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DGAIA 

• Llei 14/2010 dels drets i oportunitats  en la 

infància i  l’adolescència 





 







PROTOCOL BÀSIC D’ACTUACIONS EN CASOS  

D’ABUSOS SEXUALS I ALTRES MALTRACTAMENTS 

A INFANTS I ADOLESCENTS A LES TERRES DE L’EBRE 

24.11.2004 Signatura del primer protocol a les Terres de l’Ebre 

13.09.2006 Signatura del protocol del Síndic de Greuges 

30.06.2009 Signatura del segon protocol a les Terres de l’Ebre 

03.07.2013 Signatura del tercer protocol a les Terres de l’Ebre 



DECRET 250/2013, de 12 de novembre,  

de la Taula Nacional i les taules territorials  

i locals d’infància. 



INSTRUMENT DE CRIBATGE 

 

 

Llei 14/2010 

 

Art. 79. Elaboració de llistes d’indicadors i de 

recomanacions 

 

 



Situació i accions a realitzar segons el servei que valora 

Gravetat Situació 

Serve

i que 

valora Acció que ha de realitzar el servei 

Crítica 

L'infant o adolescent podria trobar-se en una Situació de 

desemparament que posa en perill imminent i manifest la seva 

integritat física o psíquica i requereix la seva protecció 

immediata  

SSB 
Cal coordinació amb l'EAIA per consensuar la necessitat de proposar 

la protecció immediata de l'infant - adolescent (1) 

DGAI

A 

Obrir expedient de desemparament, adoptar mesures cautelars 

(protecció immediata o desemparament preventiu) i fer derivació a 

l'equip tècnic competent. En cas contrari, cal derivació a l'EAIA per 

estudi del cas de caràcter prioritari. 

        

Desem

pa- 

rament 

L'infant o adolescent podria trobar-se en una Situació de 

desemparament que no posa en perill imminent i manifest la 

seva integritat física o psíquica i, per tant, no requereix la seva 

protecció immediata  

SSB Cal derivació a l'EAIA per estudi del cas. 

DGAI

A 

Obrir expedient de desemparament i fer derivació ordinària a l'EAIA 

perquè faci l'estudi del cas. 

        

Risc 

Greu 

L'infant o adolescent es podria trobar en una Situació de risc 

greu pel seu desenvolupament que no requereix protecció 

immediata 

SSB 
Cal fer estudi i intervenció en el cas, amb possible assessorament de 

l'EAIA, si s'escau. 

DGAI

A 

Obrir expedient de risc i derivació als Serveis Socials de Base per 

estudi del cas. 

        

Risc 

Lleu- 

Moder

at 

L'infant o adolescent podria trobar-se en una Situació de risc 

no greu pel seu desenvolupament 

SSB Cal fer estudi i intervenció en el cas. 

DGAI

A 

Obrir expedient de risc i derivació als Serveis Socials de Base per 

estudi del cas. 

      . 

No 

risc 

No s'ha identificat cap Situació de risc i, per tant, l'infant o 

adolescent sembla no trobar-se en una situació de risc 

SSB 
No s’escau intervenció des de la perspectiva d’infància – 

adolescència. 

DGAI

A 

Cal obrir i tancar expedient informatiu per deixar-ne constància en el 

Sínia. 

        

Manca 

inform

ació 

No es disposa d’informació suficient per valorar la situació de 

risc o de desemparament de l'infant o adolescent 

SSB 
Si s'escau, cal emprendre accions des del propi servei per aclarir la 

situació o arxivar el cas. 

DGAI

A 

Cal obrir expedient informatiu per recollir més informació i aclarir la 

situació en què es pugui trobar l'infant – adolescent. 

*En cas de no contactar-hi per qualsevol motiu, derivar a DGAIA 



Plans pilot i projectes experimentals (I) 

La meva família m’acull (art. 120.2 LDOIA): promoure l’acolliment 

en família extensa amb mesures de suport tècnic i econòmic a les 

famílies acollidores. 

Cases d’infants (art. 120.3, LDOIA)): procurar la mínima 

institucionalització dels infants i adolescents mitjançant suport 

tècnic i residencial a les famílies, en els seu medi d’origen. 

Menors de 14 anys infractors (art. 153 i 154, LDOIA): reparar els 

efectes del dany i prevenir – evitar noves infraccions amb 

programes específics d’intervenció psicoeducativa a infants – 

adolescents i les seves famílies (Departament de Jústicia). 

Abusos sexuals infantils (art. 93, LDOIA) 

1. Tractament psicoterapèutic a víctimes, agressors i llur famílies 

2. Formació per a la prevenció en abusos sexuals infantils en 

adolescents (Institut Català de les Dones) 



Plans pilot i projectes experimentals (II) 

Suport escolar (art. 13, LDOIA): atenció individualitzada a nois/es 

de centres i en família extensa per a la millorar del seu rendiment 

acadèmic (Departament d’Ensenyament) 

Prevenció general (art. 74, LDOIA): xerrades formatives a nois/es i 

professionals dels centres sobre temàtiques específiques drogues, 

conductes discriminatòries, violència masclista, navegació a 

internet, seguretat en xarxes socials,... (Departament d’Interior) 



DECRET 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador 

en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit 

competencial de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 




