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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball,
Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu.
L'article 40.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de garantir la protecció dels
infants, especialment contra qualsevol forma de maltractament.
De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en
la infància i l'adolescència, l'Administració de la Generalitat ha d'elaborar plans de col·laboració que garanteixin
l'ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l'assistència i la persecució del maltractament a infants i
adolescents. Aquesta col·laboració ha d'implicar les administracions sanitàries i educatives, l'Administració de
justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.
D'acord amb l'article 83.2 de la Llei esmentada, per al desenvolupament dels plans a què fa referència l'apartat 1, el
departament competent en infància i adolescència ha de promoure l'establiment de 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.
Segons l'article 83.4, els protocols, a més d'establir els procediments que cal seguir, han de fer referència expressa
a les relacions amb l'Administració de justícia i l'òrgan competent en matèria de protecció dels infants i els
adolescents en els casos en què hi hagi la 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.
Finalment, a l'article 83.5 s'estableix que els protocols elaborats han d'ésser aprovats mitjançant un acord del
Govern.
És competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència, la protecció pública dels maltractaments a infants i adolescents i la protecció dels infants i
adolescents en situació de risc i de desemparament, d'acord amb la legislació vigent en matèria d'infància i
adolescència.
També és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promoure l'establiment de protocols 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, d'acord amb el que estableix
l'article 22.1.c) de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
És competència del Departament d'Ensenyament garantir el dret de totes les persones a una educació de qualitat,
que fomenti l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en un marc de convivència i de respecte, amb una atenció especial a
l'alumnat més vulnerable o en situació de risc.
El fet que la major part de la població infantil i adolescent entre els 0 i els 16 anys estigui escolaritzada i passi una
part important del dia en els centres educatius, fa d'aquests un espai clau on dur a terme una tasca preventiva i de
detecció de les situacions de risc per als infants i adolescents i dels possibles maltractaments que es puguin produir.
D'altra banda, l'article 90 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, encomana a les administracions públiques impulsar el desenvolupament d'actuacions 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.
Per tal d'assegurar la coordinació eficaç entre ambdós departaments, es fa necessari establir uns mecanismes de
derivació i de coordinació i uns circuits administratius i tècnics àgils i adients entre l'àmbit educatiu i el de protecció
d'infants i adolescents, pel que fa referència a la detecció i la notificació de situacions de maltractament infantil o
d'abusos sexuals, així com determinar els circuits de derivació que s'han d'activar per a la protecció efectiva dels
infants i dels adolescents, tan pel que fa a la prevenció del maltractament com a la detecció i la intervenció quan ja
es dóna una situació en què concorre el maltractament.
Per a aquesta coordinació es va signar el 4 de juny de 2012 entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament d'Ensenyament un protocol que, atès el temps transcorregut i la seva avaluació i vistos els darrers
casos succeïts, s'aconsella substituir per un nou marc d'actuació que incorpori la vessant preventiva, i que ampliï i
millori l'abast i l'eficiència de la intervenció davant qualsevol de les formes de maltractament o violència contra la
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infància o l'adolescència detectades en l'àmbit educatiu.
El Parlament de Catalunya, el 3 de març de 2016, va aprovar la Moció 6/XI, sobre les noves mesures per a garantir
la protecció dels menors en l'àmbit educatiu i altres espais formatius, que en el punt 1.a) instava el Govern a
modificar el Protocol d'actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d'Ensenyament de detecció,
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu,
encàrrec al qual es dóna compliment mitjançant el present Acord.
A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i de la consellera d'Ensenyament, el Govern

Acorda:

–1 Aprovar el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de
prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en
l'àmbit educatiu, que s'annexa al present Acord.

–2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, el qual es pot
consultar a les webs següents:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/protocolmaltractamentinfantil
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html

Barcelona, 14 de juny de 2016

Joan Vidal de Ciurana
Secretari del Govern

(16.166.112)
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