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Setembre 2006

� Sospita
� Certesa d’abús o maltractament

Tipologia de maltractaments

� Maltractament físic

� Maltractament per negligència i abandonament
� Maltractament psicològic o emocional

� Maltractament sexual

� Maltractament prenatal
� Submissió químic – farmacèutica

� Maltractament institucional

� Explotació laboral
� Explotació sexual





Novembre 2007



▪ Abandonament 
emocional

▪ Maltractament emocional
a nivell emocional

▪ Abandonament físic
▪ Incitació sexual 
inadequada

▪ Maltractament físic
▪ Abús i agressió sexuala nivell físic

PassiuActiu
Els maltractaments:
tipologia i definició

Indicadors de maltractaments

Sospita Evidència 

circuits d’actuació entre la xarxa de professionals



Quan un servei detecta la presència d’indicadors de ris c en 
un menor ha d’omplir el qüestionari adequat a l’àmbit en el 
qual treballa:

Qüestionari 
àmbit sanitari
(135)

l’ABS

Qüestionari
àmbit educatiu
0-5a (90)         0-18a (90)

Centre educatiu

Qüestionari 
social 
(115)

Serveis socials 
municipals



Juny 2010

� El maltractament físic

� El maltractament sicològic
� La negligència

� El tracte indigne

� L’explotació laboral
� L’explotació i abús sexuals

� La corrupció

� La manipulació
� El mal ús de la seva imatge

� Qualsevol altra forma d’abús

Art. 8 Protecció contra els maltractaments



Juny 2010

� Els poders públics han de 
vetllar , amb un interès especial, 
pel dret a la intimitat i a l’honor 
dels infants i adolescents, 
especialment dels que han estat 
objecte d’agressions sexuals, 
maltractaments o qualsevol altra 
experiència traumàtica.

Art. 36 Dret a la protecció de l’honor, la 
dignitat, la intimitat i la pròpia imatge



Juny 2010

� Els poders públics han de 
prendre totes les mesures
necessàries per a protegir els 
infants i els adolescents de 
qualsevol forma de 
maltractament i, especialment, 
de qualsevol forma de violència 
física, psíquica o sexual.

Art. 81 Protecció efectiva davant els 
maltractaments a infants i adolescents



Juny 2010

Art. 104 Mesures d’atenció social i 
educativa davant les situacions de risc

Art. 86 Registre Unificat de    
Maltractaments Infantils

Art. 105 Desemparament

� L’orientació, assessorament i 
ajut a la família

� La intervenció familiar mitjançant 
programes socioeducatius

� L’acompanyament a l’infant...

� L’ajut a domicili

� L’atenció en centre obert
� L’atenció sanitària

� ...



Àmbits on es poden detectar els casos d’infants malt ractats
� Àmbit d’educació
� Àmbit de salut

� Àmbit social

� Àmbit policial
� Àmbit del lleure (associacions, casals,...

� Altres

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescè ncia
(DGAIA) és l’entitat pública competent en matèria de protecció:

� Prevenció, detecció i protecció d’I-A en alt risc social
� Liderar la coordinació interinstitucional necessària per l’eficàcia dels 

processos de detecció i diagnòstic del maltractament
� Responsabilitat d’exercir la protecció i tutela dels I-A desemparats 



Juny 2012
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Tipus de maltractaments:

� Maltractament físic
� Negligència o abandonament

� Maltractament psicològic o emocional

� Maltractament sexual 
� Maltractament prenatal

� Sotmetiment químic-farmacèutic

� Maltractament institucional
� Explotació laboral

� Explotació sexual



Maltractament sexual

� incest, 
� violació, 
� tocaments, 
� seducció verbal, 
� masturbació en presència d’un menor, 
� pornografia,
� ...

“ Situació en la que un infant o adolescent és utilitzat per satisfer 
els desitjos sexuals d’un adult, ja sigui presenciant o participant 
en activitats sexuals que violen els tabús socials i legals de la 
societat o per les quals no està preparat ”



Indicadors de maltractament

� Aspecte físic i situació personal de l’infant
(higiene, alimentació, cansament, dolències físiques,...)

� Àrea emocional i comportamental de l’infant
(conductes dissocials, de risc, pors/angoixes, estats d’ànim,...)

� Desenvolupament i aprenentatge de l’infant
(dificultats d’aprenentatge, assistència escolar,...)

� Relació dels progenitors amb l’infant
(rebuig vers l’infant, dificultats de control vers l’infant,...)

� Context social, familiar i personal de l’infant
(...)

Detecció ?







Col·laboració dels serveis i centres educatius amb la DGAIA i els 
equips especialitzats d’atenció a la infància i l’ad olescència per a 
valorar les situacions de risc i de desemparament

� La DGAIA pot demanar la col·laboració dels serveis i els centres 
educatius, que han de cooperar i facilitar-ne la intervenció

� Els serveis i centres educatius han de facilitar  -a sol·licitud escrita de 
la DGAIA o dels serveis tècnics especialitzats d’atenció a la infància i 
l’adolescència- la informació sobre les circumstàncies personals i 
familiars de l’infant i dels pares, tutors o guardadors.

� Excepcionalment, en casos molt justificats i prèvia petició per escrit a la 
direcció del centre educatiu,  l’EAIA ha de poder tenir accés a un infant 
o adolescent en el recinte escolar quan s’està estudiant la situació de 
desemparament i els pares, tutors o guardadors no col·laboren i no 
faciliten l’accés dels professionals a l’infant.



Recollida d’un infant en situació de desemparament i sota les 
funcions tutelars de la DGAIA al centre educatiu

� Comunicació escrita a la direcció del centre sobre la necessitat de 
realitzar la recollida de l’infant al centre.

� Explicitar a la direcció del centre en què consistirà aquesta recollida: 
acord sobre una data i hora per tal de procedir a la recollida de l’infant.

� Els responsables de la DGAIA seran els responsables del 
desenvolupament de la recollida (notificació, recollida, informació als 
infants o adolescents i familiars, trasllat dels infants o adolescents 
(amb acompanyament dels Mossos d’Esquadra).

� Els professionals de la DGAIA entregaran al director del centre un 
document de comunicació al centre per tal que lliurin l’infant als 
professionals de la DGAIA.

� ...
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