participació activa en la comunitat.
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSUHVWDUXQDDWHQFLyHVSHFLDODSUHYHXUHLHOLPLQDU
actituds discriminatòries dirigides a infants i adolescents amb discapacitats.
3. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a gaudir d’assistència
sanitària i de mesures terapèutiques ocupacionals adequades a llurs necessitats.
Article 43
Suport a la integració social dels infants i adolescents immigrats
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIRPHQWDUPLWMDQoDQWVHUYHLVLSURJUDPHV
d’acollida, la integració social dels infants o els adolescents immigrats.
2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en
PDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDGHSUHVWDUHOVHUYHLGHSULPHUD
acollida amb relació als infants i adolescents immigrats sense referents familiars,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVHVWUDQJHUVTXHVyQD&DWDOXQ\DWHQHQHOVGUHWVTXH
reconeix aquesta llei i, especialment, tenen dret a ésser escoltats i a rebre informació
de manera entenedora sobre qualsevol actuació que porti a terme l’Administració
amb relació a llur persona.

CAPÍTOL IV
Salut
Article 44
Dret a la prevenció, la protecció i la promoció de la salut
1. Els infants i els adolescents tenen dret a la promoció, la prevenció i la protecció
de la salut i a l’atenció sanitària.
 4XDOVHYROLQIDQWRDGROHVFHQWWpGUHWD
a) Beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, rebre informació i educació per a la salut en tots els àmbits de la seva vida i beneficiar-se de les accions de
salut comunitària, a fi de desenvolupar al màxim les seves potencialitats físiques i
psíquiques i la capacitat per a gestionar la pròpia salut.
b) Rebre actuacions preventives, amb l’objectiu de prevenir les malalties i les
seves complicacions i disminuir l’exposició a factors de risc per a la salut; disposar
GHYDFXQDFLRQVFULEUDWJHVQHRQDWDOVLSURWRFROVGHVHJXLPHQWGHODLQIjQFLD~QLcament amb els límits que l’ètica, la tecnologia i els recursos assistencials imposen
al sistema sanitari.
c) Rebre els efectes beneficiosos de la protecció de la salut, que s’expressa en el
GUHWDGHVHQYROXSDUVHHQHQWRUQVVDOXGDEOHVWDQWHQO¶jPELWS~EOLFFRPHQO¶jPELW
privat.
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d) Rebre informació sobre la seva salut i sobre l’atenció sanitària que rep, i a
poder participar en el seu procés assistencial d’una manera adequada a la seva edat
i al seu grau de maduresa.
e) Rebre atenció sanitària adequada al seu nivell evolutiu, atenent tant els aspectes
orgànics com els aspectes emocionals, i, d’acord amb el que disposa la legislació
YLJHQWEHQHILFLDUVHGHOHVSUHVWDFLRQVGHOVLVWHPDVDQLWDULS~EOLF
f) Rebre informació sobre les seves necessitats sanitàries especials. En particular,
sobre la fisiologia de la reproducció, la salut sexual i reproductiva, el risc per a la salut
que comporta l’embaràs a edats molt primerenques, la prevenció de les infeccions
GHWUDQVPLVVLyVH[XDOLGHODLQIHFFLySHOYLUXVGHODLPPXQRGHILFLqQFLDKXPDQD
(VIH), i també la promoció d’una sexualitat responsable, amb el garantiment de la
confidencialitat de la informació rebuda.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHSUHQGUHWRWHVOHVPHVXUHVQHFHVVjULHV
per a abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels
infants i els adolescents.
Article 45
Atenció en situacions de risc per a la salut mental
 '¶DFRUGDPEHO3ODGLUHFWRUGHVDOXWPHQWDOLDGGLFFLRQVV¶KDQGHGHVHQYROXSDU
programes adreçats a la prevenció, la detecció, el diagnòstic precoç, el tractament i
l’atenció integral de les necessitats en salut mental infantil i juvenil, des de la xarxa
VDQLWjULDS~EOLFDGH&DWDOXQ\D&RUUHVSRQDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULD
de salut planificar i posar en funcionament els serveis de salut mental necessaris
G¶DFRUGDPEHOPDSDVDQLWDULVRFLRVDQLWDULLGHVDOXWS~EOLFDGH&DWDOXQ\D
 /¶DWHQFLyHQVDOXWPHQWDOKDG¶LQFORXUHWDPEpO¶DWHQFLyDOVLQIDQWVLDOVDGRlescents amb problemes addictius.
 6¶KDGHJDUDQWLUO¶DWHQFLyHQVDOXWPHQWDOGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDPE
discapacitat, mitjançant programes integrals d’atenció en el territori que tinguin
en compte els serveis i equipaments dels departaments de la Generalitat implicats
en llur atenció.
Article 46
Hospitalització
 6¶KDGHSRWHQFLDUHOWUDFWDPHQWHQO¶DWHQFLySULPjULDGHVDOXWRHOWUDFWDPHQW
domiciliari dels infants i els adolescents, a fi d’evitar-ne, sempre que sigui possible,
O¶LQJUpVKRVSLWDODUL6LO¶LQJUpVKRVSLWDODULpVQHFHVVDULDTXHVWKDG¶pVVHUWDQEUHX
FRPVLJXLSRVVLEOHLV¶KDGHSURFXUDUTXHWLQJXLOORFHQXQLWDWVSUHSDUDGHVSHUD
LQIDQWVLDGROHVFHQWVLHYLWDUO¶KRVSLWDOLW]DFLyHQWUHHOVDGXOWV
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKRVSLWDOLW]DWVWHQHQGUHWDHVWDUDFRPSDQ\DWVGH
llurs pares i mares, i, si s’escau, dels titulars de la tutela o de la guarda, llevat que
això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.
3. Els infants i els adolescents tenen dret a prosseguir llur educació en els termes
HVWDEOHUWVSHUO¶DUWLFOHPHQWUHGXULOOXUHVWDGDDO¶KRVSLWDO
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVLHOVUHVSRQVDEOHVKRVSLWDODULVKDQGHSURPRXUH
en tots els casos la realització estable i continuada d’activitats de joc, culturals i
G¶DFRPSDQ\DPHQWDGHTXDGHVSHUDO¶HGDWGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVPDODOWVMD
sigui organitzant serveis directament o mitjançant convenis amb entitats socials.
 (QWRWDOOzQRHVWDEOHUWSHUDTXHVWDUWLFOHV¶KDQGHWHQLUHQFRPSWHHOVGUHWV
UHFRQHJXWVSHUOD&DUWDHXURSHDGHOVLQIDQWVKRVSLWDOLW]DWVDSURYDGDSHO3DUODPHQW
Europeu el 13 de maig de 1986.
Article 47
Dret a decidir sobre la maternitat
1. Les noies tenen dret a decidir sobre la maternitat amb relació a llur grau de
maduresa, d’acord amb la legislació específica.
2. En els casos de noies tutelades per l’Administració de la Generalitat, aquesta
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DGPLQLVWUDFLyKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHODQRLDWRWHOVXSRUWSVLFRVRFLDOLPDWHULDO
TXHFDOJXLSHUWDOG¶DMXGDUODDDIURQWDUODQRYDVLWXDFLy$TXHVWVXSRUWV¶KDG¶DPSOLDU
si escau, per a garantir el benestar del nounat.

CAPÍTOL V
Educació
Article 48
Dret a l’educació
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVWHQHQHOGUHWLO¶REOLJDFLyGHUHEUHHOVHQVHQ\DPHQWV
REOLJDWRULVLHOGUHWGHUHEUHHOVHQVHQ\DPHQWVQRREOLJDWRULV
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHFUHDUVHUYHLVHGXFDWLXVDGUHoDWVDOV
LQIDQWVGHDDQ\VLDOOXUVIDPtOLHVLKDQGHGRQDUKLVXSRUW
Article 49
Atenció educativa d’infants o adolescents malalts
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVLHOVUHVSRQVDEOHVKRVSLWDODULVKDQGH
JDUDQWLUTXHTXDOVHYROLQIDQWRDGROHVFHQWHQFDVGHPDODOWLDRKRVSLWDOLW]DFLy
que duri més de trenta dies, té cobertes les necessitats escolars, el joc i la reDOLW]DFLyG¶DFWLYLWDWVFXOWXUDOVLG¶DFRPSDQ\DPHQWVHPSUHTXHO¶HVWDWGHVDOXW
OLKRSHUPHWL
2. L’infant o l’adolescent malalt o convalescent que s’està al seu domicili, o
que està internat més de trenta dies en un centre que no disposa d’unitat específica pediàtrica, té dret a rebre l’educació corresponent al seu nivell escolar sens
perjudici que també se li faciliti suport educatiu per mitjans telemàtics.
Article 50
Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o
la participació en diverses activitats
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDPEQHFHVVLWDWVHGXFDWLYHVHVSHFLDOVKDQGH
rebre una formació educativa i professional que els permeti la integració social, el
desenvolupament, la realització personal i l’accés a un lloc de treball en el context
més normalitzat possible, i d’acord amb llurs aspiracions i actituds.
2. Els infants i els adolescents amb discapacitat tenen dret a gaudir d’un sistema
d’educació inclusiu, amb accés a l’educació obligatòria en les mateixes condicions
que els altres membres de la comunitat, sense exclusió per raó de discapacitat, i
els ajustaments i suports necessaris per a potenciar el màxim desenvolupament
acadèmic, personal i social.
 (OVFHQWUHVHGXFDWLXVKDQG¶DVVXPLUODUHVSRQVDELOLWDWG¶DFROOLULHGXFDUGH
manera inclusiva tot l’alumnat com una tasca bàsica i fonamental de llurs projecWHVHGXFDWLXVLKDQGHSRVDUHQPDU[DHVWUDWqJLHVSHGDJzJLTXHVSHUDDWHQGUHOHV
diferències individuals en els contextos ordinaris.
Article 51
Atenció educativa a l’infant o l’adolescent en situació de desemparament
1. L’infant o l’adolescent en situació de desemparament o d’acolliment familiar
té un dret preferent a l’escolarització en el centre escolar més adequat a les seves
circumstàncies personals.
 (OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDG¶HGXFDFLyKDG¶HVWDEOLUOHVPHVXUHV
adequades d’accés a l’escolarització per tal de garantir el dret regulat per aquest
article.
3. La persona o família acollidora de l’infant té la prioritat d’optar pel centre
educatiu més proper al domicili familiar o laboral o, si és el cas, pel centre en què
estiguin escolaritzats els seus fills.
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Article 52
No-escolarització, absentisme i abandó escolar
 $OVHIHFWHVGHOTXHHVWDEOHL[DTXHVWDOOHLV¶HQWpQSHU
a) No-escolaritzacióHOIHWTXHHOVSURJHQLWRUVHOVWLWXODUVGHODWXWHODRHOVJXDUdadors d’un infant o adolescent en període d’escolarització obligatòria no gestionin
ODSODoDHVFRODUFRUUHVSRQHQWVHQVHXQDFDXVDTXHKRMXVWLILTXL
b) AbsentismeO¶DEVqQFLDGHFODVVHVHQVHSUHVHQWDUMXVWLILFDQWRVHQVHXQDMXVWLILFDFLyDFFHSWDEOH6¶KDQGHGHWHUPLQDUSHUUHJODPHQWTXLQVVyQHOVFDVRVTXH
constitueixen absentisme lleu, absentisme moderat o absentisme greu, i quines són
les mesures que cal adoptar en cada cas.
c) Abandó escolarHOFHVVDPHQWLQGHILQLWGHO¶DVVLVWqQFLDDODSODoDHVFRODUFRUresponent per l’infant o l’adolescent en període d’escolarització obligatòria.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIHUHVSHFLDODWHQFLyDGHWHFWDUHOVFDVRVGH
QRHVFRODULW]DFLyDEVHQWLVPHLDEDQGyHVFRODULKDQG¶DGRSWDUGHPDQHUDFRRUGLQDGD
OHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDIHUKLIURQWPLWMDQoDQWHOVSURWRFROVFRUUHVSRQHQWV

CAPÍTOL VI
L’infant i l’adolescent en l’àmbit social
Article 53
Els infants i els adolescents com a ciutadans
1. Qualsevol infant o adolescent té dret a ésser considerat un ciutadà o ciutadana, sense altres limitacions que les establertes explícitament en la legislació
vigent per a les persones menors d’edat, i a ésser protagonista de la defensa
dels seus drets.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIDFLOLWDUTXHHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVVLJXLQHVFROWDWVFRPDFROÂOHFWLXHQOHVGHFLVLRQVFLXWDGDQHVTXHHOV
afectin.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHSUHQGUHOHVLQLFLDWLYHVSHUWLQHQWVSHU
a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre els drets, les necessitats, les problePjWLTXHVLHOVULVFRVTXHDIHFWHQODSREODFLyLQIDQWLOLDGROHVFHQWD&DWDOXQ\D
RDVXEFRQMXQWVG¶DTXHVWDSREODFLyWRWFHUFDQWODFROÂODERUDFLyFLXWDGDQDSHUD
ODGHWHFFLyLVXSHUDFLyG¶DTXHVWVFDVRVLFLUFXPVWjQFLHV3DUWLFXODUPHQWV¶KDQ
de crear els canals perquè la ciutadania posi en coneixement de les autoritats
competents els casos de conculcació de drets que afecten infants o adolescents
FRQFUHWVODGHQ~QFLDGHPDOWUDFWDPHQWVRHOVFDVRVTXHKRIDQVRVSLWDU

CAPÍTOL VII
Medi ambient i espai urbà
Article 54
Medi ambient
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVSHUWDOGHJDUDQWLUHOGUHWGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDFRQqL[HUHOPHGLQDWXUDOGH&DWDOXQ\DLDJDXGLUQHKDQGHSURPRXUH
a) El respecte i el coneixement de la natura i el medi rural entre infants i adolescents, informant-los de la importància d’un medi ambient saludable i capacitant-los
SHUIHUQHXQERQ~V
b) Visites i itineraris programats per a conèixer la diversitat de l’entorn.
F  3URJUDPHVIRUPDWLXVGLYXOJDWLXVLGHFRQVFLHQFLDFLySHUDO¶~VUHVSRQVDEOHL
VRVWHQLEOHGHOPHGLUXUDOLGHOVUHFXUVRVQDWXUDOVLO¶DGTXLVLFLyG¶XQVKjELWVSRVLWLXV
per a la conservació del medi ambient.
G  (OGHVHQYROXSDPHQWVRVWHQLEOHGH&DWDOXQ\DTXHJDUDQWHL[LDLQIDQWVLDGRlescents poder exercir el dret a què fa referència aquest article.
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Article 55
Drets i deures en l’espai urbà
1. Els infants i els adolescents tenen dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se
socialment en el propi entorn urbà i tenen el deure de respectar i tractar amb cura
HOVHOHPHQWVXUEDQVDOVHUYHLGHODFRPXQLWDWLOHVLQVWDOÂODFLRQVTXHIRUPHQSDUW
GHOSDWULPRQLS~EOLFLSULYDW
 (OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHIHUSRVVLEOHHOGHVHQYROXSDPHQWLO¶DXWRQRPLDGHOV
infants i els adolescents en un entorn segur a les ciutats i als pobles.
 (OSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFPXQLFLSDOKDGHSUHYHXUHLFRQILJXUDUHOVHVSDLVS~EOLFV
tenint en compte la perspectiva i les necessitats dels infants i els adolescents.
4. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur ciutat o població i llur
barri per a gaudir de l’entorn urbà.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIRPHQWDU
a) La consideració de les necessitats específiques dels infants i els adolescents
en la concepció dels espais urbans, mitjançant els consells de participació territorial
dels infants i els adolescents.
b) La disposició d’àmbits segurs i adequats per als infants i els adolescents en
HOVHVSDLVS~EOLFV
c) L’accés segur dels infants i els adolescents als centres escolars o a altres
FHQWUHVTXHIUHTHQWHQ
d) L’eliminació de qualsevol tipus de barrera, física o cultural, que limiti les
possibilitats de participació de qualsevol grup.
Article 56
Zones i equipaments recreatius
 (OSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFKDGHSUHYHXUHHVSDLVL]RQHVUHFUHDWLYHVS~EOLTXHVLGzQLHVSHUTXqHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVSXJXLQJDXGLUKLGHOMRFLO¶HQWUHWHQLPHQW
 /DGLVSRVLFLyGHOVHVSDLVDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWKDGHWHQLUHQFRPSWH
la diversitat de necessitats d’entreteniment i de joc en atenció als grups d’edat dels
LQIDQWVLHOVDGROHVFHQWV(QHOGLVVHQ\LODFRQILJXUDFLyG¶DTXHVWVHVSDLVHOVDMXQWDPHQWVKDQG¶HVFROWDUO¶RSLQLyLIHUSRVVLEOHODSDUWLFLSDFLyDFWLYDGHOVLQIDQWVLHOV
adolescents mitjançant els consells de participació territorial.
 6¶KDGHJDUDQWLUTXHHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVTXHWHQHQXQDGLVFDSDFLWDW
ItVLFDSVtTXLFDRVHQVRULDOSRGHQDFFHGLUDOVHVSDLVL]RQHVUHFUHDWLYHVS~EOLTXHV
i en poden gaudir, d’acord amb la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
 (QHOFDVGH]RQHVUHFUHDWLYHVS~EOLTXHVHQTXqKLKDSLVFLQHVRHVSRUWHQD
WHUPHDFWLYLWDWVHVSHFtILTXHVTXHLPSOLTXHQHOFRQWUROG¶DFFpVLYLJLOjQFLDV¶KDQ
de regular les mesures de seguretat, els serveis de vigilància i les característiques
GHOHVDFWLYLWDWVTXHV¶KLSRGHQIHULDOHVTXDOVWHQHQDFFpVHOVLQIDQWVLHOVDGROHVcents, mitjançant una disposició reglamentària dictada pel Govern o les ordenances
municipals corresponents.
 /¶$GPLQLVWUDFLyORFDOKDGHJDUDQWLUTXHHOVHVSDLVLOHV]RQHVUHFUHDWLYHV
destinades a infants o adolescents en el municipi gaudeixen d’un entorn segur,
DOOXQ\DGHVGHFRQVWUXFFLRQVRHOHPHQWVQRFLXVRSHULOORVRVSHUDODVDOXWLODLQWHgritat física d’aquests usuaris.
6. Els parcs temàtics, d’atraccions, i altres zones o establiments recreatius similars,
estan subjectes al que disposa la legislació sectorial específica.
CAPÍTOL VIII
Educació en el lleure i pràctica de l’esport
Article 57
Educació en el lleure
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el temps

