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Aquest any 2009, coincidint amb la celebració del 20è Aniversari de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant, des del Departament d’Acció Social i Ciutadania ens ha semblat 
adient inaugurar la col·lecció Documents de l’Observatori dels Drets de la Infància amb 
la publicació traduïda al català de l’Observació General núm. 12 «El dret de l’infant a ser 
escoltat». 

Som conscients que en menys de vint anys, i particularment a partir de l’aprovació de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant de 20 de novembre de 1989, 
la sensibilitat social vers la població infantil i adolescent ha anat canviant. No obstant 
això, tot i que s’han consolidat els drets de protecció i que s’han desplegat nombroses 
iniciatives per aconseguir una responsabilització social dels infants i adolescents, es 
constata encara un dèficit en l’aplicació dels drets d’opinió i participació. 

El concepte de participació de la infància i adolescència en tot allò que l’afecti és el que 
configurarà el seu estatus de ciutadania. I només si els considerem ciutadans d’avui ens 
obligarem a escoltar-los i a fer-los visibles.

Escoltar els nens, les nenes i els adolescents és un dret, i aquesta Observació General ens 
ho recorda. 

Aquesta col·lecció de Documents de l’Observatori dels Drets de la Infància ens ha de ser-
vir com a instrument de sensibilització i difusió dels drets de la infància a Catalunya.

Carme Capdevila 
Consellera d’Acció Social i Ciurtadania

Presentació
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«1. Els estats membres han d’assegurar al 
nen i la nena amb capacitat de formar-se 

un judici propi el dret a manifestar la seva 
opinió en tots el afers que els afectin. Les 

seves opinions han de ser tingudes en 
compte segons la seva edat i maduresa.

2. Amb aquesta finalitat, l’infant ha 
de tenir especialment l’oportunitat de 
ser escoltat en qualsevol procediment 

judicial o administratiu que l’afecti, 
bé directament, bé per mitjà d’un 

representant o d’una institució adequada, 
d’acord amb les normes de procediment 

de la legislació.»
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intrOdUcció

L’article 12 de la Convenció dels Drets 
dels Infants estableix el següent: 

1. L’article 12 de la Convenció dels Drets 
dels Infants (en endavant, la Convenció) és 
una disposició única en un tractat de drets 
humans; tracta la condició jurídica i social 
dels infants, als quals, d’una banda, els 
manca la plena autonomia dels adults, però, 
de l’altra, són subjectes de drets. El paràgraf 
1 assegura a tots els infants capaços de for-
mar-se una opinió pròpia el dret a expres-
sar aquesta opinió lliurement en tots els 
afers que els afectin. També assegura que 
la seva opinió ha de ser tinguda en compte 
en funció de la seva edat i maduresa. El 
paràgraf 2 estableix, en particular, que se’ls 
ha de concedir el dret a ser escoltats en 
qualsevol procediment judicial o adminis-
tratiu que els afecti.

2. El dret de tots els infants a ser escoltats 
i tinguts en compte constitueix un dels 
valors fonamentals de la Convenció. El 
Comitè dels Drets dels Infants (en enda-
vant, el Comitè) ha identificat l’article 12 
com un dels quatre principis generals de 
la Convenció (els altres tres són el dret a 
la no-discriminació, el dret a la vida i al 
desenvolupament, i la consideració princi-

pal de l’interès primordial dels infants), la 
qual cosa posa en relleu el fet que aquest 
article no sols estableix un dret en si, sinó 
que també s’ha de tenir en compte a l’hora 
d’interpretar i aplicar tots els altres drets.

3. Des de l’adopció de la Convenció el 
1989, s’ha aconseguit un progrés consi-
derable en els àmbits local, nacional, re-
gional i mundial pel que fa al desenvolu-
pament de la legislació, les polítiques i les 
metodologies per promoure l’aplicació de 
l’article 12. Els darrers anys ha sorgit una 
pràctica generalitzada que s’ha conceptu-
alitzat en termes generals com a partici-
pació, encara que aquest terme no apareix 
en el text de l’article 12. El terme partici-
pació ha evolucionat i ara és àmpliament 
utilitzat per descriure processos en curs, 
els quals inclouen l’intercanvi d’informa-
ció i el diàleg entre infants i adults, basats 
en el respecte mutu, i mitjançant els quals 
els infants poden aprendre que les seves 
opinions i les dels adults es tenen en 
compte i configuren al resultat d’aquests 
processos.

