Aprovada al Parlament la Llei
dels drets i les oportunitats
de la infància i l’adolescència
E Parlament de Catalunya aprova la Llei dels Drets i les Oportunitats
El
de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, una norma que millora
el sistema de protecció davant els maltractaments, agilitza l’adopció
nacional i situa el dret de participació al capdavant de les polítiques
d’infància
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E

l Parlament de Catalunya
va aprovar el 12 de maig
passat la Llei dels drets i les
oportunitats de la infància
i l’adolescència, impulsada
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. Aquesta nova norma representa un
canvi de paradigma en la concepció de la
infància per part de les institucions i l’ordenament jurídic del nostre país, ja que
fins ara, la legislació que afectava aquest
sector pivotava sobre la protecció i consistia en regular la reacció de l’administració quan l’infant i l’adolescent entraven
en situació de risc o desemparament i es
preveien mesures per pal·liar aquesta
situació. Aquesta llei s’adreça a tota la
població infantil i adolescent en general i
dicta preceptes proactius per aconseguir
un major benestar pels infants sense que
aquests es trobin en situació de risc. És a
dir, aquesta és una norma per a tota la
infància i l’adolescència. Un dels grans
avenços de la Llei és que reconeix a l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets
i deures, se li reconeix com a ciutadà. La
nova norma desplega així una competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya, la protecció de menors i la
promoció de les famílies i de la infància.
La Llei unifica la legislació actual relativa a
la protecció de la infància, a la vegada
que l’adapta a les noves realitats socials,
amb importants novetats.
Parlamentaris, membres del Govern i de la societat civil posen al Parlament després de l’aprovació
de la llei el 12 de maig passat
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a debat

Consells de Participació d’Infància.
Per articular millor el dret de participació
dels infants i adolescents, que és un dels
principis rectors de la nova norma, la Llei
preveu l’impuls de Consells de Participació en l’àmbit municipal i del Consell
Nacional d’Infància i Adolescència de
Catalunya.

que l’infant maltractat es quedi a l’entorn familiar i sigui el maltractador el
que hagi de marxar de casa. La Llei preveu també l’especialització i la formació
de les forces i els cossos de seguretat,
així com els professionals de la salut i de
l’educació, per atendre correctament els
menors que hagin patit maltractaments.

Taules Territorials d’Infància. Es crearan taules territorials d’infància a tot el
país per a l’aplicació i coordinació territorial de les polítiques d’infància de la
Generalitat de Catalunya.

Centre d’Investigació i Recerca sobre
el Maltractament Infantil. La Llei
impulsa la recerca sobre el maltractament infantil. I per assolir aquest objectiu es crea un centre especialitzat dedicat a la recerca sobre el maltractament
infantil.

Drets dels infants i adolescents. La
Llei recull i classifica els drets dels
infants i adolescents en diferents
àmbits: civil, polític, social, familiar,
salut, educació, mitjans de comunicació, etc. Entre els nous drets reconeguts
destaca el dret a decidir sobre la pròpia
maternitat, d’acord amb la legislació
específica. També regula l’absentisme
escolar, la desescolarització i l’abandó
escolar i insta les administracions a
detectar-ne els casos i a adoptar les
mesures necessàries.
Risc personal i risc social. Es distingeix
entre el risc que pugui patir l’infant a
nivell particular, en el marc de la seva
família, i el risc social, que pot afectar a
un conjunt d’infants o adolescents de
forma conjunta. La Generalitat haurà
de fer una llista dels indicadors de factors de risc i de protecció i farà recomanacions per identificar-los més fàcilment. La llei preveu una prevenció
específica per a l’ablació i la mutilació
genital femenina.
En cas de maltractaments, es prioritza
que l’infant es quedi a casa. Es prioritza
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Distinció entre situacions de risc i de
desemparament. La llei introdueix la
distinció entre:
- Situació de risc. L’infant es veu limitat o
perjudicat a nivell personal, però no és
necessària la separació del seu nucli
familiar. En aquests casos, no s’assumirà
la tutela del menor.
- Desemparament: l’infant es troba en
una situació en què li falten elements
bàsics per al seu desenvolupament personal i cal aplicar una mesura que impliqui la separació del seu nucli familiar.
Notificació a l’adolescent. La nova Llei
estableix que s’han de notificar les resolucions de l’administració als i les adolescents, que les podran impugnar. Així
mateix, s’ha d’informar tant a l’infant
com a l’adolescent de les mesures que
se li adoptaran, de la seva situació i de
les actuacions que caldrà seguir.
Creació del/la procurador/a de la
infància. Aquesta figura tindrà la funció
d’inspeccionar els recursos d’atenció a la
infància, atendre les sol·licituds i queixes

dels menors tutelats, atendre les peticions del Síndic de Greuges i elevar al
departament competent recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels infants i adolescents.
Canvis en l’acolliment. La Llei preveu
noves modalitats d’acolliment:
- Acolliment familiar permanent: s’acordarà quan es prevegi que el desemparament serà definitiu i no es consideri més
favorable a l’interès de l’infant l’aplicació
de l’acolliment preadoptiu o que aquest
no sigui possible.
- Acolliment professional: els acollidors
professionals seran seleccionats per la
seva titulació, formació o experiència en
el tractament amb infants, i acolliran
infants o adolescents amb diversitats
funcionals, grups de germans o necessitats educatives especials.
Nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu. S’estableix un termini de dos
mesos perquè els pares biològics de l’infant puguin oposar-se a la resolució de
l’acolliment preadoptiu i un cop la resolució sigui ferma no caldrà el consentiment del progenitor per a continuar
amb l’adopció. L’adopció s’acordarà per
resolució de l’Administració i, en el cas
d’haver-hi reclamació judicial, amb un
sol procés n’hi haurà prou. Entre que es
constitueix l’acolliment preadoptiu fins
que es constitueixi l’adopció transcorrerà un màxim d’un any i mig.
Mediació i coordinació per als delictes
de menors de 14 anys. En cas d’infracció per part dels infants menors de 14
anys, que no poden ser imputats penalment, s’estableixen procediments de
mediació per reparar el dany que hagin
pogut causar.