%JTQPTJDJPOT

42500

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el respecte a la comunitat
i al medi, mitjançant centres d’esplai, agrupaments i centres que formen la xarxa
associativa d’entitats d’educació en el lleure, i les altres entitats culturals, esportives
LVRFLDOVROHVLQVWLWXFLRQVH[LVWHQWVD&DWDOXQ\DLTXHHVGHGLTXHQDOOOHXUH
2. Les entitats d’educació en el lleure tenen per funció la intervenció educativa
HQO¶jPELWGHOWHPSVOOLXUHIRUDGHO¶HQVHQ\DPHQWUHJODWLGHO¶jPELWIDPLOLDULDMXGHQ
al desenvolupament dels infants i els adolescents com a futurs adults responsables
i compromesos amb la comunitat.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVKDQG¶DIDYRULULIRPHQWDUO¶HGXFDFLyHQHOOOHXUHLGRQDU
VXSRUWDOD[DU[DG¶HQWLWDWVVRFLDOVLQ¶KDQGHIRPHQWDUODLJXDOWDWG¶DFFpVGHOV
infants i els adolescents.
Article 58
El joc i la pràctica de l’esport
1. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al joc i a les activitats recreatives pròpies de llur edat com a part de l’activitat quotidiana, i també a participar
lliurement en la vida cultural i artística de llur entorn social.
 (OMRFV¶KDG¶HQWHQGUHFRPXQHOHPHQWHVVHQFLDOGHOFUHL[HPHQWLODPDGXUDFLy
GHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWV(OVMRFVLOHVMRJXLQHVV¶KDQG¶DGDSWDUDOHVQHFHVVLWDWV
GHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVLKDQG¶DMXGDUDOGHVHQYROXSDPHQWSVLFRPRWRUGHFDGD
etapa evolutiva.
3. Els infants i els adolescents tenen dret a practicar l’esport i a participar en
activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La participació en esports de
FRPSHWLFLyKDG¶pVVHUYROXQWjULDLHOVPqWRGHVLHOVSODQVG¶HQWUHQDPHQWKDQGHUHVpectar la condició física i les necessitats educatives dels infants i els adolescents.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVKDQGHIRPHQWDUO¶DFWLYLWDWItVLFDLHVSRUWLYDFRPDKjELW
de salut.
CAPÍTOL IX
Publicitat i mitjans de comunicació social i espectacles
Article 59
Publicitat adreçada als infants i als adolescents
 (O*RYHUQLHO&RQVHOOGHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\DHQO¶jPELWGHOVPLWMDQVDXGLRvisuals, amb la finalitat de protegir adequadament els drets dels infants i els adolescents,
KDQGHIL[DUSHUUHJODPHQWHOVOtPLWVGHODSXEOLFLWDWGLYXOJDGDHQHOWHUULWRULGH&DWDOXQ\D
DGUHoDGDDDTXHVWHVSHUVRQHVDWHQHQWHVSHFLDOPHQWHOVSULQFLSLVVHJHQWV
a) Els anuncis publicitaris, d’acord amb el nivell de coneixement de l’audiència
LQIDQWLOLDGROHVFHQWLDWHQHQWHOVHXHVWDWIRUPDWLXQRKDQG¶LQFLWDUDODYLROqQFLD
o a la comissió d’actes delictuosos, ni a cap mena de discriminació, ni projectar
imatges estereotipades d’infants i adolescents, ni imatges degradants i violentes
d’infants i adolescents.
E  /HVSUHVWDFLRQVLO¶~VG¶XQSURGXFWHV¶KDQGHPRVWUDUGHPDQHUDFRPSUHQVLEOH
coincident amb la realitat i amb un llenguatge senzill i adaptat al nivell de desenYROXSDPHQWGHOVFROÂOHFWLXVLQIDQWLOVLDGROHVFHQWVDOVTXDOVV¶DGUHoD
c) Si el preu de l’objecte anunciat supera la quantia que reglamentàriament es
GHWHUPLQLKDGHFRQVWDUGHPDQHUDFODUDLPDQLIHVWDHQO¶DQXQFLGHO¶REMHFWH
G  6¶KDQG¶HYLWDUHOVPLVVDWJHVTXHFRQWHQHQGLVFULPLQDFLRQVRGLIHUqQFLHVSHUUDy
del consum del producte anunciat. En particular, la publicitat de joguines adreçada
DLQIDQWVLDGROHVFHQWVKDG¶DQDURULHQWDGDDIRPHQWDUOHVMRJXLQHVQRVH[LVWHV
 (OVSULQFLSLVDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWKDQG¶pVVHUH[LJLEOHVDODSXEOLFLWDW
emesa pels mitjans de comunicació social que emeten o tenen difusió en el territori
GH&DWDOXQ\D
3. De conformitat amb el que disposa la normativa audiovisual catalana, la
publicitat i la televenda difoses pels prestadors de serveis de televisió subjectes
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DO¶jPELWG¶DFWXDFLyGHO&RQVHOOGHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\DQRSRGHQLQFORXUH
FRQWLQJXWVTXHSXJXLQSHUMXGLFDUPRUDOPHQWRItVLFDPHQWHOVPHQRUVLKDQGH
UHVSHFWDUHOVSULQFLSLVVHJHQWV
D  1RKDQG¶LQFLWDUGLUHFWDPHQWHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDODFRPSUDG¶XQ
producte o d’un servei explotant llur inexperiència o llur credulitat, ni persuadir
llurs progenitors o titulars de la tutela, o els progenitors o els titulars de la tutela de
tercers, perquè comprin els productes o els serveis de què es tracti.
E  1RKDQG¶H[SORWDUHQFDSFDVODFRQILDQoDHVSHFLDOGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWV
envers llurs progenitors, professors o altres persones.
c) No poden, sense un motiu justificat, presentar els infants i els adolescents en
situacions perilloses.
d) Les joguines, quan són objecte de la publicitat o la televenda, no poden conduir a error sobre les característiques que tenen o llur seguretat, ni tampoc sobre
ODFDSDFLWDWLO¶DSWLWXGQHFHVVjULHVSHUTXqHOVLQIDQWVHQSXJXLQIHU~VVHQVHIHUVH
mal ni fer-ne a terceres persones.
H  /DSXEOLFLWDWRODWHOHYHQGDDGUHoDGHVDPHQRUVKDQGHWUDQVPHWUHXQDLPDWJH
LJXDOLWjULDSOXUDOLQRHVWHUHRWLSDGDGHGRQHVLKRPHV
 5HVWHQSURKLELGHVWRWHVOHVIRUPHVGHSXEOLFLWDWGHORFDOVGHMRFLGHVHUYHLV
o d’espectacles violents o que inciten a la violència, i les de caràcter eròtic o pornogràfic en publicacions principalment adreçades a infants i adolescents que es
GLVWULEXHL[HQD&DWDOXQ\DLWDPEpHQODSXEOLFLWDWGLIRVDSHOVVHUYHLVGHWHOHYLVLyR
SHUUjGLRGXUDQWOHVIUDQJHVKRUjULHVGHSURWHFFLyHVSHFLDOG¶LQIDQWVLDGROHVFHQWV
(VSHFLDOPHQWHVSURKLEHL[DOVSUHVWDGRUVGHVHUYHLVGHUjGLRLWHOHYLVLyODGLIXVLy
GHFRQWLQJXWVSXEOLFLWDULVSRUQRJUjILFVRTXHLQFLWHQDODYLROqQFLDJUDWXwWDHQ
TXDOVHYROIUDQMDKRUjULDGHODSURJUDPDFLy
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKDQG¶pVVHUSURWHJLWVGHODSXEOLFLWDWGHEHJXGHV
DOFRKzOLTXHVLGHSURGXFWHVGHWDEDFHQHOVWHUPHVHVWDEOHUWVSHUODOHJLVODFLyYLgent.
Article 60
Publicitat protagonitzada per infants i adolescents
1. La participació d’infants i adolescents en anuncis publicitaris que promouen
ODYHQGDGHEHJXGHVDOFRKzOLTXHVRGHSURGXFWHVGHWDEDFUHVWDSURKLELGDHQHOV
termes establerts per la legislació vigent.
 /DSXEOLFLWDWLODWHOHYHQGDGHEHJXGHVDOFRKzOLTXHVGLIRVDSHOVSUHVWDGRUVGH
serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei 22/2005 no es poden
adreçar específicament a infants o adolescents, ni poden presentar aquestes persones
FRQVXPLQWEHJXGHVDOFRKzOLTXHVGHTXDOVHYROJUDGXDFLyVHQVSHUMXGLFLGHOTXH
estableix l’apartat 1 i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
3. Els infants i els adolescents no poden ésser utilitzats en anuncis publicitaris
GLYXOJDWVHQHOWHUULWRULGH&DWDOXQ\DTXHSURPRJXLQDFWLYLWDWVTXHHOVVyQSURKLbides.
 4XDOVHYROHVFHQLILFDFLySXEOLFLWjULDHQTXqSDUWLFLSLQPHQRUVKDG¶HYLWDU
missatges que incitin al consum compulsiu.
Article 61
Imatges, missatges i objectes
/¶H[KLELFLyS~EOLFDRODGLIXVLyG¶LPDWJHVPLVVDWJHVRREMHFWHVQRSRGHQpVVHU
perjudicials per als infants o els adolescents ni poden incitar a actituds o conductes
que vulnerin els drets i els principis reconeguts per la Constitució i per la resta de
l’ordenament jurídic vigent.
Article 62
Publicacions
Les publicacions que inciten a la violència, a activitats delictives o a qualsevol
mena de discriminació o que tenen un contingut pornogràfic, o qualsevol altre
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que sigui perjudicial per al desenvolupament de la personalitat dels infants i els
adolescents, no poden ésser ofertes ni exposades de manera que restin lliurement
a l’abast d’aquests.
Article 63
Material audiovisual
No és permès de vendre ni llogar a infants o adolescents materials audiovisuals o multimèdia, com videojocs o altres, que continguin missatges contraris als
drets i les llibertats fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic vigent, que
incitin a la violència i a activitats delictives, al consum de substàncies que puguin
generar dependència, a qualsevol mena de discriminació o que tinguin contingut
pornogràfic. Així mateix, no és permès de projectar aquests materials en locals o
espectacles en què s’admet l’assistència d’infants o adolescents ni de difondre’ls
entre aquests per qualsevol mitjà, ni tampoc oferir-los o exposar-los de manera que
restin lliurement a llur abast.
Article 64
Mitjans de comunicació social
 /HVSURJUDPDFLRQVGHOVVHUYHLVGHUjGLRLWHOHYLVLyHQOHVIUDQJHVKRUjULHV
PpVVXVFHSWLEOHVGHWHQLUXQDDXGLqQFLDG¶LQIDQWVLDGROHVFHQWVKDQG¶DIDYRULUHOV
REMHFWLXVHGXFDWLXVTXHWHQHQDTXHVWVPLWMDQVGHFRPXQLFDFLyLKDQGHSRWHQFLDU
HOVYDORUVKXPDQVLHOVSULQFLSLVGHO¶HVWDWGHPRFUjWLFLVRFLDOG¶DFRUGDPEHOTXH
disposa la legislació vigent.
2. L’Administració de la Generalitat, i, si escau, el Consell de l’Audiovisual de
&DWDOXQ\DKDQGHSURFXUDUTXHODSUHPVDHOVVHUYHLVGHUjGLRLWHOHYLVLyLODUHVWD
de mitjans de comunicació social dediquin als infants i als adolescents una atenció
HGXFDWLYDHVSHFLDOLKDQGHJDUDQWLUO¶H[FOXVLyGHFRQWLQJXWVTXHHQSXJXLQSHUMXGLFDU
seriosament el desenvolupament físic, mental o moral, en particular, de continguts
VH[LVWHVSRUQRJUjILFVGHYLROqQFLDJUDWXwWDRTXHIRPHQWLQODLQWROHUjQFLDRHQ
degradin la imatge, en els termes que estableix la legislació vigent.
3. Els mitjans de comunicació social que emeten o tenen difusió en el territori
GH&DWDOXQ\DKDQGHWUDFWDUDPEXQDFXUDHVSHFLDOTXDOVHYROLQIRUPDFLyTXHDIHFWL
els infants o els adolescents, evitant difondre’n el nom, la imatge o les dades que en
permetin la identificació, quan apareixen com a víctimes, testimonis o inculpats en
FDXVHVFULPLQDOVOOHYDWGHOFDVTXHKRVLJXLQFRPDYtFWLPHVG¶XQKRPLFLGLRXQ
assassinat; o quan es divulgui qualsevol fet relatiu a llur vida privada que n’afecti
la reputació i el bon nom.

CAPÍTOL X
Consum de productes i serveis
Article 65
Protecció dels infants i els adolescents com a consumidors
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVHQO¶jPELWGHOOXUVFRPSHWqQFLHVUHVSHFWLYHVKDQ
de vetllar perquè els drets i els interessos dels infants i els adolescents, com a collectius de consumidors amb necessitats i característiques específiques, gaudeixin
d’una defensa i una protecció especials.
Article 66
Productes comercialitzats per a l’ús o el consum dels infants i els adolescents
 (OVEpQVRHOVSURGXFWHVFRPHUFLDOLW]DWVSHUDO¶~VRHOFRQVXPG¶LQIDQWVL
DGROHVFHQWVQRSRGHQFRQWHQLUVXEVWjQFLHVSHUMXGLFLDOVLKDQGHIDFLOLWDUGHPDQHUD
YLVLEOHODLQIRUPDFLyVXILFLHQWVREUHODFRPSRVLFLyOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLO¶~VL
també la franja d’edat, si escau, a la qual són destinats.
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 (OVEpQVRHOVSURGXFWHVFRPHUFLDOLW]DWVSHUDO¶~VRHOFRQVXPG¶LQIDQWVL
DGROHVFHQWVKDQGHFRPSOLUOHVPHVXUHVGHVHJXUHWDWVXILFLHQWVSHUDJDUDQWLUQHOD
LQQRFXwWDWWDQWSHUDO¶~VDOTXDOVyQGHVWLQDWVFRPSHUDHYLWDUOHVFRQVHTqQFLHV
QRFLYHVTXHSRGHQGHULYDUG¶XQ~VLQDGHTXDW
Article 67
Begudes alcohòliques i tabac
 (OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVWHQHQO¶DFFpVOLPLWDWDOHVEHJXGHVDOFRKzOLTXHVL
al tabac, en els termes establerts per la legislació vigent.
2. No és permès vendre ni consumir tabac, ni vendre qualsevol altre producte
TXHO¶LPLWLRLQGXHL[LDIXPDUHQFHQWUHVG¶HQVHQ\DPHQWLIRUPDWLXVGHTXDOVHYRO
QLYHOODPELQGHSHQGqQFLDGHO¶HGDWGHOVDOXPQHVQLHQLQVWDOÂODFLRQVGHVWLQDGHVD
activitats amb infants i adolescents. Tampoc no es pot vendre ni consumir cap tipus
GHEHJXGDDOFRKzOLFDHQFHQWUHVHQTXqV¶LPSDUWHL[HQVHQ\DPHQWQRVXSHULRUQLHQ
LQVWDOÂODFLRQVGHVWLQDGHVDDFWLYLWDWVDPELQIDQWVLDGROHVFHQWV$TXHVWHVSURKLELFLRQV
V¶KDQGHIHUFRQVWDUHQOORFVEHQYLVLEOHV
Article 68
Altres productes o serveis que poden perjudicar la salut
5HVWHQSURKLELWVODYHQGDRHOVXEPLQLVWUDPHQWDOVLQIDQWVLDGROHVFHQWVGHTXDOsevol producte o servei diferent dels que determina l’article 67 que puguin causar
GHSHQGqQFLDItVLFDRSVtTXLFDHQFDUDTXHVLJXLSHUXQ~VLQDGHTXDWRHQJHQHUDO
que puguin produir efectes que perjudiquin la salut o el lliure desenvolupament de
la personalitat dels infants i els adolescents.
Article 69
Medicaments
/¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWHQO¶jPELWGHOHVVHYHVFRPSHWqQFLHVKDGH
vetllar pel compliment de la legislació estatal sobre productes farmacèutics, i particularment en el cas de medicaments destinats a infants, pel que fa a les garanties
exigides en la corresponent autorització de comercialització d’aquests medicaments
amb relació a la prevenció raonable d’accidents.
Article 70
Jocs de sort, envit o atzar i màquines recreatives
1. Els infants i els adolescents no poden accedir a la pràctica de jocs de sort, envit
o atzar en què s’arrisquen quantitats de diners o objectes econòmicament avaluables,
O¶~VGHPjTXLQHVUHFUHDWLYHVDPESUHPLLODSDUWLFLSDFLyHQDSRVWHVLHQTXDOVHYRO
FDVKDQGHWHQLUSURKLELGDO¶HQWUDGDDOVORFDOVTXHV¶KLGHGLTXHQHVSHFtILFDPHQW
7DPEpHOVpVSURKLELWO¶~VGHOHVPjTXLQHVUHFUHDWLYHVTXHLQFLWHQDODYLROqQFLDR
que contenen jocs violents.
 /HVPjTXLQHVUHFUHDWLYHVVHQVHSUHPLQRPpVSRGHQpVVHULQVWDOÂODGHVHQ
establiments expressament autoritzats, d’acord amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de màquines recreatives i d’atzar.
 eVSURKLELWO¶DFFpVGHOVLQIDQWVQRDFRPSDQ\DWVG¶XQDSHUVRQDPDMRUG¶HGDWDOV
VDORQVUHFUHDWLXVRQKLKDJLLQVWDOÂODGHV~QLFDPHQWPjTXLQHVUHFUHDWLYHVGHOWLSXV$
(QWRWFDVHOVLQIDQWVQRDFRPSDQ\DWVG¶XQDSHUVRQDPDMRUG¶HGDWQRWHQHQSHUPqV
O¶~VGHPjTXLQHVUHFUHDWLYHVGHOWLSXV$$TXHVWDSURKLELFLyV¶KDGHIHUFRQVWDUHQ
ODVXSHUItFLHIURQWDOGHODPjTXLQDRVLV¶HVFDXV¶KDG¶XWLOLW]DUHOVXSRUWYtGHRR
similar mitjançant la pantalla o el joc corresponent.
Article 71
Béns i mitjans culturals
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHIRPHQWDUO¶DFFpVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDOVEpQVLPLWMDQVFXOWXUDOVH[LVWHQWVD&DWDOXQ\DLODFUHDFLyGHUHFXUVRV
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en l’entorn relacional dels infants i els adolescents on puguin desenvolupar llur
FDSDFLWDWLQWHOÂOHFWXDOLOOXUKDELOLWDWPDQXDORGHUDRQDPHQWFRPDFRPSOHPHQW
de l’aprenentatge als centres escolars.
Article 72
Espais col·lectius diürns
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHYHWOODUSHUTXqHOVHVSDLVFHQWUHVLVHUYHLV
HQTXqKLKDKDELWXDOPHQWLQIDQWVRDGROHVFHQWVWLQJXLQOHVFRQGLFLRQVItVLTXHVL
DPELHQWDOVKLJLHQLFRVDQLWjULHVLGHUHFXUVRVKXPDQVDGHTXDGHV$TXHVWVHVSDLV
KDQGHGLVSRVDUGHSURMHFWHVVRFLRHGXFDWLXVLJDUDQWLUODSDUWLFLSDFLyG¶LQIDQWVL
adolescents en allò que els afecta.
Article 73
Allotjament d’infants o adolescents sense el consentiment dels progenitors o dels
titulars de la tutela o de la guarda
Els responsables d’un establiment d’allotjament, quan els infants o adolescents
PHQRUVGHVHW]HDQ\VVROÂOLFLWLQG¶DOORWMDUV¶KLVHQVHHOFRQVHQWLPHQWH[SUpVGHOV
SURJHQLWRUVRGHOVWLWXODUVGHODWXWHODRGHODJXDUGDOHJDOKDQGHSRVDUDTXHVWIHW
en coneixement dels dits progenitors o titulars o en el dels cossos de seguretat.