4. Els estats membres d’aquesta Con-
venció van reafirmar el seu compromís 
amb l’article 12 en la vint-i-setena sessió 
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extraordinària de l’Assemblea General 
sobre la Infància el 2002.1 No obstant això, 
el Comitè observa que, en la majoria de les 
societats de tot el món, l’aplicació del dret 
dels infants d’expressar la seva opinió so-
bre les nombroses qüestions que els afec-
ten i del dret que aquestes opinions siguin 
tingudes degudament en compte, continua 
sent obstaculitzada per pràctiques i acti-
tuds amb molts anys de tradició, i també 
per barreres polítiques i econòmiques. 
Mentre que molts infants experimenten 
aquestes dificultats, el Comitè en parti-
cular reconeix que certs grups d’infants, 
fins i tot nois i noies joves, i també infants 
pertanyents a grups marginats i desfavo-
rits, s’enfronten a determinats obstacles 
a l’hora d’exercir aquest dret. El Comitè 
també està preocupat per la qualitat de 
moltes de les pràctiques que es duen a 
terme. És necessari millorar la comprensió 
del que implica l’article 12 i de com es pot 
aplicar plenament a tots els infants.

5. El 2006, el Comitè va convocar un dia 
de debat general sobre el dret dels infants 
a ser escoltats, per tal d’explorar el sig-
nificat i la importància de l’article 12, els 
vincles d’aquest article amb altres articles, 
i les llacunes, les bones pràctiques i les 
qüestions prioritàries que cal abordar per 
tal d’impulsar l’exercici d’aquest dret.2 
Aquesta Observació general sorgeix de 
l’intercanvi d’informació que va tenir lloc 
aquest mateix dia, un intercanvi que es va 
fer, fins i tot amb infants, de l’experiència 
del Comitè en la revisió dels informes 
dels estats membres i d’una capacitat i 

una experiència considerables a l’hora de 
traduir el dret que recull l’article 12 en 
una pràctica duta a terme per governs, 
organitzacions no governamentals (ONG), 
organitzacions comunitàries, agències de 
desenvolupament i els mateixos infants.

6. En aquesta Observació general, primer 
es presentarà una anàlisi jurídica dels dos 
paràgrafs de l’article 12 i, a continuació, 
s’explicarà els requisits per aplicar plena-
ment aquest dret, inclosos, en particular, 
els procediments judicials i administra-
tius (secció A). A la secció B, es discutirà 
la relació entre l’article 12 i els altres tres 
principis generals de la Convenció, i tam-
bé la relació d’aquest article amb altres 
articles. Els requisits i l’efecte del dret 
dels infants a ser escoltats en diferents 
situacions i escenaris es descriuen a la 
secció C. La secció D estableix els requi-
sits bàsics per a l’aplicació d’aquest dret, i 
les conclusions es presenten a la secció E.

7. El Comitè recomana que els estats 
membres difonguin al màxim possible 
aquesta Observació general dins de les 
estructures governamentals i adminis-
tratives, i també entre els infants i la 
societat civil. Això implica que s’ha de 
traduir als idiomes pertinents, que cal 
elaborar versions adaptades als infants, 
que s’han de dur a terme tallers i semina-
ris per discutir les implicacions d’aquesta 
Observació general i la millor manera de 
posar-la en pràctica, i que s’ha d’integrar 
en la formació de tots els professionals 
que treballen amb infants i per als infants.

1.  Resolució S-27/2 «A world fit for children» (un món apropiat per als infants), adoptada per l’Assamblea 
General el 2002.