TÍTOL III
De la prevenció general
Article 74
Prevenció general
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHGHVHQYROXSDUOHVDFWXDFLRQVQHFHVVjULHV
per a prevenir els infants i els adolescents de les situacions que són perjudicials
per a llur sa desenvolupament integral o per a llur benestar, i especialment de les
VHJHQWV
a) Qualsevol forma de maltractament o càstig físic.
b) Qualsevol forma de maltractament psicològic, tracte indigne o càstig denigrant.
F  /DLQGXFFLyRODFRDFFLyDSDUWLFLSDUHQTXDOVHYRODFWLYLWDWVH[XDOLOÂOHJDO
d) L’explotació en la prostitució o en altres pràctiques sexuals o la utilització en
espectacles o en material pornogràfic.
e) La participació en qualsevol tasca que pugui ésser perillosa, perjudicar-ne la
salut o entorpir-ne l’educació, la formació o el desenvolupament integral.
f) Qualsevol forma de negligència en l’atenció física, sanitària o educativa.
g) La captació i la integració en sectes destructives.
K  (OFRQVXPGHGURJXHV
i) Les condicions de treball perilloses i en especial les recollides en la normativa
específica de prevenció de riscos laborals i de protecció del treball dels infants i
els adolescents.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQG¶DFWXDUSUHYHQWLYDPHQWSHUTXqHOVLQIDQWV
LHOVDGROHVFHQWVTXHSDWHL[HQRKDQSDWLWTXDOVHYROGHOHVSUREOHPjWLTXHVDTXqID
referència l’apartat 1 no es trobin en desavantatge social pel fet que llurs carències
QRKDJLQHVWDWDWHVHVLFRPSHQVDGHVDGHTXDGDPHQW
Article 75
Promoció i sensibilització ciutadana
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHSRVDUHQSUjFWLFDSURJUDPHVG¶LQIRUPDFLyL
VHQVLELOLW]DFLyDGUHoDWVDSUHYHQLUjPSOLDPHQWLFHUFDQWODFROÂODERUDFLyFLXWDGDQDL
la iniciativa privada, totes les problemàtiques socials que afecten la població infantil
LDGROHVFHQWGH&DWDOXQ\DLSDUWLFXODUPHQW
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a) La identificació i l’actuació per la ciutadania de qualsevol forma de maltractament als infants o als adolescents.
b) La identificació i l’actuació per la ciutadania de les altres problemàtiques
socials a què fa referència l’article 74, i molt especialment sobre els efectes de les
substàncies que poden generar dependències entre els infants i els adolescents
o altres conductes de risc, com la conducció temerària, les relacions sexuals no
segures, les conductes violentes o l’absentisme, entre altres.
c) El bon tracte als infants i als adolescents en funció de llurs circumstàncies
personals, familiars i socials.
G  (OFRQVXPGHEpQVLVHUYHLVLO¶~VDGHTXDWG¶DTXHVWVEpQVLVHUYHLVSDUWLFXODUPHQWO¶~VDGHTXDWGHPLWMDQVDXGLRYLVXDOVLGHOHVWHFQRORJLHVGHODLQIRUPDFLy
i la comunicació.
e) Qualsevol altra bona pràctica que contribueixi a millorar el benestar de la
població infantil i adolescent.
Article 76
Prevenció de l’ablació o la mutilació genital de les nenes i les adolescents
1. 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
GHULVFTXHIDQSDOHVDODSUREDELOLWDWTXHODPHQRUTXHV¶KLWURELUHVXOWLHQHOIXWXU
víctima d’aquestes pràctiques.
2. La identificació d’indicadors o factors de risc d’ablació o mutilació genital
UHVSHFWHDXQDQHQDRXQDQRLDPHQRUG¶HGDWKDGHGRQDUOORFDXQDLQWHUYHQFLy
socioeducativa en el seu entorn, amb la finalitat que la família de la nena o la noia
sigui la que decideixi no practicar-li l’ablació o la mutilació genital.
3. Si en qualsevol moment es valora que existeix el risc que la nena o la noia
SRWpVVHUPXWLODGDGLQVRIRUDGHOWHUULWRULGHO¶(VWDWV¶KDGHGHULYDUHOFDVDODILVcalia o al jutjat competent perquè adopti les mesures necessàries per a impedir la
consumació de l’ablació o la mutilació dins el territori de l’Estat, i també, si escau,
SHUDSURKLELUODVRUWLGDGHODQHQDRODQRLDGHO¶(VWDWSHUWDOTXHODFRQVXPDFLyGH
l’ablació o la mutilació no pugui tenir lloc a l’exterior.
 /HVQHQHVLOHVQRLHVYtFWLPHVGHO¶DEODFLyRODPXWLODFLyJHQLWDOKDQGHUHEUH
HOVXSRUWQHFHVVDULSHUDHYLWDUHOVGDQ\VItVLFVRSVtTXLFVTXHVH¶QSRGHQGHULYDU
o, si escau, per reparar-los.
5. L’Administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals
per a perseguir extraterritorialment la pràctica de l’ablació o la mutilació genital
femenina, sempre que les persones responsables es trobin a l’Estat, en la forma i
amb les condicions establertes per la legislació processal.
Article 77
Prevenció del risc social
1. L’objecte de la prevenció del risc social són les situacions que afecten conjunts
d’infants o adolescents de manera global, tant de caràcter territorial, cultural com
social, en què concorren indicadors o factors de risc que fan palesa la probabilitat
TXHHOVLQIDQWVRHOVDGROHVFHQWVTXHV¶KLWUREHQUHVXOWLQHQHOIXWXUSHUMXGLFDWVHQ
llur desenvolupament o benestar.
2. La identificació d’indicadors o factors de risc en un entorn territorial concret
RDPEUHODFLyDXQFRQMXQWFRQFUHWG¶LQIDQWVRDGROHVFHQWVKDGHJHQHUDUSODQV
d’intervenció social preventius i comunitaris.
 (OVSODQVDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWKDQG¶pVVHUHVSHFtILFVLV¶KDQGHGHVenvolupar en els barris i entorns territorials en què es detecti una gran concentració
de situacions de desigualtat econòmica, escolar, cultural i d’indicadors de risc per
DOVLQIDQWVLDGROHVFHQWV(QDTXHVWHV]RQHVHQTXqO¶DFWXDFLyKLpVSUHIHUHQWV¶KDQ
d’impulsar polítiques de prevenció del risc social.
4. L’Administració competent en infància i adolescència, en coordinació amb
HOVHQVORFDOVLHOVGHSDUWDPHQWVGHOD*HQHUDOLWDWFRUUHVSRQHQWVKDGHGHVHQYR-
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lupar programes integrals d’atenció als adolescents en risc i desavantatge social
en entorns territorials en què es concentrin desigualtats i situacions de conflicte
VRFLDO$TXHVWVSURJUDPHVKDQGHFRPSWDUDPEPHVXUHVH[WUDRUGLQjULHVGHVXSRUWD
O¶HVFRODULW]DFLyLDODFRQWLQXwWDWIRUPDWLYDWUHEDOOGHFDUUHUOOHXUHDFRPSDQ\DPHQW
a la formació i a la inserció sociolaboral, i mesures socioeducatives intensives com
FHQWUHVREHUWVLFHQWUHVGLUQV
Article 78
Prevenció de la desprotecció
1. L’objecte de la prevenció de la desprotecció infantil són les situacions en què
concorren indicadors o factors de risc que fan palesa la probabilitat que l’infant o
O¶DGROHVFHQWTXHV¶KLWURELUHVXOWLHQHOIXWXUGHVDWqVHQOHVVHYHVQHFHVVLWDWVEjVLques.
 /DLGHQWLILFDFLyG¶LQGLFDGRUVRIDFWRUVGHULVFHQXQHQWRUQIDPLOLDUFRQFUHWKD
de generar programes de suport familiar, que es poden desenvolupar fins i tot durant
el període de gestació, per tal d’establir pautes de criança i de millorament de les
capacitats parentals, d’una manera preventiva en entorns de desavantatge social.
Article 79
Elaboració de llistes d’indicadors i de recomanacions
(OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDHQFROÂODERUDFLyDPEDOWUHV
GHSDUWDPHQWVGHOD*HQHUDOLWDWOHVXQLYHUVLWDWVLHOVFROÂOHJLVSURIHVVLRQDOVLDOWUHV
HQWLWDWVGHGLFDGHVDOVLQIDQWVLDOVDGROHVFHQWVKDG¶HODERUDUOOLVWHVG¶LQGLFDGRUVL
factors de risc i llistes d’indicadors i factors de protecció i resiliència. Així mateix,
KDGHIRUPXODUOHVUHFRPDQDFLRQVHVSHFtILTXHVSHUWDOGHIDFLOLWDULSURPRXUHOD
LGHQWLILFDFLyG¶DTXHVWVLQGLFDGRUVRIDFWRUVLODYDORUDFLyFRQVHJHQWGHODVLWXDFLy
de l’infant o l’adolescent. Aquestes llistes i recomanacions es poden actualitzar
LPRGLILFDUVHPSUHTXHKRDFRQVHOOLQHOVDYHQoRVHQHOFRQHL[HPHQWFLHQWtILFL
professional.
Article 80
Competències de les intervencions socials preventives
Les competències de les intervencions socials preventives són dels ens locals en
què s’identifica la situació, sens prejudici que la major amplitud de la incidència de
la situació exigeixi la coordinació amb altres administracions.

TÍTOL IV
De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 81
Protecció efectiva davant els maltractaments a infants i adolescents
(OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSUHQGUHWRWHVOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDSURWHJLU
els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament i, especialment,
de qualsevol forma de violència física, psíquica o sexual.
Article 82
Atenció a infants i adolescents maltractats
(OVSRGHUVS~EOLFVKDQGHSUHQGUHWRWHVOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDSURPRXUH
la recuperació física i psicològica i la inserció social dels infants o els adolescents
TXHKDQHVWDWYtFWLPHVGHPDOWUDFWDPHQWVHQVSHUMXGLFLGHODSURWHFFLySUHYLVWDSHU
a les situacions de risc i desemparament.
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Article 83
Plans de col·laboració i protocols de protecció davant els maltractaments a infants
i adolescents
 /¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWKDG¶HODERUDUSODQVGHFROÂODERUDFLyTXH
garanteixin l’ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l’assistència i la
SHUVHFXFLyGHOPDOWUDFWDPHQWDLQIDQWVLDGROHVFHQWV$TXHVWDFROÂODERUDFLyKD
d’implicar les administracions sanitàries i educatives, l’Administració de justícia,
les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.
2. Per al desenvolupament dels plans a què fa referència l’apartat 1, el deparWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDGHSURPRXUHO¶HVWDEOLPHQWGH
protocols que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments
o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a
infants i adolescents.
 (OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHVDOXWKDGHSURPRXUHO¶DSOLFDFLy
l’actualització i la difusió de protocols que continguin pautes uniformes d’actuació
VDQLWjULDWDQWHQO¶jPELWS~EOLFFRPHQO¶jPELWSULYDW
 (OVSURWRFROVDPpVG¶HVWDEOLUHOVSURFHGLPHQWVTXHFDOVHJXLUKDQGHIHUUHIHrència expressa a les relacions amb l’Administració de justícia i l’òrgan competent
HQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVHQHOVFDVRVHQTXqKLKDJLOD
constatació o la sospita fonamentada de l’existència d’infraccions penals o es valori
com a necessària l’adopció de mesures cautelars judicials o administratives.
 (OVSURWRFROVHODERUDWVKDQG¶pVVHUDSURYDWVPLWMDQoDQWXQDFRUGGHO*RYHUQ
Article 84
Priorització de la permanència de l’infant o l’adolescent en un entorn familiar
lliure de violència
 6LHOPDOWUDFWDPHQWV¶KDSURGXwWHQO¶jPELWIDPLOLDULVHPSUHTXHFRQYLQJXL
DO¶LQWHUqVGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWV¶KDQGHSULRULW]DUOHVPHVXUHVGHSURWHFFLy
administratives o judicials que permetin la permanència de l’infant o l’adolescent en
XQHQWRUQIDPLOLDUOOLXUHGHYLROqQFLDLO¶DOOXQ\DPHQWGHODSHUVRQDPDOWUDFWDGRUD
2. Amb la finalitat establerta per l’apartat 1, l’autoritat judicial pot adoptar en
qualsevol moment i de conformitat amb el que disposa la legislació civil o penal, a
instància de les persones legitimades o de l’òrgan competent en matèria de protecció
dels infants i els adolescents, les mesures que siguin necessàries respecte a l’atribució
GHO¶~VGHO¶KDELWDWJHIDPLOLDUDPEHOSDUDPHQWFRUUHVSRQHQWLGHWHUPLQDUVLHVFDX
la quantia dels aliments a càrrec de la persona maltractadora.
Article 85
Tractament de la informació sobre maltractaments a infants i adolescents
 (OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDGHYHWOODUSHUTXqHOV
mitjans de comunicació ofereixin un tractament adequat de les notícies sobre malWUDFWDPHQWVDLQIDQWVLDGROHVFHQWVLKDGHSURPRXUHTXHDOKRUDHVIDFLUHIHUqQFLD
als serveis o recursos de prevenció, detecció i protecció existents per a evitar els
fets objecte de la notícia.
 /HVLQIRUPDFLRQVUHODWLYHVDOVPDOWUDFWDPHQWVDLQIDQWVLDGROHVFHQWVKDQGH
respectar el dret a la intimitat de les víctimes.
 (OGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDGHSURPRXUHO¶HODboració d’un manual d’estil perquè els professionals dels mitjans de comunicació
donin el tractament adequat a les informacions relacionades amb el maltractament
a infants i adolescents.
Article 86
5HJLVWUHXQL¿FDWGHPDOWUDFWDPHQWVLQIDQWLOV
 (OUHJLVWUHXQLILFDWGHPDOWUDFWDPHQWVLQIDQWLOVKDGHUHEUHDHIHFWHVGHGHWHFció, prevenció i d’estadística, totes les notificacions dels maltractaments detectats
per qualsevol servei, departament o administració.
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2. El registre unificat de maltractaments infantils té naturalesa administrativa
i és gestionat pel departament competent en matèria de protecció dels infants i els
adolescents.
 (OUHJLVWUHXQLILFDWKDGHSHUPHWUHFHQWUDOLW]DUWRWDODLQIRUPDFLyLLQWHJUDU
totes les notificacions procedents dels diferents àmbits relatives a un mateix infant
RDGROHVFHQWLV¶KDG¶LQFRUSRUDUGLQVHOVLVWHPDG¶LQIRUPDFLyLJHVWLyHQLQIjQFLD
LDGROHVFqQFLD7DPEpKDGHSHUPHWUHDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGH
protecció dels infants i els adolescents fer la consulta d’antecedents en el cas de
noves notificacions.
4. En l’accés al sistema d’informació i gestió en infància i adolescència,
LHQODVHYDXWLOLW]DFLyV¶KDGHJDUDQWLUVHPSUHODSULYDFLWDWGHOHVGDGHV
personals constitucionalment i legalment protegides, i també la seguretat de
les comunicacions en l’intercanvi d’informació entre els agents del sistema
sobre dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació
dels procediments.
Article 87
Protecció davant de la victimització secundària
1. Els infants i els adolescents víctimes de maltractaments físics, psíquics o
VH[XDOVKDQGHUHEUHSURWHFFLyHVSHFLDOXUJHQWLVXSRUWSVLFROzJLFHGXFDWLXLVRFLDO
segons el que es requereixi en cada cas.
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVV¶KDQGHFRRUGLQDUDPEODSDUWLFLSDFLyDFWLYD
dels departaments i les administracions implicades per tal d’adoptar solucions
LPPHGLDWHVLHYLWDUDOHVYtFWLPHVGDQ\VSVLFROzJLFVDIHJLWVDFDXVDG¶XQDDWHQFLy
deficient.
 /¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWKDGHSRVDUHOVPLWMDQVQHFHVVDULVSHUTXq
les declaracions que els infants o adolescents, víctimes de maltractaments físics,
SVtTXLFVRVH[XDOVHIHFWXwQHQHOPDUFG¶XQSURFHGLPHQWSHQDOHVSXJXLQSRUWDU
a terme evitant la confrontació visual amb la persona imputada i amb la intervenció del personal tècnic que transmeti les preguntes formulades, tot assegurant la
pràctica de la prova anticipada establerta per la Llei d’enjudiciament criminal i la
recollida d’aquesta prova per mitjans que en permetin la reproducció audiovisual
posterior.
 (QHOSHUtRGHG¶LQYHVWLJDFLyRLQVWUXFFLyG¶XQFDVV¶KDGHSURFXUDUTXHQRHV
facin dobles exploracions i que no es repeteixin les recollides de mostres, per la
TXDOFRVDV¶KDQGHFRRUGLQDUOHVDFWXDFLRQVFOtQLTXHVLOHVIRUHQVHV
Article 88
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
/D3ROLFLDGHOD*HQHUDOLWDW0RVVRVG¶(VTXDGUDKDGHSUHVWDUDWHQFLyHVSHFtILFD
DOVLQIDQWVLDGROHVFHQWVYtFWLPHVGHTXDOVHYROIRUPDGHPDOWUDFWDPHQWLKDGH
disposar de la formació i la capacitació adequades en aquesta matèria. L’atenció
HVSHFtILFDV¶KDGHIHUVLV¶HVFDXPLWMDQoDQWXQLWDWVHVSHFLDOLW]DGHV
Article 89
Protecció en l’àmbit de la salut
(OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVYtFWLPHVGHPDOWUDFWDPHQWVKDQGHUHEUHDWHQFLy
especial de caràcter sanitari urgent segons el que es requereixi en cada cas. Amb
ODILQDOLWDWGHJDUDQWLUDTXHVWGUHWOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQGHSURPRXUH
i desenvolupar les actuacions dels professionals sanitaris per a la detecció precoç
del maltractament a infants i adolescents, i la coordinació necessària entre els serYHLVVDQLWDULVLHOVVHUYHLVVRFLDOV(QSDUWLFXODUKDQGHGHVHQYROXSDUSURJUDPHV
de sensibilització i formació contínua del personal sanitari amb la finalitat de mi-
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OORUDUHOGLDJQzVWLFSUHFRoO¶DVVLVWqQFLDLODUHKDELOLWDFLyGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQW
maltractat.
Article 90
Protecció en l’àmbit de l’educació
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVKDQG¶LPSXOVDUHOGHVHQYROXSDPHQWG¶DFWXDFLons adreçades al conjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar
i eradicar el maltractament a infants i adolescents, els comportaments violents,
l’assetjament escolar i la violència masclista.
 (OVGLVVHQ\VFXUULFXODUVLHOVSURJUDPHVHGXFDWLXV KDQGHWHQLUHOVFRQWLQJXWV
necessaris per a promoure l’educació en igualtat d’oportunitats i de gènere, respecte
LWROHUjQFLDGHPDQHUDTXHV¶KLDIDYRUHL[LODSUHYHQFLyG¶DFWLWXGVLVLWXDFLRQVYLRlentes, i també el coneixement dels drets de la infància.
Article 91
Acció popular
L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procediments
penals per mort o maltractaments físics o sexuals greus a infants o adolescents, en
la forma i les condicions establertes per la legislació processal.

CAPÍTOL II
Serveis públics especialitzats i foment de la detecció i l’atenció del maltractament
a infants i adolescents
Article 92
Servei d’atenció immediata mitjançant recursos telefònics i telemàtics
1. El departament competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents,
a fi de donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments
FRPHVRVDXQLQIDQWRDGROHVFHQWKDGHFUHDUXQVHUYHLG¶DWHQFLyLPPHGLDWDHVSHcialitzada mitjançant recursos telefònics i telemàtics.
 (OVHUYHLG¶DWHQFLyLPPHGLDWDKDGHGLVSRVDUGHOVUHFXUVRVWHFQROzJLFVG¶LQformació i comunicació amb la ciutadania i l’Administració que existeixin en cada
PRPHQWV¶KDGHFRRUGLQDUDPEHOVGLIHUHQWVVHUYHLVGHSDUWDPHQWVLDGPLQLVWUDFLRQVLKDGHSURPRXUHRSURSRVDUO¶DGRSFLyGHOHVPHVXUHVFDXWHODUVSURFHGHQWVGH
manera que s’activin els recursos necessaris per a garantir una protecció efectiva
de l’infant i l’adolescent.
Article 93
Servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual
L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en infànFLDLDGROHVFqQFLDKDGHFUHDUXQVHUYHLG¶DWHQFLyHVSHFLDOLW]DGDDGUHoDWDLQIDQWV
LDGROHVFHQWVYtFWLPHVG¶KDYHUSDWLWDE~VVH[XDOLKDGHYHWOODUHVSHFLDOPHQWSHUOD
SUHYHQFLyLODGHWHFFLyDFWLYDGHOVDEXVRVVH[XDOVGHOVPHQRUV$L[tPDWHL[KDGH
promoure bones pràctiques de prevenció activa dels abusos, i també la formació
contínua dels professionals de la xarxa social pel que fa a la prevenció i la detecció
d’abusos sexuals.
Article 94
Foment de programes per a la detecció i l’atenció del maltractament a infants i
adolescents
L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en infància
LDGROHVFqQFLDKDGHGRQDUVXSRUWDOVSURJUDPHVTXHGHVHQYROXSLQHOVHQVORFDOVLOHV
entitats d’iniciativa social especialitzades adreçats a infants o adolescents víctimes

%JTQPTJDJPOT

42510

'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±

de maltractament, per tal d’oferir informació, atenció, assessorament psicològic i
MXUtGLFLDFRPSDQ\DPHQW
Article 95
Atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista
La Generalitat, per mitjà del departament competent de la xarxa de recursos sobre violència masclista, té l’obligació de desenvolupar l’atenció especialitzada adreçada a infants i
adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista en l’àmbit familiar, tal com
recull la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
en el marc dels serveis d’atenció integral que formen part de la dita xarxa de recursos i
d’una manera coordinada amb l’organisme competent en infància i adolescència.

CAPÍTOL III
Accés prioritari a serveis i programes
Article 96
Determinació de les situacions de maltractament a infants i adolescents per a
l’accés prioritari als serveis i programes
Amb la finalitat d’assolir els drets d’accés prioritari establerts per aquest capítol, es deWHUPLQHQFRPDPLWMDQVSHUDLGHQWLILFDUOHVVLWXDFLRQVGHPDOWUDFWDPHQWHOVVHJHQWV
a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional que declari que un infant o
DGROHVFHQWKDSDWLWYLROqQFLDItVLFDSVtTXLFDRVH[XDO
b) La resolució administrativa que declari el desemparament per raó de l’existència de violència física, psíquica o sexual.
c) L’informe dels serveis especialitzats d’atenció als infants i als adolescents que
constati l’existència de violència física, psíquica o sexual.
d) Qualsevol altre mitjà establert reglamentàriament.
Article 97
Atenció prioritària dels infants i els adolescents víctimes de maltractaments
(OVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVYtFWLPHVGHPDOWUDFWDPHQWVKDQGHWHQLUDFFpVSULRULWDULDOVVHUYHLVLSURJUDPHVVHJHQWV
D  6HUYHLVLHVWDEOLPHQWVGHVDOXWPHQWDOLQIDQWLOLMXYHQLOS~EOLFVLG¶DVVLVWqQFLD
psicològica i jurídica.
E  6HUYHLVS~EOLFVG¶HVFRODEUHVVRO
c) Programes de formació ocupacional, inserció laboral i amb relació a l’emprenedoria.
d) Programes per a la transició a la vida adulta i a l’autonomia personal, i ajuts i altres
PHVXUHVSHUDIDFLOLWDUO¶DFFpVDXQKDELWDWJHHVSHFLDOPHQWGHSURPRFLyS~EOLFD
H  6HUYHLVS~EOLFVHVSHFLDOLW]DWVHVWDEOHUWVSHUOD/OHL
I  $MXWVS~EOLFVTXHV¶HVWDEOHL[LQUHJODPHQWjULDPHQW
TÍTOL V
De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 98
Competència en matèria de desemparament
L’Administració de la Generalitat exerceix la protecció sobre els infants i els
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DGROHVFHQWVGHVHPSDUDWVPLWMDQoDQWHOGHSDUWDPHQWTXHWpDWULEXwGDDTXHVWDFRPpetència.
Article 99
Competència en matèria de risc
/¶$GPLQLVWUDFLyORFDOKDG¶LQWHUYHQLUVLGHWHFWDXQDVLWXDFLyGHULVFG¶XQLQIDQW
RDGROHVFHQWTXHHVWUREDHQHOVHXWHUULWRULKDG¶DGRSWDUOHVPHVXUHVDGHTXDGHV
per a actuar contra aquesta situació, de conformitat amb la regulació establerta
per aquesta llei, amb la normativa de la Generalitat que la desenvolupa i amb la
legislació en matèria de serveis socials.
Article 100
Deure de comunicació, intervenció i denúncia
1. Els ciutadans que tenen coneixement de la situació de risc o desemparament
HQTXqHVWUREDXQLQIDQWRDGROHVFHQWWHQHQHOGHXUHGHFRPXQLFDUKRDOVVHUYHLV
socials bàsics, especialitzats o del departament competent en matèria de protecció dels
infants i els adolescents, al més aviat possible, perquè en tinguin coneixement.
 /¶$GPLQLVWUDFLyKDGHJDUDQWLUODFRQILGHQFLDOLWDWGHODLGHQWLWDWGHODSHUVRQD
que porta a terme la comunicació a què fa referència l’apartat 1.
3. Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis
VRFLDOVLGHO¶HGXFDFLyKDQG¶LQWHUYHQLUREOLJDWzULDPHQWTXDQWLQJXLQFRQHL[HPHQW
de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent,
G¶DFRUGDPEHOVSURWRFROVHVSHFtILFVLHQFROÂODERUDFLyLFRRUGLQDFLyDPEO¶zUJDQ
de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents.
Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació que calgui
per a valorar la situació de l’infant o l’adolescent.
 (OVFRQWUDFWHVTXHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVFDWDODQHVVXEVFULJXLQDPE
les persones o entitats privades que presten serveis en els àmbits professionals relaFLRQDWVHQO¶DSDUWDWKDQGHUHFROOLUH[SUHVVDPHQWOHVREOLJDFLRQVG¶LQWHUYHQFLy
5. Les obligacions a què fa referència aquest article s’entenen sens perjudici del
GHXUHGHFRPXQLFDFLyRGHQ~QFLDGHOVIHWVDOVFRVVRVLOHVIRUFHVGHVHJXUHWDWDO
Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial.
Article 101
Expedient de l’infant i l’adolescent
1. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats d’atenció a la inIjQFLDKDQGHLQIRUPDUO¶zUJDQFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOV
adolescents de les situacions de risc o desemparament que coneguin mitjançant el
VLVWHPDG¶LQIRUPDFLyLJHVWLyHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLD/¶zUJDQKDG¶LQFRUSRUDU
DTXHVWDLQIRUPDFLyDO¶H[SHGLHQW~QLFGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQW
 /¶H[SHGLHQW~QLFGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWSRW
WHQLUVHJRQVHOVWLSXVGHSURFHGLPHQWRG¶DFWXDFLyWUDPLWDGDOHVSHFHVVHJHQWV
a) Informativa.
b) De risc.
c) De desemparament.
d) De tutela.
e) De guarda.
f) Assistencial.
 /¶H[SHGLHQWGHO¶LQIDQWRDGROHVFHQWKDGHURPDQGUHREHUWILQVTXHILQHL[L
l’actuació protectora o fins la majoria d’edat, llevat, en aquest darrer cas, dels
expedients assistencials.
4. Qualsevol persona que, prestant o no serveis en el departament competent
de l’Administració de la Generalitat, l’Administració local o les institucions collaboradores, intervingui en els expedients dels infants o els adolescents està obligada
a guardar secret de la informació que n’obtingui.
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CAPÍTOL II
Les situacions de risc
Article 102
'H¿QLFLyLFRQFHSWH
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per situació de risc la situació
en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats
o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que
per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separació del nucli
familiar.
 6yQVLWXDFLRQVGHULVF
a) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels progenitors,
o pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la
salut física o emocional de l’infant o l’adolescent.
b) La dificultat greu per a dispensar l’atenció física i psíquica adequada a l’infant
o l’adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.
c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del
càstig físic o emocional sobre l’infant o l’adolescent que, sense constituir un episodi
greu o un patró crònic de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades
en l’àmbit familiar, ni impulsades des d’aquest mateix àmbit per a llur tractament
mitjançant els serveis i recursos normalitzats, puguin produir la marginació, la
inadaptació o el desemparament de l’infant o l’adolescent.
e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar.
f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen
llurs necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela
o de la guarda de controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui un
perill evident de fer-se mal o de perjudicar terceres persones.
K  /HVSUjFWLTXHVGLVFULPLQDWzULHVSHOVSURJHQLWRUVRWLWXODUVGHODWXWHODRGHOD
guarda, contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur benestar
LOOXUVDOXWPHQWDOLItVLFDLQFORHQWKLHOULVFGHSDWLUO¶DEODFLyRODPXWLODFLyJHQLWDO
femenina i la violència exercida contra elles.
i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar
i derivar en el desemparament de l’infant o l’adolescent.
Article 103
Intervenció dels serveis socials
 (OVVHUYHLVVRFLDOVEjVLFVKDQGHYDORUDUO¶H[LVWqQFLDG¶XQDVLWXDFLyGHULVFLSURmoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin
GLVPLQXLURHOLPLQDUODVLWXDFLyGHULVFFHUFDQWODFROÂODERUDFLyGHOVSURJHQLWRUVR
dels titulars de la tutela o de la guarda.
 (OVVHUYHLVVRFLDOVEjVLFVKDQGHGHVLJQDUXQSURIHVVLRQDORXQDSURIHVVLRQDO
de referència, per a cada cas, de l’infant o l’adolescent, al qual correspon avaluar-ne
la situació i fer-ne el seguiment posterior.
3. Si el risc és greu i amb la intervenció dels serveis socials bàsics no s’aconseJXHL[GLVPLQXLURFRQWURODUODVLWXDFLyGHULVFHOVGLWVVHUYHLVKDQG¶HOHYDUO¶LQIRUPH
amb la valoració de la situació de risc que persisteix en l’infant o l’adolescent, el
resultat de la intervenció i la proposta de mesures que considerin oportunes als
serveis socials especialitzats en infància i adolescència.
4. Els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i als adolescents, ateQHQWO¶LQIRUPHLOHVPHVXUHVG¶DWHQFLySURSRVDGHVKDQGHFRPSOHWDUO¶HVWXGLLKDQ
d’elaborar un compromís socioeducatiu adreçat als progenitors o als titulars de la
WXWHODLRULHQWDWDODVXSHUDFLyGHOULVFTXHHQYROWDO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWHOTXDOKD
de contenir la descripció i l’acreditació de la situació de risc, la seva avaluació i la
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concreció de les mesures que s’aplicaran des dels serveis socials bàsics o des d’altres
serveis especialitzats per a la superació de la situació perjudicial.
5. Abans de signar el compromís socioeducatiu amb els progenitors o, si escau,
DPEHOVWLWXODUVGHODWXWHODRGHODJXDUGDFDOKDYHUHVFROWDWO¶DGROHVFHQWHQWRWFDV
i l’infant, si té prou coneixement.
 6LQRV¶REWpODFROÂODERUDFLyGHOVSURJHQLWRUVGHOVWLWXODUVGHODWXWHODRGHOD
guarda, o si es neguen a participar en l’execució de les mesures acordades i això
comporta un perill per al desenvolupament o benestar personal de l’infant o l’adolescent, o si en el transcurs de la intervenció es dóna qualsevol altra situació de
GHVHPSDUDPHQWHOVVHUYHLVHVSHFLDOLW]DWVG¶DWHQFLyDOVLQIDQWVLDOVDGROHVFHQWVKDQ
G¶HODERUDUO¶LQIRUPHSURSRVWDLHOHYDUORDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWSHUTXqLQFRwHO
procediment de desemparament corresponent.
Article 104
Mesures d’atenció social i educativa davant les situacions de risc
Les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc són les
VHJHQWV
a) L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. L’ajut a la família inclou les
actuacions de contingut tècnic, econòmic o material dirigides a millorar l’entorn
IDPLOLDULDIHUKLSRVVLEOHODSHUPDQqQFLDGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQW
b) La intervenció familiar mitjançant l’establiment de programes socioeducatius
per als progenitors, tutors o guardadors amb la finalitat que assoleixin capacitats i
estratègies alternatives per a la cura i l’educació de llurs fills o de l’infant o l’adolescent tutelat.
F  /¶DFRPSDQ\DPHQWGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWDOVFHQWUHVHGXFDWLXVRDDOWUHV
activitats, i el suport psicològic o els ajuts a l’estudi.
d) L’ajut a domicili.
e) L’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius.
f) L’atenció sanitària, que inclogui la intervenció psicoterapèutica o el tractament
familiar, tant per als progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda, com per
a l’infant o l’adolescent.
J  (OVSURJUDPHVIRUPDWLXVSHUDDGROHVFHQWVTXHKDQDEDQGRQDWHOVLVWHPD
escolar.
K  /¶DVVLVWqQFLDSHUVRQDOSHUDOVSURJHQLWRUVWXWRUVLJXDUGDGRUVDPEGLYHUVLWDW
funcional que els permeti assumir llurs obligacions d’atenció i cura dels infants i
els adolescents.
i) L’assistència personal per als infants i els adolescents amb diversitat funcional
que els permeti superar la situació de risc.
j) Qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu que contribueixi a la
desaparició de la situació de risc.