2.  Vegeu les recomanacions del dia del debat general de 2006 relatives al dret dels infants a ser escoltats, 
disponibles a: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/ 
Final_Recommendations_after_DGD.doc (en anglès).
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OBJectiUs

7. L’objectiu global de l’Observació gene-
ral és donar suport als estats membres 
perquè apliquin de manera efectiva l’arti-
cle 12. En fer-ho, es pretén:

•  Millorar la comprensió del significat de 
l’article 12 i les seves conseqüències per 
als governs, les parts interessades, les 
ONG i la societat en general.

•  Elaborar l’àmbit d’aplicació de la le-
gislació, les polítiques i les pràctiques 

necessàries per aconseguir la plena 
aplicació de l’article 12.

•  Destacar els enfocaments positius en 
l’aplicació de l’article 12, aprofitant 
l’experiència en matèria de supervisió 
del Comitè.

•  Proposar uns requisits bàsics per als 
mitjans utilitzats per tenir en compte 
les opinions dels nens i les nenes en 
tots els assumptes que els afecten.
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el dret de l’infant a ser escOltat: 

UN DRET DELS INFANTS COM A INDIVIDUS 

I UN DRET DELS GRUPS D’INFANTS

9. Aquesta Observació general s’estructura 
en funció de la distinció que fa el Comitè 
entre el dret a ser escoltat que té un infant 
com a individu i el dret a ser escoltat que 
s’aplica a un grup d’infants (per exemple, 
una classe d’infants en edat escolar, els 
infants d’un barri, els infants d’un país, 
els infants amb discapacitat o les nenes). 
Aquesta distinció és important perquè la 
Convenció estipula que els estats membres 
han d’assegurar el dret dels nens i les ne-
nes a ser escoltats d’acord amb la seva edat 
i maduresa (vegeu a continuació l’anàlisi 
jurídica dels apartats 1 i 2 de l’article 12).

10. Les condicions d’edat i de madure-
sa es poden avaluar quan un infant és 
escoltat i també quan un grup d’infants 
expressen les seves opinions. La tasca 
d’avaluar l’edat i la maduresa d’un infant 
és més fàcil quan el grup en qüestió és 
un component d’una estructura duradora, 
com ara una família, una classe d’infants 
en edat escolar o els residents d’un barri 
en particular, però és més difícil quan els 
nens i les nenes s’expressen de mane-
ra col·lectiva. Fins i tot quan apareixen 
dificultats a l’hora d’avaluar l’edat i la 
maduresa, els estats membres han de 
considerar els infants com un grup que 

ha de ser escoltat, i el Comitè recomana 
fermament que aquests estats facin tots 
els esforços possibles per escoltar aquests 
infants que parlen de manera col·lectiva o 
per copsar les seves opinions.

11. Els estats membres han d’encoratjar 
els infants a formar-se una opinió lliure 
i han de proporcionar-los un ambient 
que els permeti exercir el seu dret a ser 
escoltats. 

12. Les opinions expressades pels infants 
poden ser una font d’informació i d’expe-
riència importants i han de ser tingudes 
en compte en l’adopció de decisions, la 
formulació de polítiques i l’elaboració i 
l’avaluació de lleis i/o mesures legals.

13. Aquests processos normalment s’ano-
menen participació. L’exercici del dret dels 
infants a ser escoltats és un element fona-
mental d’aquests processos. El concepte de 
participació posa en relleu que el fet d’in-
cloure els infants no hauria de ser només 
un acte momentani, sinó el punt de partida 
d’un intens intercanvi entre infants i adults 
en el desenvolupament de polítiques, 
programes i mesures en tots els contextos 
importants de la vida dels infants. 
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14. A la secció A («anàlisi jurídica») de 
l’Observació general, el Comitè analitza 
el dret de cada infant a ser escoltat, i a la 
secció C («L’aplicació del dret a ser escol-
tat en diferents contextos i situacions»), 
el Comitè tracta el dret a ser escoltat 
tant d’un infant com a individu com dels 
infants com a grup.

a. anàlisi JUrídica

15. L’article 12 de la Convenció estableix 
el dret de tots els infants a expressar 
lliurement les seves opinions en tots 
els assumptes que els afectin, i el dret 
subsegüent que aquestes opinions siguin 
tingudes en compte segons l’edat i la 
maduresa de l’infant. Aquest dret imposa 
una clara obligació jurídica per als estats 
membres de reconèixer aquest dret i 
garantir-ne l’aplicació escoltant les opi-
nions de l’infant i tenint-les en compte. 
Aquesta obligació exigeix que els estats 
membres, en el seu sistema judicial, o bé 
garanteixin directament aquest dret, o bé 
adoptin o revisin la legislació a fi que els 
infants puguin gaudir-ne plenament. 