CAPÍTOL III
Protecció dels infants i els adolescents desemparats
SECCIÓ PRIMERA

El desemparament
Article 105
Concepte
1. Es consideren desemparats els infants o els adolescents que es troben en una
situació de fet en què els manquen els elements bàsics per al desenvolupament
integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar
una mesura que impliqui la separació del nucli familiar.
 6yQVLWXDFLRQVGHGHVHPSDUDPHQW
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a) L’abandonament.
b) Els maltractaments físics o psíquics, els abusos sexuals, l’explotació o altres
situacions de la mateixa naturalesa efectuades per les persones a les quals correspon
ODJXDUGDRTXHV¶KDQSRUWDWDWHUPHDPEHOFRQHL[HPHQWLODWROHUjQFLDG¶DTXHVWHV
persones.
c) Els perjudicis greus al nadó causats per maltractament prenatal. A aquests
efectes, s’entén per maltractament prenatal la manca de cura del propi cos, conscient
o inconscient, o la ingestió de drogues o substàncies psicotròpiques per part de la
GRQDGXUDQWHOSURFpVGHJHVWDFLyLWDPEpHOSURGXwWLQGLUHFWDPHQWDOQDGySHUOD
persona que maltracta la dona en procés de gestació.
d) L’exercici inadequat de les funcions de guarda que comporti un perill greu
per a l’infant o l’adolescent.
e) El trastorn o l’alteració psíquica o la drogodependència dels progenitors, o dels
titulars de la tutela o de la guarda, que repercuteixi greument en el desenvolupament
de l’infant o l’adolescent.
f) El subministrament a l’infant o l’adolescent de drogues, estupefaents o qualsevol altre substància psicotròpica o tòxica portat a terme per les persones a les quals
correspon la guarda o per altres persones amb llur coneixement i tolerància.
J  /DLQGXFFLyDODPHQGLFLWDWODGHOLQTqQFLDRODSURVWLWXFLySHUSDUWGHOHV
persones encarregades de la guarda, o l’exercici de les dites activitats portat a
terme amb llur consentiment o tolerància, i també qualsevol forma d’explotació
econòmica.
K  /DGHVDWHQFLyItVLFDSVtTXLFDRHPRFLRQDOJUHXRFURQLILFDGD
i) La violència masclista o l’existència de circumstàncies en l’entorn sociofamiliar
de l’infant o adolescent, quan perjudiquin greument el seu desenvolupament.
j) L’obstaculització pels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda de les
DFWXDFLRQVG¶LQYHVWLJDFLyRFRPSURYDFLyROOXUIDOWDGHFROÂODERUDFLyTXDQDTXHVW
comportament posi en perill la seguretat de l’infant o l’adolescent, i també la negativa
dels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda a participar en l’execució
de les mesures adoptades en situacions de risc si això comporta la persistència, la
cronificació o l’agreujament d’aquestes situacions.
k) Les situacions de risc que per llur nombre, evolució, persistència o agreujament determinin la privació a l’infant o l’adolescent dels elements bàsics per al
desenvolupament integral de la personalitat.
l) Qualsevol altra situació de desatenció o negligència que atempti contra la
integritat física o psíquica de l’infant o l’adolescent, o l’existència objectiva d’altres
factors que n’impossibilitin el desenvolupament integral.
Article 106
Procediment de desemparament
1. En el moment que es té coneixement que un infant o adolescent es pot trobar
en situació de desemparament, el departament competent en matèria de protecció
GHOVPHQRUVGHVHPSDUDWVKDG¶LQFRDUO¶H[SHGLHQWGHGHVHPSDUDPHQW$EDQVGH
l’acord d’iniciació, l’òrgan competent pot obrir un període d’informació prèvia
amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o
no d’iniciar el procediment.
 /DLQFRDFLyV¶KDGHQRWLILFDUDOVSURJHQLWRUVRDOVWLWXODUVGHODWXWHODRGHOD
JXDUGDGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWLVH¶OVKDG¶LQIRUPDUGHOGUHWTXHWHQHQGHFRPSDrèixer en el procediment, aportar informes o altres elements de prova, o efectuar
OHVDOÂOHJDFLRQVTXHFRQVLGHULQSURFHGHQWV
 3HUDODUHVROXFLyGHOSURFHGLPHQWHOVHTXLSVWqFQLFVFRPSHWHQWVKDQG¶HYDFXDU
un informe amb caràcter preceptiu. A aquests efectes, tenen el caràcter d’equips
tècnics els serveis especialitzats d’atenció als infants i als adolescents, i els altres
que es determinin reglamentàriament.
4. Els equips tècnics, en llur intervenció durant el procés d’estudi i avaluació,
KDQG¶HVFROWDUO¶DGROHVFHQWLO¶LQIDQWVLWpSURXFRQHL[HPHQWLWDPEpOHVSHUVRQHV
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que tinguin la potestat parental, tutelar o la guarda, sempre que sigui possible. A
aquests efectes, els progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda estan obligats
a comparèixer a la seu administrativa a la qual se’ls convoqui.
 8QFRSV¶KDJLHODERUDWO¶LQIRUPHSURSRVWDSHOVHTXLSVWqFQLFVLV¶KDJLQSUDFWLFDW
OHVDOWUHVDFWXDFLRQVDFRUGDGHVVLV¶HVFDXG¶RILFLRDLQVWjQFLDGHSDUWV¶KDGHGRQDU
audiència i vista de l’expedient en un termini de deu dies als progenitors, o als titulars
de la tutela o de la guarda, tenint molta cura que no accedeixin a documents o dades
que afectin la intimitat de les persones o siguin reservats o confidencials.
6. El procediment fineix per resolució motivada que declara la situació de desemparament o, en cas contrari, ordena l’arxivament de l’expedient. L’Administració
WpO¶REOLJDFLyGHGLFWDUODUHVROXFLyHQHOWHUPLQLG¶XQDQ\DFRPSWDUGHODLQFRDFLy
GHO¶H[SHGLHQW7UDQVFRUUHJXWDTXHVWWHUPLQLVHQVHTXHV¶KDJLGLFWDWODUHVROXFLy
el procediment s’entén caducat, sens perjudici de la seva nova incoació, si escau.
En el cas que, tot i no ésser procedent la declaració de desemparament, es constati
XQDVLWXDFLyGHULVFO¶H[SHGLHQWV¶KDGHGHULYDUDOVVHUYHLVVRFLDOVHVSHFLDOLW]DWVR
als serveis socials bàsics per tal que procedeixin d’acord amb el previst per a les
situacions de risc.
Article 107
3URFHGLPHQWVLPSOL¿FDW
L’organisme competent en matèria de protecció dels infants o els adolescents
desemparats pot dictar, sense més tràmits, la resolució que declara la situació de
desemparament, si els progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda manifesten la conformitat amb la declaració, i un cop escoltat l’adolescent, o l’infant, si
té prou coneixement.
Article 108
1RWL¿FDFLy
 /HVUHVROXFLRQVTXHGHFODUHQHOGHVHPSDUDPHQWKDQG¶pVVHUFRPXQLFDGHVDO
Ministeri Fiscal en el termini de dos dies i notificades als progenitors, als titulars
de la tutela o de la guarda i a l’adolescent.
 /DQRWLILFDFLyDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWKDG¶LQIRUPDUGHOVHIHFWHVGHOD
UHVROXFLyGHODSRVVLELOLWDWG¶LPSXJQDFLyLGHOVWHUPLQLVSHUIHUKRLWDPEpGHOV
UHTXLVLWVLHOVWUjPLWVTXHV¶KDQGHFRPSOLUSHUDOUHFRQHL[HPHQWGHOGUHWDO¶DVVLVWqQFLDMXUtGLFDJUDWXwWD
Article 109
Efectes de la declaració de desemparament
1. La resolució de declaració de desemparament comporta l’assumpció immediata de les funcions tutelars sobre l’infant o l’adolescent, mentre no es constitueixi
la tutela per les regles ordinàries o l’infant o l’adolescent no sigui adoptat, no
sigui reintegrat a qui en tingui la potestat o la tutela, no s’emancipi o no arribi a
la majoria d’edat.
2. L’assumpció de les funcions tutelars implica, mentre és vigent, la suspensió
de la potestat parental o de la tutela ordinària i dels drets que se’n deriven, sempre
que aquesta assumpció de funcions tutelars no resti sense efecte per resolució administrativa o resolució dictada en el procediment judicial civil corresponent.
3. L’organisme competent pot demanar, si escau, la privació de la potestat parental,
la remoció de la tutela i reclamar aliments o exercir les accions administratives o
judicials que escaiguin en benefici de l’infant o l’adolescent.
4. La suspensió o la privació no afecten l’obligació dels progenitors o d’altres
parents de fer tot el que calgui per a assistir els infants o els adolescents ni l’obligació
de prestar-los aliments en el sentit més ampli.
 /DUHVROXFLyGHGHVHPSDUDPHQWKDGHGHWHUPLQDUO¶REOLJDFLyGHOVSURJHQLtors o altres parents de contribuir al pagament dels serveis utilitzats per l’infant o
l’adolescent.
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6. La resolució de desemparament definitiva comporta l’obligació, per part
de l’organisme de protecció de l’infant i l’adolescent, de promoure la tramitació
immediata de la documentació personal del menor o la menor, en cas que aquest
no en disposi prèviament.
Article 110
Mesures cautelars
1. L’òrgan competent de la Generalitat en matèria de protecció dels infants i els
adolescents, els serveis socials especialitzats i el serveis socials bàsics tenen l’obligació de prestar l’atenció immediata que necessiti qualsevol infant o adolescent,
en funció de llur competència.
 4XDQHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVLPPLJUDWVQRDFRPSDQ\DWVQRSXJXLQ
acreditar documentalment la minoria d’edat o es tingui dubtes sobre la veracitat de
la documentació aportada, el departament competent en matèria de protecció dels
LQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVHOVKDG¶RIHULUO¶DWHQFLyLPPHGLDWDTXHQHFHVVLWLQPHQWUH
es fan les gestions i els tràmits establerts per la legislació sobre estrangeria per a
determinar-ne l’edat.
3. Quan existeixi una situació de perill per a l’infant o l’adolescent, o concorri
qualsevol altra causa que exigeixi una intervenció urgent i que faci necessària la
VHSDUDFLyGHOQXFOLIDPLOLDUO¶RUJDQLVPHFRPSHWHQWKDGHGHFODUDUSUHYHQWLYDPHQW
HOGHVHPSDUDPHQWPLWMDQoDQWUHVROXFLyPRWLYDGDLKDG¶DSOLFDUOHVPHVXUHVTXH
calguin, amb les notificacions establertes per l’article 108. Simultàniament, en el
FDVGHQRKDYHUKRIHWDEDQVKDG¶LQLFLDUHOSURFHGLPHQWGHGHVHPSDUDPHQWTXH
KDGHVHJXLUHOVVHXVWUjPLWVILQVDODUHVROXFLyGHILQLWLYDTXHUDWLILTXLPRGLILTXL
o deixi sense efecte la resolució de desemparament i les mesures provisionalment
acordades.
4. La declaració preventiva de desemparament abans del naixement és procedent quan es preveu clarament la situació de desemparament del futur nadó. En el
supòsit de maltractament prenatal, l’òrgan competent en matèria de protecció dels
infants i els adolescents pot demanar a l’autoritat judicial les mesures necessàries
amb relació a la mare per a fer efectiva la protecció futura del nadó.
5. Prèviament a la declaració preventiva de desemparament i a l’adopció de
PHVXUHVXUJHQWVVHPSUHTXHODVLWXDFLyKRSHUPHWLFDOHVFROWDUO¶DGROHVFHQWL
l’infant, si té prou coneixement, i també els progenitors o els titulars de la tutela o
de la guarda.
Article 111
Atenció immediata i transitòria en famílies acollidores d’urgència o en centres
d’acolliment
 /HVIDPtOLHVDFROOLGRUHVG¶XUJqQFLDRHOVFHQWUHVG¶DFROOLPHQWVLHVFDXKDQ
d’exercir l’atenció immediata i transitòria dels infants i els adolescents desemparats,
mentre s’analitza la problemàtica i es determina, si s’escau, la mesura de protecció
més adequada. L’estudi de la problemàtica del infant i la proposta de mesura proWHFWRUDV¶KDQGHSRUWDUDWHUPHHQHOWHUPLQLTXHV¶HVWDEOHL[LUHJODPHQWjULDPHQW
TXHFRPDPj[LPKDG¶pVVHUGHVLVPHVRV
 (QHOVFHQWUHVG¶DFROOLPHQWV¶KDQGHFUHDUXQLWDWVGHSULPHUDHVWDGDSHUD
acollir inicialment, en el període d’adaptació al sistema, els infants i adolescents
desemparats.
Article 112
Auxili judicial i policial
1. Si per l’oposició dels progenitors, o dels titulars de la tutela o de la guarda, o
per l’existència de qualsevol altre impediment greu, s’obstaculitza o s’impossibilita
O¶H[HFXFLyGHOHVPHVXUHVGHSURWHFFLyDFRUGDGHVO¶zUJDQFRPSHWHQWKDGHVROÂOLFLWDU
a l’autoritat judicial que correspongui segons la Llei orgànica del poder judicial
les mesures necessàries per fer-les efectives, sens perjudici de les intervencions
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immediates que es puguin portar a terme si està en perill la vida o la integritat del
menor o la menor o són greument vulnerats els seus drets.
 /D3ROLFLDGHOD*HQHUDOLWDW0RVVRVG¶(VTXDGUDKDGHSUHVWDUODFRRSHUDFLy
LO¶DX[LOLQHFHVVDULVSHUDSUDFWLFDUOHVDFWXDFLRQVG¶LQYHVWLJDFLyLKDG¶H[HFXWDUOHV
PHVXUHVHVWDEOHUWHVVLKLKDQHJDWLYDRUHVLVWqQFLDDFRPSOLUOHV
Article 113
Règim de recursos
1. La declaració de desemparament, sens perjudici de la seva eficàcia immediata,
és impugnable en els termes establerts per la Llei d’enjudiciament civil davant la
jurisdicció civil sense necessitat de reclamació prèvia per via administrativa en el
termini de tres mesos a comptar de la notificació de la resolució que s’impugna.
2. La impugnació per part de l’adolescent requereix que prèviament l’autoritat
MXGLFLDOKDJLQRPHQDWXQGHIHQVRURGHIHQVRUDMXGLFLDO$DTXHVWVHIHFWHVTXDQXQ
cop notificada la resolució l’adolescent manifesti, dins de termini, la disconformitat i
ODYROXQWDWG¶LPSXJQDUO¶zUJDQFRPSHWHQWTXHKDDVVXPLWODWXWHODQ¶KDGHSURPRXUH
el nomenament judicial.
Article 114
Acumulació processal
El departament competent en matèria d’atenció als infants i als adolescents, sens
perjudici de les obligacions que pertoquen al Ministeri Fiscal d’acord amb la disposició final vintena de la Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de protecció jurídica
del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil,
KDGHYHWOODUSHUTXqLQFRDWXQSURFHGLPHQWG¶RSRVLFLyDPHVXUHVDGPLQLVWUDWLYHV
de protecció de menors, es resolguin en un mateix procediment totes les accions
i incidències que afectin un mateix infant o adolescent o que afectin germans. A
DTXHVWHIHFWHKDGHSURPRXUHOHVDFWXDFLRQVRSRUWXQHVHVWDEOHUWHVSHUODOHJLVODFLy
processal.
Article 115
Canvi de circumstàncies
 (OVSURJHQLWRUVTXHQRKDQHVWDWSULYDWVGHODSRWHVWDWSDUHQWDORVLHVFDXOHV
SHUVRQHVWLWXODUVGHODWXWHODTXHQRKDQHVWDWUHPRJXGHVGHOFjUUHFSRGHQVROÂOLFLWDU
a l’organisme competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents, dins
HOWHUPLQLG¶XQDQ\DFRPSWDUGHODQRWLILFDFLyGHODUHVROXFLyDGPLQLVWUDWLYDGH
GHVHPSDUDPHQWTXHGHL[LVHQVHHIHFWHODUHVROXFLyTXHO¶KDJXpVDFRUGDWVLV¶KD
SURGXwWXQFDQYLVXEVWDQFLDOHQOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHYDQPRWLYDUODGHFODUDFLy
GHGHVHPSDUDPHQWLQRV¶KDFRQVWLWXwWODPHVXUDG¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXVHPSUH
vetllant per l’interès superior de l’infant o l’adolescent.
 /DVROÂOLFLWXGV¶KDGHUHVROGUHHQHOWHUPLQLGHWUHVPHVRV3DVVDWDTXHVWWHUPLQL
ODVROÂOLFLWXGV¶HQWpQGHVHVWLPDGDSHUVLOHQFLDILGHVDOYDJXDUGDUVHPSUHO¶LQWHUqV
superior de l’infant o l’adolescent.
3. Contra aquesta resolució es pot formular oposició judicial en el termini de dos
mesos a comptar de la notificació o des del finiment del termini per a resoldre, en
els termes establerts per la Llei d’enjudiciament civil.
 3DVVDWHOWHUPLQLG¶XQDQ\HVWDEOHUWSHUO¶DSDUWDWGHFDXHOGUHWGHSHWLFLy
GHUHYLVLyLKRPQRHVSRWRSRVDUDOHVPHVXUHVTXHV¶DGRSWLQSHUDODSURWHFFLyGH
l’infant o l’adolescent.
Article 116
Règim de relació i visites
1. La declaració de desemparament i l’adopció posterior d’una mesura de protecFLyQRKDG¶LPSHGLUODFRPXQLFDFLyODUHODFLyLOHVYLVLWHVGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQW
amb els seus familiars, llevat que l’interès superior de l’infant o l’adolescent en faci
aconsellable la limitació o l’exclusió.
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 /OHYDWTXHV¶KDJLDFRUGDWO¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXLTXHVLJXLIHUPODUHVROXFLy
que disposa, limita o exclou el règim de relació i visites o la desestimació per silenci
HQHOWHUPLQLG¶XQPHVDFRPSWDUGHODGDWDGHODVROÂOLFLWXGpVLPSXJQDEOHGDYDQW
de la jurisdicció civil, en els termes establerts per la Llei d’enjudiciament civil, en el
termini de dos mesos a comptar de la seva notificació o de la desestimació presumpta
per silenci i sense necessitat de reclamació prèvia per la via administrativa, a fi de
salvaguardar sempre l’interès superior de l’infant o l’adolescent.
3. L’òrgan competent de la Generalitat en la supervisió de la relació i les visites de l’infant o l’adolescent amb els seus familiars té l’obligació de procurar els
PHFDQLVPHVQHFHVVDULVSHUTXqODYLVLWDWLQJXLOORFHQHOVKRUDULVPpVDGHTXDWV
d’acord amb l’interès de l’infant o l’adolescent, tenint en compte especialment el
VHXKRUDULHVFRODU
Article 117
Informació a l’infant o l’adolescent desemparats
 /¶LQIDQWTXHWpSURXFRQHL[HPHQWLO¶DGROHVFHQWKDQG¶pVVHULQIRUPDWVSHOGHpartament competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents sobre
llur situació personal, les mesures adoptades i les actuacions que cal seguir, llur
duració i contingut, de quins són llurs drets i dels òrgans i institucions a què es
SRGHQDGUHoDUSHUDGHIHQVDUOOXUVGUHWV$TXHVWDLQIRUPDFLyKDG¶pVVHUFRPSUHQsible, adequada a llurs condicions i contínua durant tot el procés d’intervenció.
Tanmateix, l’infant o l’adolescent té dret a participar en el procés d’estudi de la
seva situació i en l’elaboració de la proposta de mesura, si les condicions d’edat o
GHPDGXUHVDKRIDQSRVVLEOH
2. L’infant o l’adolescent té dret a conèixer, en funció de la seva edat i capacitat,
ODVHYDKLVWzULDSHUVRQDOLIDPLOLDULVLKDHVWDWVHSDUDWGHODVHYDIDPtOLDG¶RULJHQGH
PDQHUDGHILQLWLYDHOVVHXVDQWHFHGHQWVFXOWXUDOVLVRFLDOVTXHKDQG¶pVVHUVHPSUH
respectats.
3. Assolida la majoria d’edat, la persona interessada té dret a accedir al seu expedient i a conèixer les dades sobre els seus orígens i parents biològics. Amb aquesta
ILQDOLWDWO¶zUJDQFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVKD
d’iniciar un procediment confidencial de mediació, previ a la revelació dels possibles
parents biològics, en el marc del qual, tant la persona interessada com les persones
DIHFWDGHVKDQG¶pVVHULQIRUPDGHVGHOHVFLUFXPVWjQFLHVIDPLOLDUVLVRFLDOVUHVSHFWLYHV
i de l’actitud manifestada per l’altra part amb relació a la possible trobada.
Article 118
El procurador o procuradora dels infants i els adolescents
/HVIXQFLRQVG¶LQVSHFFLyG¶DWHQFLyDOHVVROÂOLFLWXGVLTXHL[HVGHOVPHQRUVWXWHODWVL
l’atenció de les peticions d’informe del Síndic de Greuges, i també la funció d’elevar
recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels infants i adolescents,
SRGHQpVVHUDWULEXwGHVDXQIXQFLRQDULRIXQFLRQjULDGHOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQW
HQDWHQFLyDOVLQIDQWVLDOVDGROHVFHQWVTXHKDG¶pVVHUQRPHQDWSURFXUDGRURSURFXUDGRUDGHODLQIjQFLD(QTXDOVHYROFDVUHJODPHQWjULDPHQWV¶KDGHUHJXODUOD
figura o òrgan esmentat depenent de la unitat directiva competent en l’atenció als
infants i als adolescents.
SECCIÓ SEGONA

Impossibilitat temporal de complir les funcions de guarda
Article 119
Guarda protectora
1. Els progenitors o les persones titulars de la tutela, si concorren circumstàncies
greus i alienes a llur voluntat que els impedeixen complir temporalment les funcions
GHJXDUGDSRGHQVROÂOLFLWDUDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOV
infants i els adolescents que assumeixi la guarda de l’infant o l’adolescent mentre es
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mantingui aquella situació. Aquesta guarda es porta a terme mitjançant l’acolliment
en un centre o per una persona o una família.
2. La guarda protectora no afecta l’obligació dels progenitors o d’altres parents
de fer tot el que calgui per a assistir els infants o els adolescents ni l’obligació de
prestar-los aliments en el sentit més ampli.
 /DUHVROXFLyDGPLQLVWUDWLYDGHJXDUGDKDGHGHWHUPLQDUO¶REOLJDFLyGHOVSURgenitors o altres parents de contribuir al sosteniment de l’infant o l’adolescent en
els termes que s’estableixin reglamentàriament.
SECCIÓ TERCERA

Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparats
Article 120
Tipologia de les mesures
1. Les mesures que cal adoptar per resolució motivada, sempre tenint en compte
O¶LQWHUqVGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWSRGHQpVVHUOHVVHJHQWV
a) L’acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir,
temporalment, el nucli familiar natural de l’infant o l’adolescent.
b) L’acolliment familiar permanent.
c) L’acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa.
G  /¶DFROOLPHQWHQXQFHQWUHS~EOLFRFRQFHUWDW
e) L’acolliment preadoptiu.
f) Les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal.
g) Qualsevol altra mesura de tipus assistencial, educatiu o terapèutic aconsellable,
d’acord amb les circumstàncies de l’infant o l’adolescent.
2. Les mesures d’acolliment familiar, sempre que sigui possible, tenen preferència respecte de les que comporten l’internament del menor o la menor en un
FHQWUHS~EOLFRFRQFHUWDW
3. L’infant o l’adolescent per a la protecció del qual és necessària l’aplicació de
la mesura d’acolliment en família aliena o en centre té dret a ésser acollit al més a
prop possible del seu domicili, llevat que no li sigui beneficiós.
Article 121
Procediment per a l’adopció de mesures
/¶DGRSFLyGHTXDOVHYROPHVXUDGHSURWHFFLyV¶KDGHIHUPLWMDQoDQWUHVROXFLy
motivada i notificada, d’acord amb el que estableix l’article 108; i, llevat dels suSzVLWVG¶DGRSFLyGHPHVXUHVFDXWHODUVV¶KDGHFRPSOLUHOSURFHGLPHQWGHWHUPLQDW
legalment.
Article 122
5HYLVLyLPRGL¿FDFLy
Les mesures de protecció poden ésser revisades i modificades en qualsevol moment en funció de l’evolució de la situació de l’infant o l’adolescent. Amb aquesta
ILQDOLWDWHOVHTXLSVWqFQLFVFRPSHWHQWVKDQG¶LQIRUPDUVHPHVWUDOPHQWO¶zUJDQ
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents de l’evolució de la
situació i del seguiment que en fan.
Article 123
Impugnació
1. Les resolucions que acorden les mesures de protecció són impugnables davant
l’autoritat judicial, sense necessitat de reclamació prèvia per la via administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar de la notificació de la resolució que s’impugna.
 1RREVWDQWHOTXHHVWDEOHL[O¶DSDUWDWXQFRSSDVVDWHOWHUPLQLG¶XQDQ\HVWDEOHUW
per l’article 115 o confirmat judicialment el desemparament, els progenitors no es
poden oposar a les decisions o mesures que s’adoptin per a la protecció de l’infant
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o l’adolescent, llevat de la resolució que acordi l’acolliment preadoptiu, sempre que,
HQDTXHVWFDVHOVSURJHQLWRUVQRKDJLQHVWDWSULYDWVGHODSRWHVWDWSDUHQWDO
3. La impugnació per part de l’adolescent requereix que prèviament l’autoritat
MXGLFLDOKDJLQRPHQDWXQGHIHQVRURGHIHQVRUDMXGLFLDOVHJRQVHOTXHHVWDEOHL[HO
Codi civil. A aquests efectes, quan, un cop notificada la resolució, l’adolescent
manifesti, dins de termini, la seva disconformitat i la voluntat d’impugnar, l’òrgan
FRPSHWHQWTXHKDJLDVVXPLWODWXWHODKDGHSURPRXUHHOGLWQRPHQDPHQWMXGLFLDO
Article 124
Extinció
/HVPHVXUHVGHSURWHFFLyV¶H[WLQJHL[HQSHU
a) Adopció.
E  $VVROLPHQWGHODPDMRULDG¶HGDWHPDQFLSDFLyRKDELOLWDFLyG¶HGDW
c) Resolució judicial civil ferma.
d) Constitució de la tutela.
H  $FRUGGHO¶zUJDQFRPSHWHQWTXHGHFODUDTXHKDQGHVDSDUHJXWOHVFLUFXPVWjQFLHV
TXHKDYLHQGRQDWOORFDO¶DGRSFLyGHODPHVXUD
f) Mort o declaració de defunció de l’infant o l’adolescent.
SUBSECCIÓ PRIMERA

Acolliment familiar
Article 125
Mesura d’acolliment familiar
 /¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWGHVHPSDUDWKDG¶pVVHUFRQILDWDXQDIDPtOLDRDXQD
persona que faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat.
2. Les persones que reben un infant o un adolescent en acolliment n’exerceixen
la guarda i tenen l’obligació de vetllar per aquesta persona, tenir-la en llur compaQ\LDDOLPHQWDUODHGXFDUODLSURFXUDUOLXQDIRUPDFLyLQWHJUDOVRWDODVXSHUYLVLy
GHO¶HQWLWDWFRPSHWHQWTXHKDGHIDFLOLWDUO¶DMXWLO¶DVVHVVRUDPHQWQHFHVVDULV
Article 126
Classes
1. L’acolliment familiar pot ésser simple o permanent.
 /¶DFROOLPHQWIDPLOLDUVLPSOHV¶KDG¶DFRUGDUVLHVSUHYHXTXHHOGHVHPSDUDPHQW
serà transitori, i pot tenir diferents modalitats; la tipologia i la durada de les modaOLWDWVG¶DFROOLPHQWIDPLOLDUVLPSOHV¶KDQG¶HVWDEOLUUHJODPHQWjULDPHQW
 /¶DFROOLPHQWIDPLOLDUSHUPDQHQWV¶KDG¶DFRUGDUVLHVSUHYHXTXHHOGHVHPSDUDment serà definitiu i no es considera més favorable per a l’interès de l’infant o l’adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu o quan aquest no sigui possible.
Article 127
Acolliment en família extensa i acolliment en família aliena
1. L’acolliment familiar, simple o permanent, es pot constituir en la família
extensa de l’infant o l’adolescent o en família aliena.
2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per família extensaDTXHOODHQTXqKLKD
una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat entre l’infant o l’adolescent i
la persona acollidora, o un dels membres de la família acollidora, i també amb els
FRQYLYHQWVDPEO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWHQHOVGDUUHUVGRVDQ\V
3. L’acolliment simple o permanent en família extensa té preferència respecte a
l’acolliment en família aliena.
4. L’elecció dels familiars en l’acolliment simple o permanent en família exWHQVDV¶KDGHIHUWHQLQWHQFRPSWHHQWRWFDVTXHHOVTXHYROHQDFROOLUO¶LQIDQWR
O¶DGROHVFHQWKDQPRVWUDWSURXLQWHUqVSHOVHXEHQHVWDUTXHKLKDYLQFOHDIHFWLXTXH
tenen la capacitat de preservar-lo de les condicions que van generar la situació de
GHVHPSDUDPHQWLXQDDSWLWXGHGXFDGRUDDGHTXDGD$L[tPDWHL[QRKLKDG¶KDYHU
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oposició a l’acolliment per part de les persones que conviuen en el domicili dels
acollidors.
Article 128
Resolució d’acolliment
L’acolliment familiar s’acorda per resolució motivada del departament competent
en infància i adolescència, sense necessitat del consentiment dels progenitors o
titulars de la tutela o de la guarda.
Article 129
Formalització de l’acolliment
 /¶DFROOLPHQWIDPLOLDUV¶KDGHIRUPDOLW]DUSHUHVFULW(QDTXHVWDIRUPDOLW]DFLy
HVFULWDKDGHFRQVWDUHOFRQVHQWLPHQWGHOVDFROOLGRUVLGHO¶DGROHVFHQW(QHOFDVGHOV
infants, tenen dret a ésser escoltats si tenen prou capacitat. L’acte de formalització
no és impugnable.
2. En el moment de formalitzar l’acolliment, el departament competent en
LQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKDGHIDFLOLWDUDOVDFROOLGRUVHOVGRFXPHQWVQHFHVVDULVSHU
a justificar la identitat del menor o la menor, els informes de salut i educatius de
què es disposi i la informació d’interès per a l’exercici de la guarda i les funcions
tutelars delegades.
 (OVFULWHULVGHVHOHFFLyGHODSHUVRQDRODIDPtOLDG¶DFROOLPHQWV¶KDQG¶HVWDEOLU
SHUUHJODPHQWLKDQGHWHQLUHQFRPSWHO¶HGDWO¶DSWLWXGHGXFDGRUDODVLWXDFLyIDPLOLDU
i altres circumstàncies en interès de l’infant o l’adolescent.
 /¶DFROOLPHQWGHJHUPDQVV¶KDGHFRQILDUDXQDPDWHL[DSHUVRQDRIDPtOLD
OOHYDWTXHKLKDJLFLUFXPVWjQFLHVTXHHQMXVWLILTXLQODVHSDUDFLyLWDPEpV¶KDQGH
facilitar les relacions entre l’infant o l’adolescent i la seva família natural quan sigui
possible el reintegrament a aquesta, per tal d’afavorir-lo, i quan pugui beneficiar
l’infant o l’adolescent.
Article 130
Finiment de l’acolliment familiar
L’acolliment familiar, a més de per les causes establertes per l’article 124, fineix
per mort, incapacitat o voluntat de la família o la persona acollidora, i per voluntat
de l’adolescent. En aquests casos cal establir seguidament la mesura de protecció
que escaigui en benefici de l’infant o l’adolescent.
SUBSECCIÓ SEGONA

Acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa
Article 131
Acolliment convivencial d’acció educativa
1. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa és el que exerceixen
persones prèviament seleccionades i qualificades per raó de llur titulació, formació
i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
2. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa es pot acordar fonamentalment respecte d’infants o adolescents amb diversitat funcional, grups de
germans i altres en dificultats especials o amb necessitats educatives especials.
SUBSECCIÓ TERCERA

Acolliment en centre
Article 132
Adopció de la mesura d’acolliment en centre
 /¶DFROOLPHQWHQFHQWUHV¶KDG¶DFRUGDUTXDQHVSUHYHXTXHHOGHVHPSDUDPHQW
RODQHFHVVLWDWGHVHSDUDFLyGHODSUzSLDIDPtOLDVHUDQWUDQVLWRULVLQRKDHVWDWSRV-
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sible o aconsellable l’acolliment per una persona o una família. També és aplicable
TXDQKDYHQWKLHOVUHTXLVLWVSHUDO¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXDTXHVWQRV¶KDSRJXW
constituir.
2. L’acolliment en centre consisteix a ingressar l’infant o l’adolescent en un centre
S~EOLFRFRQFHUWDWDGHTXDWDOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVSHUWDOTXHUHELO¶DWHQFLyL
l’educació necessàries.
 (OVFHQWUHVKDQG¶pVVHUREHUWVLQWHJUDWVHQXQEDUULRXQDFRPXQLWDWLV¶KDQ
d’organitzar sempre en unitats que permetin un tracte afectiu i una vida quotidiana
personalitzats.
4. Els acolliments en centres es constitueixen per resolució de l’òrgan competent
en matèria de protecció dels infants i els adolescents.
 (OVJHUPDQVKDQG¶pVVHUDFROOLWVHQHOPDWHL[FHQWUHOOHYDWTXHQRHOVVLJXL
beneficiós.
6. El director o directora del centre exerceix per delegació les facultats i les
REOLJDFLRQVLQKHUHQWVDODJXDUGD
7. L’estada durant períodes de temps curts, cap de setmana o vacances d’un infant
o adolescent amb mesura d’acolliment en centre, amb una persona o família colODERUDGRUDKDGHWHQLUOORFHQOHVFRQGLFLRQVTXHV¶HVWDEOHL[LQUHJODPHQWjULDPHQW
atenent de manera prioritària els casos dels infants o els adolescents amb discapacitats
o altres situacions que dificulten l’establiment d’un acolliment simple o permanent.
Article 133
Centres o unitats d’educació intensiva
1. Quan sigui necessari, en consideració a les característiques o al capteniment
GHOVDGROHVFHQWVDFROOLWVV¶KDQGHFUHDUFHQWUHVRXQLWDWVDPEHVSDLVG¶HVFRODULW]DFLy
propis reconeguts per l’Administració educativa amb activitats escolars reconegudes
pel sistema educatiu, i que incorporin en llur configuració arquitectònica elements
constructius de protecció, amb l’objecte d’afavorir l’eficàcia dels programes educatius, prelaborals o de tractament psicològic o terapèutic.
2. Aquests centres tenen com a objectiu donar una resposta educativa i assistencial als adolescents que presenten alteracions de conducta que requereixen un
sistema d’educació intensiva.
3. En aquests centres es poden restringir o suprimir les sortides per un temps
màxim d’un mes, de manera que es puguin desenvolupar programes individuals.
En aquests casos, els adolescents poden formular una reclamació en forma de
queixa a la unitat directiva competent en infància o adolescència o al procurador o
procuradora dels infants i els adolescents. La restricció o supressió de les sortides
V¶KDGHQRWLILFDUDO0LQLVWHUL)LVFDOHQHOWHUPLQLGHYLQWLTXDWUHKRUHVDFRPSWDU
G¶KDYHUHVWDWDGRSWDGDLV¶KDGHUHYLVDUVHWPDQDOPHQW
 6¶KDGHYHWOODUSHUTXqOHVSUjFWLTXHVGHFRQWHQFLyHQHOVFHQWUHVUHVSHFWLQHOV
GUHWVGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVG¶DFRUGDPEHOUHJODPHQWTXHKDGHGHVHQYROXSDU
el departament competent en matèria d’atenció als infants i als adolescents. Aquest
UHJODPHQWKDGHOLPLWDUHOVXVRVGHOHVVDOHVLGHOHVDOWUHVPHVXUHVGHFRQWHQFLy
LDwOODPHQWItVLFGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVHQHOVFHQWUHVGHWLSXVWHUDSqXWLFR
G¶HGXFDFLyLQWHQVLYDSHUWDOTXHVH¶QIDFLXQ~VOLPLWDWLH[WUDRUGLQDULSHUDSURWHJLU
l’infant o l’adolescent de si mateix en episodis de violència, i en cap cas no es poden
utilitzar com a mesures de sanció o correcció. El subministrament de psicofàrmacs
DOVPHQRUVSHUSDUWGHOSHUVRQDOGHOVFHQWUHVKDGHWHQLUXQVHJXLPHQWPqGLFLHQ
FDSFDVQRSRWHVGHYHQLUXQDPHWRGRORJLDGHFRQWHQFLyKDELWXDO
Article 134
Drets dels infants i els adolescents acollits en centres
Els infants o els adolescents, mentre són acollits en centres, tenen, respecte de
les persones que els guarden, els mateixos drets i deures que els corresponen en la
relació amb el tutor o tutora establerts per la legislació civil. Especialment, tenen
HOVGUHWVVHJHQWV
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a) El dret d’ésser respectats en llur intimitat personal i en llurs pertinences individuals en el context educatiu que regeix el centre.
b) El dret d’ésser informats pels responsables del centre de llur situació legal i
de participar en l’elaboració de llur projecte individual.
c) El dret d’ésser escoltats en les decisions que els afecten, si tenen prou enteniment.
d) El dret de participar d’una manera activa en l’elaboració de la programació d’activitats internes o externes del centre i en el desenvolupament d’aquestes activitats.
e) El dret d’ésser escoltats en cas de queixa i ésser informats de tots els sistemes
d’atenció i reclamació que tenen a l’abast.
f) El dret de mantenir relacions amb llurs familiars i rebre’n les visites en el
centre, segons el marc establert per la legislació vigent.
Article 135
Deures dels infants i els adolescents acollits en centres
Durant l’estada als centres d’acolliment o residencials, els infants o els adolesFHQWVKDQGH
a) Complir les normes de funcionament i convivència dels centres.
b) Respectar la dignitat i les funcions del personal del centre i dels altres residents.
c) Desenvolupar amb dedicació i aprofitament les activitats educatives, laborals
i de formació, organitzades, dirigides i coordinades pel mateix centre d’acolliment
o residencial, que formin part del seu projecte educatiu.
Article 136
Incompliment dels deures de convivència en el centre
Són incompliments de deures de la convivència per part dels infants i els adoOHVFHQWVOHVFRQGXFWHVVHJHQWV
a) L’incompliment de les normes de funcionament i de convivència del centre.
b) La promoció i la participació activa en actes o conductes que comportin l’alteració de l’ordre del centre o la insubordinació respecte del personal del centre.
F  /¶DEDQGRQDPHQWGHOFHQWUHVHQVHDXWRULW]DFLyRHOIHWG¶LQWHQWDUKRGHPDQHUD
reiterada.
G  /DFDXVDFLyGHGDQ\VHQOHVGHSHQGqQFLHVHOVPDWHULDOVLHOVHIHFWHVGHOFHQWUH
o a les pertinences d’altres persones.
H  (OVDFWHVG¶LQFRUUHFFLyRGHVFRQVLGHUDFLyUHVSHFWHDOVFRPSDQ\VRHOSHUVRQDO
del centre.
f) Les faltes de puntualitat.
g) Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament normal de la convivència en el centre.
Article 137
Mesures educatives
En cas d’incompliment dels deures de la convivència, es poden aplicar les mesures
HGXFDWLYHVFRUUHFWRUHVVHJHQWV
a) Amonestació.
E  3ULYDFLyG¶DFWLYLWDWVTXRWLGLDQHVG¶RFLHVSRUWLYHVRGHFDUjFWHUO~GLFWDQWVL
VyQGLjULHVGHFDSGHVHWPDQDRHVSHFLDOVROLPLWDFLyKRUjULDRG¶LQFHQWLXVSHUXQ
període màxim de quinze dies.
F  5HDOLW]DFLyG¶DFWLYLWDWVG¶LQWHUqVSHUDODFROÂOHFWLYLWDWHQHOPDWHL[FHQWUHSHU
un període màxim de quinze dies.
Article 138
Incompliments de deures greument perjudicials per a la convivència
Són incompliments de deures greument perjudicials per a la convivència per part
GHOVLQIDQWVRHOVDGROHVFHQWVOHVFRQGXFWHVVHJHQWV
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a) La introducció, la possessió o el consum en el centre de substàncies tòxiques,
LQFORHQWKLVXEVWjQFLHVSVLFRWUzSLTXHVRHVWXSHIDHQWV
b) La introducció o la possessió en el centre d’armes o instruments especialment
perillosos.
c) La sostracció de materials o efectes del centre o de pertinences d’altres persones.
G  (OVDFWHVJUHXVG¶LQGLVFLSOLQDOHVLQM~ULHVLRIHQVHVFRQWUDFRPSDQ\VLODIDOWD
de respecte al personal del centre.
H  /HVYH[DFLRQVRKXPLOLDFLRQVFRQWUDTXDOVHYROPHPEUHGHOFHQWUHHVSHFLDOPHQW
les que tenen una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es dirigeixen
DOVFRPSDQ\VGHOFHQWUHHVSHFLDOPHQWYXOQHUDEOHV
f) Les amenaces, les agressions físiques, les actuacions que atempten contra la
LQWHJULWDWRTXHVyQSHUMXGLFLDOVSHUDODVDOXWFRPHVHVFRQWUDFRPSDQ\V
g) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del
centre, del material que conté o dels objectes i les pertinences dels altres membres
del centre.
K  (OVDFWHVLQMXVWLILFDWVTXHDOWHUHQJUHXPHQWHOGHVHQYROXSDPHQWQRUPDOGHOD
convivència en el centre.
i) La comissió de conductes, d’una manera sistemàtica i reiterada, contràries als
deures de convivència del centre.
Article 139
Mesures educatives en cas d’incompliments greument perjudicials
En el cas d’incompliments de deures greument perjudicials per a la convivència, la
persona que té la guarda de l’infant o adolescent pot aplicar les mesures educatives
FRUUHFWRUHVVHJHQWV
D  5HDOLW]DFLyG¶DFWLYLWDWVG¶LQWHUqVSHUDODFROÂOHFWLYLWDWHQHOPDWHL[FHQWUHSHU
un període màxim d’un mes.
E  3ULYDFLyG¶DFWLYLWDWVTXRWLGLDQHVG¶RFLHVSRUWLYHVRGHFDUjFWHUO~GLFWDQWVL
VyQGLjULHVGHFDSGHVHWPDQDFRPHVSHFLDOVROLPLWDFLyKRUjULDRG¶LQFHQWLXVSHU
un període màxim d’un mes.
c) Separació del grup amb privació o limitació d’incentius per un període màxim
de tres dies.
Article 140
Criteris per a l’aplicació de les mesures educatives
3HUDDSOLFDUOHVPHVXUHVHGXFDWLYHVFRUUHFWRUHVV¶KDQGHWHQLUHQFRPSWHHOV
FULWHULVVHJHQWV
a) L’edat i les característiques de l’infant o l’adolescent.
b) El projecte educatiu individual.
c) El grau d’intencionalitat o negligència.
d) La reiteració de la conducta.
e) La pertorbació del funcionament del centre.
f) Els perjudicis causats als altres residents, al personal o als béns o les installacions del centre.
Article 141
Audiència de la persona interessada
/¶DFWXDFLyHGXFDWLYDFRPDUHVSRVWDDOVLQFRPSOLPHQWVGHGHXUHVKDGHJDUDQWLU
sempre el dret de la persona interessada a ésser informada i escoltada amb relació
al fet.
Article 142
Contingut i funció de les mesures educatives
/HVPHVXUHVHGXFDWLYHVFRUUHFWRUHVKDQGHWHQLUXQFRQWLQJXWLXQDIXQFLyIRnamentalment educatius. No es poden aplicar mesures correctores que impliquin
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directament o indirectament càstigs corporals, privació de l’alimentació, privació del
dret de visita de la família, privació del dret a l’educació obligatòria i d’assistència
al centre escolar, o que atemptin contra la dignitat de l’infant o l’adolescent.
Article 143
Petició d’excuses i reparació dels danys
La petició d’excuses a la persona ofesa, la restitució dels béns o la reparació dels
GDQ\VSRGHQGRQDUOORFDODVXVSHQVLyGHOHVPHVXUHVHGXFDWLYHVFRUUHFWRUHVVHPSUH
que no es reiteri la conducta que es vol corregir.
Article 144
Aplicació de la mesura
1. L’aplicació de la mesura correspon a l’educador o educadora que té al seu càrrec l’infant o l’adolescent, si es tracta d’una actuació educativa que s’aplica com a
resposta a incompliments de deures de la convivència establerts per l’article 136.
2. L’aplicació de la mesura correctora com a resposta a incompliments de deures
JUHXPHQWSHUMXGLFLDOVSHUDODFRQYLYqQFLDHVWDEOHUWVSHUO¶DUWLFOHO¶KDGHUHVROGUH
el director o directora del centre mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari, en
ODTXDOV¶KDGHQRPHQDUXQLQVWUXFWRURLQVWUXFWRUD(QWRWVHOVFDVRVV¶KDGHGRQDU
audiència a l’infractor o infractora.
Article 145
Infraccions penals
Si l’incompliment de deures és susceptible de constituir una infracció penal, se
Q¶KDGHGRQDUFRPSWHLPPHGLDWDPHQWDO0LQLVWHUL)LVFDOGHFRQIRUPLWDWDPEOD
legislació sobre responsabilitat penal del menor.
SUBSECCIÓ QUARTA

Mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal
Article 146
Transició a la vida adulta i a l’autonomia personal
 /HVPHVXUHVGHWUDQVLFLyDODYLGDDGXOWDLDO¶DXWRQRPLDSHUVRQDOKDQGHFRQVLVWLU
DRIHULUDFRPSDQ\DPHQWHQODLQVHUFLyVRFLRODERUDOLG¶KDELWDWJHSHUJDUDQWLUXQD
preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les necessitats
formatives i d’integració social i laboral de cada adolescent.
2. Aquestes mesures es poden acordar, fonamentalment, respecte d’adolescents
PDMRUVGHVHW]HDQ\VDPEOOXUFRQVHQWLPHQWTXHHVWURELQDPESRVVLELOLWDWVHVFDVVHV
de retorn al nucli familiar d’origen o sense perspectives d’integració en altres nuclis
de convivència i que tinguin risc d’exclusió social en assolir la majoria d’edat.
SUBSECCIÓ CINQUENA