16. El nen i la nena, però, tenen el dret 
de no exercir aquest dret. L’expressió 
d’opinions és una opció de l’infant, no 
una obligació. Els estats membres han de 
garantir que rebi tota la informació i l’as-
sessorament necessaris per prendre una 
decisió en favor dels seus interessos.

17. L’article 12, com a principi general, 
estableix que els estats membres han de 

procurar garantir que la interpretació i 
l’aplicació de tots els altres drets inclosos 
en la Convenció segueixin els principis 
d’aquest article.3

18. L’article 12 manifesta que l’infant té 
uns drets que exerceixen una influència 
sobre la seva vida, i no només els drets 
derivats de la seva vulnerabilitat (protec-
ció) o dependència dels adults (provisió).4 

La Convenció el reconeix com un subjecte 
de drets, i la ratificació gairebé universal 
d’aquest instrument internacional  
pels estats membres posa en relleu 
aquest estatus de l’infant, clarament 
expressat en l’article 12. 

1. anàlisi literal de l’article 12

(a) Paràgraf 1 de l’article 12

(i) «Han d’assegurar»

19. El paràgraf 1 de l’article 12 estableix 
que els estats membres «han d’assegurar» 
el dret de l’infant a expressar lliurement 
la seva opinió. «Han d’assegurar» és un 
terme legal amb una força especial, que 
no deixa marge a la discrecionalitat  
dels estats membres. En conseqüència, 
aquests estats tenen l’obligació estricta 
d’adoptar les mesures apropiades per 
aplicar plenament aquest dret de tots els 
infants. Aquesta obligació inclou dos  
elements per tal de garantir que es disposa 
de mecanismes per demanar-los l’opinió 
en tots els afers que els afectin i perquè 
aquestes opinions siguin tingudes en 
compte.

3.  Vegeu l’Observació general núm. 5 (2003) del Comitè, sobre mesures generals d’implementació de la 
Convenció dels drets dels infants (CRC/GC/2003/5).

4.  Generalment es fa referència a la Convenció com les tres p: provisió, protecció i participació.
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(ii)  «Amb capacitat de formar un judici 
propi»

20. Els estats membres han d’assegurar 
el dret a ser escoltats a tots els infants 
«amb capacitat de formar un judici 
propi». Aquesta frase no s’ha de consi-
derar limitadora, sinó com una obliga-
ció per als estats membres d’avaluar la 
capacitat de l’infant per formar-se una 
opinió autònoma en la mesura que sigui 
possible. Això significa que els estats 
membres no poden pressuposar que un 
infant és incapaç d’expressar les seves 
pròpies opinions. Al contrari, han de 
suposar que un infant té la capacitat de 
formar un judici propi i reconèixer que 
té dret a expressar les seves opinions; no 
correspon al nen o la nena demostrar la 
seva capacitat. 

21. El Comitè subratlla que l’article 12 
no imposa cap límit d’edat per al dret 
de l’infant a expressar la seva opinió, i 
dissuadeix els estats membres d’introdu-
ir límits d’edat, tant de dret com de fet, 
que puguin limitar el dret de l’infant a 
ser escoltat en tots els afers que l’afectin. 
En aquest sentit, el Comitè destaca el 
següent:

•  En primer lloc, en les seves recoma-
nacions posteriors al debat general 
sobre l’aplicació dels drets dels infants 
de 2004, el Comitè va subratllar que 
el concepte d’infant com a portador 
de drets està «lligat a la vida diària de 
l’infant des de les primeres etapes».5 
Els estudis mostren que els infants són 
capaços de formar opinions des de les 

primeres etapes de la seva vida, fins i 
tot quan encara no poden expressar-les 
verbalment.6 Per tant, la plena aplicació 
de l’article 12 requereix el reconeixe-
ment i el respecte de les formes no 
verbals de comunicació, inclosos el joc, 
el llenguatge corporal, les expressions 
facials i el dibuix i la pintura, a través 
dels quals els infants molt petits de-
mostren el seu coneixement, les seves 
eleccions i les seves preferències.