L’acolliment preadoptiu
Article 147
Mesura d’acolliment preadoptiu
1. La mesura d’acolliment preadoptiu, com a pas previ per a l’adopció, s’acorda
HQHOVFDVRVVHJHQWV
a) Quan no és possible la reintegració de l’infant o l’adolescent en la seva família
d’origen i es considera que el més favorable al seu interès és la plena integració en
una altra família mitjançant l’adopció.
E  4XDQHOVSURJHQLWRUVRWLWXODUVGHODWXWHODKRVROÂOLFLWHQDO¶HQWLWDWS~EOLFD
FRPSHWHQWLIDQDEDQGRQDPHQWGHOVGUHWVLGHOVGHXUHVLQKHUHQWVDOOXUFRQGLFLy
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén que no és factible la reintegració de l’infant o l’adolescent en la seva família biològica quan, tot i que existeix
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una possibilitat de reintegració, aquesta requeriria el transcurs d’un període de
temps durant el qual es podria produir un major deteriorament psicosocial en el
desenvolupament evolutiu de l’infant o l’adolescent.
 8QFRSDFRUGDGDODPHVXUDG¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXV¶KDQGHVXVSHQdre les visites i les relacions amb la família biològica, per tal d’aconseguir
la millor integració en la família acollidora, si convé a l’interès de l’infant o
l’adolescent.
Article 148
Resolució d’acolliment
1. L’acolliment preadoptiu s’acorda per resolució de l’òrgan competent sense
QHFHVVLWDWGHFRQVHQWLPHQWGHOVSURJHQLWRUVLKDYHQWHVFROWDWO¶LQIDQWVLWpSURX
coneixement. En el cas dels adolescents, cal llur consentiment.
2. Els progenitors que no estan privats de la potestat, els titulars de la tutela als
TXDOVQRHOVKDHVWDWUHPRJXGDVHPSUHTXHQRKDJLQGRQDWOOXUFRQVHQWLPHQWROD
PDUHTXHKDIHWDEDQGRQDPHQWYROXQWDULDEDQVG¶KDYHUSDVVDWWUHQWDGLHVGHOSDUW
es poden oposar judicialment a l’acolliment preadoptiu en el termini de dos mesos
a comptar de la notificació de la resolució.
 8QFRSKDHVGHYLQJXWIHUPDODUHVROXFLyTXHDFRUGDO¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLX
no cal l’assentiment dels progenitors a l’adopció.
Article 149
Formalització de l’acolliment
/¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXV¶KDGHIRUPDOLW]DUSHUHVFULW(QDTXHVWDIRUPDOLW]DFLy
HVFULWDKDGHFRQVWDUHOFRQVHQWLPHQWGHOVDFROOLGRUVLGHO¶DGROHVFHQW/DIRUPDOLWzació no és impugnable.
Article 150
Finiment de l’acolliment preadoptiu
L’acolliment preadoptiu fineix per les causes generals d’extinció de les mesures
de protecció establertes per l’article 124 i, a més, per les específiques que determina
la legislació civil. El finiment per mort, incapacitat o voluntat dels acollidors, per
YROXQWDWGHO¶DGROHVFHQWLSHUGHFLVLyGHO¶HQWLWDWS~EOLFDFRPSHWHQWFRPSRUWDQHcessàriament l’establiment de la mesura de protecció que més escaigui en benefici
de l’infant o l’adolescent.

CAPÍTOL IV
Suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat
Article 151
Mesures assistencials
 $VVROLGDODPDMRULDG¶HGDWO¶HPDQFLSDFLyRO¶KDELOLWDFLyG¶HGDWV¶H[WLQJHL[HQ
les mesures de protecció. Això no obstant, l’organisme competent de la Generalitat pot disposar les mesures assistencials que consideri necessàries, mitjançant
resolució motivada i amb el consentiment de la persona interessada o, si manca
el consentiment, si es tracta d’un presumpte o una presumpta incapaç, mitjançant
autorització judicial.
2. Aquestes mesures assistencials poden tenir contingut econòmic, jurídic i
social o consistir en l’atorgament o el manteniment d’una plaça en centre i es poden
HVWHQGUHILQVDOVYLQWLXQDQ\VG¶HGDW
3. L’advocat o advocada de la Generalitat pot representar i defensar en judici les
SHUVRQHVH[WXWHODGHVTXHHQDVVROLUODPDMRULDG¶HGDWO¶HPDQFLSDFLyRO¶KDELOLWDFLy
G¶HGDWKRVROÂOLFLWLQVHPSUHTXHODUHSUHVHQWDFLyLGHIHQVDV¶KDJLLQLFLDWGXUDQWOD
minoria d’edat.
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Article 152
Programes de suport a l’emancipació i a l’autonomia personal dels joves extutelats
i en situació de risc per a promoure la igualtat d’oportunitats
 /¶RUJDQLVPHFRPSHWHQWKDGHIDFLOLWDUO¶RULHQWDFLyODIRUPDFLyLHOVXSRUW
necessaris als joves extutelats que en arribar a la majoria d’edat, l’emancipació o
O¶KDELOLWDFLyG¶HGDWKRVROÂOLFLWHQVHPSUHTXHFRPSOHL[LQHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVSHOV
programes d’autonomia personal.
2. Els programes d’autonomia personal tenen com a objectiu oferir als joves extutelats
HOVUHFXUVRVGHVXSRUWSHUVRQDOG¶KDELWDWJHIRUPDWLXVLODERUDOVQHFHVVDULVSHUWDOG¶DVVHVVRUDUORVLDFRPSDQ\DUORVHQO¶H[HUFLFLGHODSOHQDFLXWDGDQLDHQFRQGLFLRQVG¶LJXDOWDW
amb responsabilitat i amb el màxim grau d’integració en la societat on viuen.
 (OVSURJUDPHVG¶DXWRQRPLDSHUVRQDOKDQG¶LQFORXUHPHWRGRORJLHVG¶LQVHUFLy
fonamentades en l’anàlisi de gènere per tal d’assegurar l’adquisició de competències
professionals que permetin millorar l’ocupabilitat dels joves extutelats.
CAPÍTOL V
Actuacions de protecció en els supòsits d’aplicació de la legislació reguladora de
la responsabilitat penal dels menors
Article 153
Coordinació interadministrativa
(OVVLVWHPHVGHSURWHFFLyLHOVLVWHPDGHMXVWtFLDMXYHQLOKDQGHPDQWHQLUODFRRUGLQDció deguda amb l’objecte d’assegurar la major efectivitat de l’acció desenvolupada per
cadascun, simultàniament o successivament, sobre una mateixa persona menor.
Article 154
Menors de catorze anys que cometen infraccions penals
1. Quan el Ministeri Fiscal, en compliment del que estableix la legislació reguladora
de la responsabilitat penal dels menors, trameti el testimoni de particulars per fets comeVRVSHUPHQRUVGHFDWRU]HDQ\VDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOV
LQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDTXHVWKDGHYDORUDUODSRVVLELOLWDWTXHH[LVWHL[LXQDVLWXDFLyGH
ULVFRGHVHPSDUDPHQWLVLHVFDXKDGHGHULYDURLQFRDUHOSURFHGLPHQWFRUUHVSRQHQW
 6HQVSHUMXGLFLGHOTXHHVWDEOHL[O¶DSDUWDWV¶KDGHYDORUDUODSRVVLELOLWDW
G¶HIHFWXDUXQDDFWLYLWDWPHGLDGRUDDPEODYtFWLPDLV¶KDQGHGHULYDUVLHVFDXHOV
particulars a l’equip tècnic del departament competent en matèria de protecció dels
infants i els adolescents per a portar a terme aquesta activitat.
Article 155
Majors de catorze anys
Quan el Ministeri Fiscal o el Jutjat de Menors, en compliment del que estableix la
legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, trametin el testimoni
GHSDUWLFXODUVSHUIHWVFRPHVRVSHUPDMRUVGHFDWRU]HDQ\VDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHSURWHFFLyGHOVLQIDQWVLHOVDGROHVFHQWVDTXHVWKDGHYDORUDU
ODSRVVLELOLWDWTXHKLKDJLXQDVLWXDFLyGHULVFRGHVHPSDUDPHQWLVLHVFDXKDGH
derivar o incoar el procediment corresponent.
TÍTOL VI
Infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Infraccions
Article 156
Infraccions i subjectes responsables
1. Són infraccions administratives d’aquesta llei les accions o les omissions en
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matèria d’atenció i protecció dels infants o els adolescents tipificades i sancionades
per aquest capítol.
2. La responsabilitat per les infraccions tipificades per aquest capítol correspon a les persones físiques o jurídiques a les quals són imputables les actuacions
constitutives d’infracció.
3. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
4. Les infraccions determinades en aquest capítol que també estiguin tipificades
HQODQRUPDWLYDVHFWRULDOHVSHFtILFDGHFDXHQHQIDYRUG¶DTXHVWHV$DTXHVWHIHFWHV¶KD
GHWUDVOODGDUODGHQ~QFLDROHVDFWXDFLRQVG¶RILFLSRUWDGHVDWHUPHDO¶DGPLQLVWUDFLy
FRPSHWHQW(QWRWFDVHOUqJLPVDQFLRQDGRUTXHV¶DSOLFDDOVSUHVWDGRUVS~EOLFVL
privats de serveis de comunicació audiovisual, i en general als subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 22/2005, és el que estableix la dita llei, i és aplicat
SHO&RQVHOOGHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\D
Article 157
Infraccions lleus
Són infraccions lleus en l’àmbit d’aquesta llei, les accions o les omissions seJHQWV
a) Emetre informes socials o psicològics destinats a integrar expedients per a
la tramitació d’adopcions internacionals no autoritzats per l’òrgan competent en
matèria de protecció d’infants o adolescents desemparats.
b) Incomplir la normativa d’aplicació dels drets dels infants i els adolescents, si
no se’n deriven perjudicis greus per a ells.
c) No gestionar, els progenitors, els tutors o els guardadors de l’infant o l’adolescent en període d’escolarització obligatòria, la plaça escolar corresponent sense
FDXVDTXHKRMXVWLILTXL
d) No procurar, els progenitors, els tutors o els guardadors d’un infant o adolescent en període d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar
TXDQGLVSRVDGHSODoDLVHQVHFDXVDTXHKRMXVWLILTXL
e) Oferir, vendre, llogar, difondre per qualsevol mitjà als infants o adolescents,
RIHUH[SRVLFLyS~EOLFDGHPDQHUDTXHTXHGLQOOLXUHPHQWDOOXUDEDVWSXEOLFDFLRQV
objectes, materials audiovisuals, jocs informàtics o materials de qualsevol naturalesa
que incitin a la violència i a activitats delictives o a qualsevol mena de discriminació,
o que tinguin un contingut pornogràfic o incitin al consum de substàncies o a la
comissió d’actuacions que generen addiccions perjudicials per a la salut d’infants i
adolescents, o que els siguin perjudicials, o que incitin a tenir actituds o conductes
que vulnerin els drets i els principis reconeguts en la Constitució o en l’Estatut.
La responsabilitat d’aquestes accions correspon als titulars dels establiments i, si
escau, a les persones físiques infractores.
I  3URMHFWDUPDWHULDODXGLRYLVXDOGHTXDOVHYROWLSXVHQOORFVS~EOLFVRHQHVSHFWDFOHV
accessibles als infants o adolescents amb els continguts descrits en l’apartat e.
g) Incomplir, els responsables dels establiments d’allotjament, l’obligació establerta per l’article 73.
Article 158
Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus en l’àmbit d’aquesta llei, les accions o les omisVLRQVVHJHQWV
a) Reincidir en infraccions lleus.
b) Cometre les infraccions tipificades com a lleus per l’article 157 si l’incompliment o els perjudicis causats als drets dels infants o els adolescents són greus o
afecten una pluralitat d’aquests drets.
c) Intervenir, els centres sanitaris, els professionals de la sanitat, dels serveis socials o del dret, o qualsevol persona física o jurídica, en funcions de mediació per a
O¶DFROOLPHQWRO¶DGRSFLyG¶XQLQIDQWRDGROHVFHQWVHQVHO¶KDELOLWDFLyGHOGHSDUWDPHQW
competent en matèria d’atenció i protecció a la infància.
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d) Rebre un infant o adolescent aliè a la família receptora amb la intenció d’adopWDUORSRVWHULRUPHQWTXDQHQHOOOLXUDPHQWGHO¶LQIDQWRDGROHVFHQWQRKDLQWHUYLQJXW
l’organisme competent en matèria d’atenció i protecció a la infància.
e) Impedir, els progenitors, els tutors o els guardadors d’un infant o adolescent
en període d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan
GLVSRVDGHSODoDLVHQVHFDSFDXVDTXHKRMXVWLILTXL
f) No informar, les persones que per raó de llur professió en tenen coneixement,
l’organisme competent en matèria d’atenció i protecció a la infància o qualsevol
altra autoritat o, si escau, la família, del fet que un infant o adolescent està extraYLDWHVWUREDHQVLWXDFLyGHULVFRGHGHVHPSDUDPHQWRKDIXJLWGHODOODUTXDQKL
KDSRVVLELOLWDWVUHDOVSHUDDFWXDULTXDQHOIHWG¶RPHWUHKRFRPSRUWDGHPDQHUD
notòria, el perllongament de la situació de desprotecció.
g) Incomplir les resolucions administratives dictades per l’òrgan competent en
matèria de protecció dels infants i els adolescents.
K  ,QFRPSOLUHOGHXUHGHFRQILGHQFLDOLWDWUHVSHFWHGHOHVGDGHVGHOVLQIDQWVLHOV
adolescents, i vulnerar el caràcter reservat de les actuacions en matèria d’acolliment
i d’adopció.
i) Incomplir, els mitjans de comunicació social que tenen difusió en el territori
GH&DWDOXQ\DQRVRWPHVRVDODOHJLVODFLyGHODFRPXQLFDFLyDXGLRYLVXDOHOTXH
disposa l’article 64. La responsabilitat d’aquestes accions correspon als mitjans de
comunicació infractors.
M  (PHWUHRGLIRQGUHSXEOLFLWDWTXHFRQWUDYLQJXLDOHVSURKLELFLRQVRDOVSULQFLSLV
establerts per l’article 59. La responsabilitat d’aquestes accions correspon als mitjans
que l’emeten o la difonen.
k) Utilitzar menors en la publicitat de manera que es contravingui al que estableix
l’article 60. La responsabilitat d’aquesta acció correspon a l’anunciant i als mitjans
que l’emeten o la difonen.
l) Difondre dades personals dels infants o els adolescents pels mitjans de comunicació.
P  ,QFRPSOLUXQDHQWLWDWRLQVWLWXFLyFROÂODERUDGRUDHQO¶jPELWGHO¶DGRSFLyR
l’acolliment, les directrius establertes per l’organisme competent i les seves obligacions, de conformitat amb la normativa vigent sobre la matèria.
Q  &DXVDUGDQ\VGLUHFWDPHQWRLQGLUHFWDPHQWDOSDWULPRQLLDOVEpQVGHOD*HQHUDOLWDWDFDXVDGHXQDFRQGXFWDGRORVDRQHJOLJHQWSHUSDUWG¶XQDHQWLWDWFROÂODERUDGRUD
d’adopció internacional.
R  5HEUHXQDHQWLWDWFROÂODERUDGRUDG¶DGRSFLyLQWHUQDFLRQDOTXDQWLWDWVHFRQzPLTXHVSHUVREUHGHOHVHVWLSXODGHVSHUFRQWUDFWHRSHUFRQFHSWHVTXHQRKLVLJXLQ
previstos, sense autorització de l’organisme competent.
Article 159
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en l’àmbit d’aquesta llei, les accions o les
RPLVVLRQVVHJHQWV
a) Reincidir en infraccions greus.
b) Cometre les infraccions tipificades com a greus per l’article 158 si en deriven
perjudicis per als drets dels infants o els adolescents de reparació difícil o impossible.
c) Intervenir, les persones físiques o jurídiques, en funcions de mediació per a
O¶DFROOLPHQWRO¶DGRSFLyPLWMDQoDQWSUHXRHQJDQ\RDPESHULOOPDQLIHVWSHUDOD
integritat física o psíquica de l’infant o l’adolescent.
d) Rebre un infant o adolescent aliè a la família receptora amb la intenció
G¶DGRSWDUORSRVWHULRUPHQWTXDQHQHOOOLXUDPHQWGHO¶LQIDQWRO¶DGROHVFHQWQRKD
intervingut el departament competent en matèria d’atenció i protecció a la infància,
LODIDPtOLDUHFHSWRUDKDFRQYLQJXWXQSUHXRKDFDXVDWHQJDQ\DPESHULOOPDQLIHVW
per a la integritat física o psíquica de l’infant o l’adolescent.
H  ([HUFLUTXDOVHYROSHUVRQDRHQWLWDWIXQFLRQVRDFWLYLWDWVSHUDOHVTXDOVQRKD
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estat acreditada, de conformitat amb la normativa vigent sobre la matèria, i obtenirne un lucre indegut o causar un perjudici greu a un infant o adolescent.
I  'XUDWHUPHXQDHQWLWDWFROÂODERUDGRUDG¶DGRSFLyLQWHUQDFLRQDOO¶DVVLJQDFLyG¶XQ
infant o adolescent coneixent la seva condició de no-adoptabilitat d’acord amb la normativa del seu país d’origen o les normes o convenis internacionals en la matèria.
Article 160
Reincidència
+LKDUHLQFLGqQFLDTXDQODSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHODLQIUDFFLyKDHVWDWVDQFLRQDGD
mitjançant una resolució administrativa ferma per la comissió d’una altra infracció
GHODPDWHL[DQDWXUDOHVDHQHOWHUPLQLG¶XQDQ\HQHOFDVGHIDOWHVOOHXVGHWUHVDQ\V
HQHOFDVGHIDOWHVJUHXVLGHFLQFDQ\VHQHOFDVGHOHVPROWJUHXVDFRPSWDUGHOD
notificació de la resolució.
CAPÍTOL II
Sancions administratives
Article 161
Sancions en l’àmbit d’aquesta llei
Les infraccions tipificades pel capítol I d’aquest títol, en l’àmbit d’aplicació
G¶DTXHVWDOOHLVyQVDQFLRQDGHVGHODPDQHUDVHJHQW
a) Les infraccions lleus són sancionades amb una amonestació per escrit o una
multa de fins a 3.000 euros.
b) Les infraccions greus són sancionades amb una multa de 3.001 euros a 90.000
euros.
c) Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa de 90.001 euros
a 600.000 euros.
Article 162
Acumulació de sancions
Si el responsable d’una infracció és un mitjà de comunicació social o un mitjà puEOLFLWDULHVSRWDFXPXODUFRPDVDQFLyODGLIXVLyS~EOLFDGHODUHVROXFLyVDQFLRQDGRUD
pel mateix mitjà sancionat en les condicions que fixi l’autoritat sancionadora.
Article 163
Graduació de les sancions
1. Les autoritats competents, per a concretar les sancions que és procedent
G¶LPSRVDULSHUDHVWDEOLUODJUDGXDFLyGHODTXDQWLDGHOHVPXOWHVKDQGHJXDUGDU
l’adequació pertinent entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció
ROHVVDQFLRQVDSOLFDGHVLFRQVLGHUDUHVSHFLDOPHQWHOVFULWHULVVHJHQWV
a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor o infractora.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats, i la situació de risc creada o
mantinguda envers les persones o els béns.
c) La transcendència econòmica i social de la infracció.
d) La reiteració o la reincidència de les infraccions.
2. Si el benefici econòmic que resulta d’una infracció tipificada per aquesta llei
és superior a la sanció pecuniària que li correspon, aquesta es pot incrementar amb
la quantia equivalent al benefici obtingut.
CAPÍTOL III
Procediment sancionador
Article 164
Òrgans sancionadors
1. Els ajuntaments i els consells comarcals exerceixen la potestat sancionadora
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en les matèries pròpies de llur competència, d’acord amb la distribució establerta
SHUDTXHVWDOOHL/DGHWHUPLQDFLyGHO¶zUJDQVDQFLRQDGRUHVSHFtILFV¶KDGHIHUGH
conformitat amb la normativa pròpia dels ajuntaments i els consells.
 (O*RYHUQLHO&RQVHOOGHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\DH[HUFHL[HQODSRWHVWDW
VDQFLRQDGRUDHQOHVPDWqULHVDWULEXwGHVDOOXUFRPSHWqQFLDG¶DFRUGDPEDTXHVWDOOHL
(O*RYHUQKDGHGHWHUPLQDUSHUUHJODPHQWO¶zUJDQRHOVzUJDQVFRPSHWHQWVSHUDOD
LQFRDFLyODWUDPLWDFLyLODUHVROXFLyGHOVH[SHGLHQWVVDQFLRQDGRUVTXHV¶LQFRwQHQ
virtut d’aquesta llei quan la infracció es produeixi en el seu àmbit competencial.
Article 165
Procediment sancionador
1. Els òrgans competents per a la incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors incoats per la comissió d’infraccions tipificades en el capítol
,G¶DTXHVWWtWROKDQGHVHJXLUHOSURFHGLPHQWHVWDEOHUWSHUODQRUPDWLYDYLJHQWHQ
matèria de procediment administratiu sancionador.
2. Si, un cop resolt el procediment sancionador, se’n deriven responsabilitats
DGPLQLVWUDWLYHVSHUDOVSDUHVHOVWXWRUVRHOVJXDUGDGRUVV¶KDQGHSRVDUHQFRQHLxement de la Fiscalia a l’efecte de les possibles responsabilitats civils.
3. En el cas d’infraccions greus o molt greus, l’autoritat que resol l’expedient pot
acordar, per raons d’exemplaritat i en previsió de conductes infractores futures, la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de les sancions greus
RPROWJUHXVLPSRVDGHVXQFRSKDQHVGHYLQJXWIHUPHV$TXHVWDSXEOLFLWDWKDGHIHU
referència als noms o els cognoms, a la denominació o la raó social de les persones
naturals o jurídiques responsables, i a la classe i la naturalesa de les infraccions.
Article 166
Destinació de les sancions
/HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVDFWXDQWVKDQGHGHVWLQDUHQO¶jPELWGHOOXUV
competències, els ingressos derivats de la imposició de les sancions establertes per
aquesta llei a l’atenció i la protecció dels infants i els adolescents.
Article 167
Prescripció de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions tipificades per aquest títol prescriuen, si són molt greus, al
FDSGHFLQFDQ\VVLVyQJUHXVDOFDSGHWUHVDQ\VLVLVyQOOHXVDOFDSG¶XQDQ\HQ
tots els casos a comptar de la data de comissió de la infracció.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quant a les infraccions establertes per
les lletres c i d dels articles 158 i 159, el termini es computa des de l’endemà del dia
en què l’infant o l’adolescent assoleix la majoria d’edat.
3. Les sancions prescriuen en els terminis establerts en el procediment sancionador
aplicable als àmbits de competència de l’Administració de la Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
5HFXUVRV¿QDQFHUVLHFRQzPLFV
1. L’Administració de la Generalitat té la responsabilitat de garantir els recursos necessaris per a donar el compliment adequat a l’ordenació i la provisió de les
accions i els serveis establerts per aquesta llei.
 /¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWKDG¶LPSXOVDUODVLJQDWXUDGHFRQYHQLVDPE
HOVHQVORFDOVLOHVRUJDQLW]DFLRQVG¶LQLFLDWLYDVRFLDO(OVFRQYHQLVKDQGHSURPRXUH
plans, recursos o serveis preventius i comunitaris innovadors per als infants i els
adolescents; serveis residencials i d’acolliment en consideració a la situació i les
necessitats dels infants i els adolescents del seu territori, i programes d’informació,
DWHQFLyDFRPSDQ\DPHQWLDVVHVVRUDPHQWSVLFROzJLFLMXUtGLFHQFDVGHPDOWUDFWDment infantil.
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Segona
Institucions col·laboradores d’integració familiar
 6yQLQVWLWXFLRQVFROÂODERUDGRUHVG¶LQWHJUDFLyIDPLOLDUHOVRUJDQLVPHVGHOHV
entitats locals, les fundacions, les associacions, les cooperatives o altres entitats
VHQVHjQLPGHOXFUHOHJDOPHQWFRQVWLWXwGHVLDFUHGLWDGHVSHUO¶RUJDQLVPHFRPSHtent, en els estatuts o les regles de les quals figura com a finalitat la protecció de
menors, i disposen de l’organització i l’estructura suficients i dels equips tècnics
pluridisciplinaris necessaris per a complir aquesta funció.
 /HVLQVWLWXFLRQVFROÂODERUDGRUHVWHQHQSHUREMHFWHSRUWDUDWHUPHOHVWDVTXHV
d’integració familiar relatives a l’acolliment familiar i l’adopció que s’estableixin
UHJODPHQWjULDPHQWLV¶KDQGHVRWPHWUHDOHVGLUHFWULXVODLQVSHFFLyLHOFRQWUROGH
l’organisme competent. Cap altra persona o entitat no pot intervenir en tasques
d’integració familiar.
Tercera
Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència
/D*HQHUDOLWDWDSDUWLUGHO¶HQWUDGDHQYLJRUG¶DTXHVWDOOHLKDGHGRWDUSURJUHVVLvament el sistema d’informació i gestió en infància i adolescència, creat per l’article
25, de la infraestructura necessària perquè es pugui desenvolupar com a sistema
G¶LQIRUPDFLySHUDODWUDPLWDFLyFRPXQLFDFLyLLQIRUPDFLyGHOVHQVS~EOLFVLOHV
administracions que desenvolupin llurs funcions en matèria de protecció de menors,
i també adaptar-se a les exigències del sistema d’informació social a què fa referència
l’article 42 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.
Quarta
Nivell d’objectius de les prestacions garantides en la Cartera de serveis socials
(OVPXQLFLSLVLHOVHQVORFDOVVXSUDPXQLFLSDOVKDQGHSRGHUSODQLILFDULSUHYHXUHSHU
FDGDjUHDGHSREODFLyPtQLPDGHFLQTXDQWDPLOKDELWDQWVG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[
l’article 23, un mínim de vint places en l’àmbit dels serveis residencials i d’acolliment per
DLQIDQWVLDGROHVFHQWVHQVLWXDFLyGHGHVHPSDUDPHQW$TXHVWHVSUHYLVLRQVV¶KDQGHWHQLU
en compte en els plans d’actuació local, conjuntament amb la programació dels serveis
preventius de situacions de risc establerts per l’article 104 per a les situacions de risc.
Cinquena
Informes periòdics de valoració i anàlisi des de la perspectiva de la infància i
l’adolescència
(O*RYHUQPLWMDQoDQWHOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQLQIjQFLDLDGROHVFqQFLDKD
G¶HODERUDUFDGDGRVDQ\VLDPEXQFULWHULGHWUDQVYHUVDOLWDWXQLQIRUPHGHYDORUDció i d’anàlisi des de la perspectiva de la infància i l’adolescència, del conjunt de la
producció normativa aprovada pel Govern i pels diversos departaments, i també
del grau de compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
O¶LQIDQW/HVFRQFOXVLRQVG¶DTXHVWLQIRUPHV¶KDQGHSUHVHQWDUDO3DUODPHQW
Sisena
Recerca sobre maltractaments infantils i creació d’un centre de recerca especialitzat
 (O*RYHUQKDG¶LPSXOVDUODUHFHUFDVREUHHOPDOWUDFWDPHQWLQIDQWLOLODIRUPDFLy
i capacitació dels professionals en contacte amb aquest tipus de maltractament.
2. Per assolir l’objectiu establert per l’apartat 1 es crea un centre especialitzat
GHGLFDWDODUHFHUFDVREUHHOPDOWUDFWDPHQWLQIDQWLOTXHKDG¶DGRSWDUODGHQRPLQDció que determini el Govern. La composició, el funcionament i les competències
G¶DTXHVWFHQWUHV¶KDQG¶HVWDEOLUUHJODPHQWjULDPHQW
Setena
Afectació de les prestacions o pensions
L’import de les prestacions o pensions de què són beneficiaris els infants o els
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adolescents que estan sota mesures de tutela o guarda a càrrec de l’entitat tutelar
UHVWDDIHFWDWDVXEYHQLUOHVGHVSHVHVGHULYDGHVGHO¶DWHQFLyGHOVHUYHLS~EOLFTXH
reben.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Avaluació de resultats i d’impacte
 /HVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVUHVSRQVDEOHVKDQGHGLVVHQ\DUOOXUSODQLILFDció de manera que els programes nous i els serveis adreçats a l’atenció social dels
LQIDQWVLDGROHVFHQWVSDUFLDOPHQWRWRWDOPHQWILQDQoDWVSHUIRQVS~EOLFVLQFORJXLQ
l’avaluació de resultats, d’acord amb el que disposa l’article 20.
 6LOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVREMHFWLXVRODPDJQLWXGGHOVIRQVS~EOLFVLPSOLFDWV
en un programa o servei són prou rellevants socialment, el Govern pot exigir també
la inclusió d’una avaluació de l’impacte social.
 /¶DYDOXDFLyGHUHVXOWDWVV¶KDG¶DQDULQFORHQWHQODPHVXUDGHOSRVVLEOHHQ
tots els programes i serveis adreçats als infants i als adolescents que ja estiguin en
funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
 (O*RYHUQKDGHIHUXQDDYDOXDFLyGHO¶LPSDFWHG¶DTXHVWDOOHLDOFDSGHTXDWUH
DQ\VGHO¶HQWUDGDHQYLJRU
Segona
Mapa de recursos i serveis per a la prevenció i protecció dels infants i els adolescents
(QHOWHUPLQLGHGRVDQ\VDFRPSWDUGHO¶DSURYDFLyG¶DTXHVWDOOHLHOGHSDUWDPHQW
FRPSHWHQWHQPDWqULDG¶LQIjQFLDKDGHSUHVHQWDUHOPDSDGHUHFXUVRVLVHUYHLVSHU
a la prevenció i protecció dels infants i els adolescents a què fa referència l’article
TXHKDGHIRUPDUSDUWGHOPDSDGHVHUYHLVVRFLDOVGH&DWDOXQ\D
Tercera
Integració de la Comissió interdepartamental de coordinació de les actuacions
de l’Administració de la Generalitat adreçades als infants i als adolescents amb
discapacitats o risc de tenir-ne a les taules territorials d’infància
La Comissió interdepartamental de coordinació de les actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades als infants i als adolescents amb discapacitat o risc
GHWHQLUQHFRQWLQXDH[HUFLQWOHVVHYHVIXQFLRQVLHOVVHXVFRPLWqVV¶KDQG¶LQWHJUDU
DOHVWDXOHVWHUULWRULDOVG¶LQIjQFLDXQFRSV¶KDJLQFRQVWLWXwW
Quarta
Terminis de revisió o impugnació de resolucions de desemparament
Els terminis per a la revisió o impugnació de les resolucions administratives
dictades en els procediments a què fan referència els articles 115 i 123 es computen
GHVGHOPRPHQWGHO¶HQWUDGDHQYLJRUG¶DTXHVWDOOHLVLKDQHVWDWGLFWDGHVDEDQVGH
l’aprovació de la llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Resten derogades la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció
dels menors desemparats i de l’adopció; la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció i
protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de
desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció; i la
Llei 8/2002, del 27 de maig, de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre,
sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, i de regulació
de l’atenció especial als adolescents amb conductes d’alt risc social.
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2. Resten derogades totes les normes que s’oposin al que estableix aquesta llei,
sens perjudici de la vigència de les disposicions reglamentàries que les despleguen,
sempre que no contradiguin aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Desplegament i execució
Es faculta el Govern i els consellers competents en els àmbits corresponents perquè dictin les disposicions necessàries per a desplegar i executar, respectivament,
aquesta llei, i perquè adoptin les mesures pertinents amb la mateixa finalitat.
Segona
0RGL¿FDFLyGHOD/OHL
1. Es modifica l’article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions
VRFLDOVGHFDUjFWHUHFRQzPLFTXHUHVWDUHGDFWDWGHODPDQHUDVHJHQW
‘‘Article 22. Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat
’’1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a atendre les despeses de manteniment d’un menor o una menor d’edat tutelat per la Generalitat en mesura d’acolliment
en família extensa o en família aliena.
’’2. Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d’edat tutelats
SHUOD*HQHUDOLWDWTXHHVWUREHQHQXQDGHOHVVLWXDFLRQVVHJHQWV
’’a) Acolliment familiar simple en família extensa o aliena.
’’b) Acolliment familiar permanent en família extensa o aliena.
’’c) Acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa.
’’d) Acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat.
’’3. L’import de la prestació regulada per aquest article consisteix en una quantitat
per menor d’edat acollit, establerta per la Llei de pressupostos. Aquest import, si
escau, es redueix en proporció a l’import que es rep o que es pot reconèixer per dret
d’aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.
’’4. El Govern pot establir imports complementaris a la prestació per raó de
discapacitat del menor o de la menor d’edat, pel nombre de menors acollits o per
qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.
’’5. La prestació regulada per aquest article s’abona a la persona o a les persones
HQTXLKDHVWDWGHOHJDGDODJXDUGD
’’6. Són causes d’extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les
HVWDEOHUWHVDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVVHJHQWV
’’a) Deixar sense efecte la mesura d’atenció o acolliment dels menors d’edat.
’’b) Arribar a la majoria d’edat o veure reconeguda l’emancipació.
’’c) Haver-se dictat sentència ferma d’adopció.
’’7. L’import de la prestació regulada per aquest article, establert per la Llei de
SUHVVXSRVWRVKDG¶pVVHUUHYLVDWFRPDPtQLPHQODPDWHL[DSURSRUFLyTXHO¶tQGH[
de renda de suficiència regulat per aquesta llei.’’
2. S’afegeix un nou article, el 22 bisDOD/OHLDPEHOWH[WVHJHQW
‘‘Article 22 bis. Prestació per a menors d’edat en situació de risc
’’1. Es crea una prestació de dret subjectiu per atendre les despeses de manteQLPHQWG¶XQPHQRURXQDPHQRUG¶HGDWHQVLWXDFLyGHULVFUHVSHFWHDOTXDOV¶KDJL
formalitzat el compromís socioeducatiu corresponent.
’’2. Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d’edat que
KDJLQHVWDWYDORUDWVHQVLWXDFLyGHULVFUHVSHFWHDOVTXDOVV¶KDJLIRUPDOLW]DWHO
compromís socioeducatiu corresponent i la unitat familiar dels quals disposi d’uns
ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència. Aquest límit d’ingressos s’incrementa d’un 30% per cada membre de la
unitat familiar a partir del segon.
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’’3. L’import de la prestació regulada per aquest article consisteix en una quantitat
per menor d’edat en risc, establerta per la Llei de pressupostos. Aquest import, si
escau, es redueix en proporció a l’import que es rep o que es pot reconèixer per dret
d’aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.
’’4. El Govern pot establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat del menor o la menor d’edat, pel nombre de menors d’edat en risc o per
qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.
’’5. La prestació regulada en aquest article s’abona a la persona o a les persones
que exerceixin la guarda.
’’6. Són causes d’extinció de la prestació regulada en aquest article, a més de les
HVWDEOHUWHVDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVVHJHQWV
’’a) La finalització del compromís socioeducatiu o la seva pèrdua d’efectes.
’’b) L’incompliment del compromís socioeducatiu.
’’c) Arribar a la majoria d’edat o veure reconeguda l’emancipació.’’
Tercera
0RGL¿FDFLyGHOD/OHLLGHODGHQRPLQDFLyGHO¶,QVWLWXW&DWDOjGHO¶$FROOLment i de l’Adopció
1. Es modifica l’article 3 de la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, que resta redactat de la manera
VHJHQW
‘‘Article 3. Funcions de l’Institut
¶¶&RUUHVSRQDO¶,QVWLWXW&DWDOjGHO¶$FROOLPHQWLGHO¶$GRSFLy
’’a) Fomentar el dret dels infants a tenir una família i per tant promoure l’acolliment
preadoptiu, com a mesura per a atendre adequadament les necessitats del menor, com
a persona sotmesa a situacions de risc greu per al seu desenvolupament integral.
’’b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de valoUDFLySVLFRVRFLDOGHOHVSHUVRQHVVROÂOLFLWDQWVG¶DFROOLPHQWSUHDGRSWLXLG¶DGRSFLy
internacional.
’’c) Vetllar per la informació adequada als ciutadans i ciutadanes sobre les adopFLRQVLHOVSURFHVVRVG¶DGRSFLRQVUHEUHOHVDOÂOHJDFLRQVHOVGRFXPHQWVLHOVDOWUHV
HOHPHQWVGHMXGLFLHQHOVH[SHGLHQWVGHVROÂOLFLWXGLVRWPHWUH¶OVDYLVWDLWDPEpOHV
SURSRVWHVGHUHVROXFLy3HUDH[HUFLUDTXHVWDIXQFLyG¶LQIRUPDFLyKDGHFRPSWDUDPE
ODFROÂODERUDFLyGHSDUHVLPDUHVDGRSWLXVHQOHVTHVWLRQVTXHHOVFRQFHUQHL[LQ
’’d) Fer el seguiment i donar el suport tècnic a les famílies d’acolliment preadoptiu.
’’e) Fer el seguiment dels menors en situació d’acolliment preadoptiu.
’’f) Tramitar, quan correspongui, els processos d’adopcions internacionals i fer-ne
el seguiment posterior, si escau, i supervisar aquesta activitat quan sigui delegada
DLQVWLWXFLRQVRHQWLWDWVFROÂODERUDGRUHV
¶¶J )RUPDOLW]DUFRQYHQLVGHFROÂODERUDFLyDPEDOWUHVDGPLQLVWUDFLRQVLQVWLWXcions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació, i d’acord amb les disposicions
que les regulin.
¶¶K )HUHOVHJXLPHQWGHOHVHQWLWDWVFROÂODERUDGRUHVHQDGRSFLyLQWHUQDFLRQDO
’’i) Informar amb caràcter preceptiu de les propostes d’acolliment preadoptiu.
’’j) Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.’’
2. Es modifiquen les lletres i i j de l’article 9.2 de la Llei 13/1997, que resten
UHGDFWDGHVGHODPDQHUDVHJHQW
µµL 5HVROGUHOHVVROÂOLFLWXGVGHGHFODUDFLyG¶LGRQHwWDWGHOHVSHUVRQHVROHVIDPtOLHV
que volen adoptar.
’’j) Proposar a l’òrgan judicial la constitució de l’adopció d’un infant o adolescent
desemparat, quan correspongui.’’
3. Se suprimeix la disposició transitòria tercera de la Llei 13/1997.
4. Es modifica la denominació de l’organisme autònom administratiu Institut
Català de l’Acolliment i l’Adopció, que passa a denominar-se Institut Català de
l’Adopció.
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Quarta
Entrada en vigor
$TXHVWDOOHLHQWUDHQYLJRUDOFDSG¶XQPHVG¶KDYHUHVWDWSXEOLFDGDHQHODiari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de la modificació de la Llei 13/2006,
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, establerta per la disposició final segona, que entra en vigor l’1 de gener de 2011.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 27 de maig de 2010
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
3UHVLGHQWGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
(10.146.047)
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