•  En segon lloc, no és necessari que les 
nenes i els nens tinguin un coneixe-
ment exhaustiu de tots els aspectes de 
la qüestió que els afecta, sinó que han 
de tenir prou coneixements per ser 
capaços de formar de manera adequada 
un judici propi sobre la qüestió. 

•  En tercer lloc, els estats membres també 
tenen l’obligació de garantir que aquest 
dret s’aplica en el cas d’infants que 
troben dificultats per fer-se sentir. Per 
exemple, als infants amb discapacitat 
se’ls hauria de proporcionar i permetre 
utilitzar qualsevol mitjà de comunicació 
necessari per facilitar-los l’expressió de 
les seves opinions. També s’ha de fer 
tots els possibles perquès es reconegui 
el dret a expressar opinions dels infants 
pertanyents a minories, grups indígenes 
o grups immigrants i dels infants que 
no parlen l’idioma majoritari.

•  Finalment, els estats membres han de 
ser conscients de les possibles conse-
qüències negatives d’una mala pràctica 
d’aquest dret, especialment en els casos 
d’infants molt petits, o en els casos en 

5. CRC/C/GC/7/Rev.1, paràgraf 14.
6.  Cf. Lansdown G. The evolving capacities of the child. Florència: Innocenti Research Centre, UNICEF/

Save the Children, 2005.
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què han estat víctimes d’un delicte, 
d’abús sexual, de violència o d’altres 
formes de maltractament. Els estats 
membres han d’adoptar totes les mesu-
res necessàries per garantir que el dret a 
ser escoltat s’exerceix i que es garanteix 
la seva plena protecció.

(iii) «El dret a manifestar la seva opinió»

22. El infants tenen dret «a manifestar 
la seva opinió». Això vol dir que po-
den expressar-la sense pressió i poden 
decidir si volen o no volen exercir el seu 
dret a ser escoltats. També vol dir que 
els infants no han de ser manipulats 
ni han d’estar subjectes a influències o 
pressions indegudes. Aquest fragment 
està intrínsecament relacionat amb la 
«pròpia» perspectiva: l’infant té dret a 
expressar la seva opinió i no les opinions 
dels altres. 

23. Els estats membres han de garantir 
les condicions perquè els infants puguin 
expressar les opinions que donen compte 
de la seva situació individual i social, i 
un entorn en el qual se sentin respectats 
i segurs quan expressin lliurement les 
seves opinions. 

24. El Comitè subratlla que un infant no 
ha de ser interrogat amb més freqüència 
del que és necessari, especialment quan 
s’analitzen esdeveniments que l’han per-
judicat. Una vista és un procés difícil que 
pot tenir un efecte traumàtic. 

25. L’exercici del dret a expressar la seva 
opinió requereix que l’infant estigui 
informat de les qüestions, les opcions 
i les possibles decisions que es puguin 
adoptar i les seves conseqüències per als 
qui són responsables de la vista de l’in-

fant, i per als seus pares o el seu tutor. 
L’infant també ha de ser informat sobre 
les condicions en què se li demanarà que 
expressi la seva opinió. Aquest dret a 
la informació és essencial, perquè és la 
condició prèvia de les seves decisions. 

(iv) «En tots el afers que l’afectin»

26. Els estats membres han d’assegurar 
que l’infant és capaç d’expressar la seva 
opinió «en tots els afers que l’afectin». 
Això representa una segona qualifica-
ció d’aquest dret: ha de ser escoltat si 
la qüestió debatuda l’afecta. Aquesta 
condició bàsica ha de ser respectada i s’ha 
d’entendre en sentit ampli. 

27. El grup de treball de composició 
oberta establert per la Comissió de Drets 
Humans, que va redactar l’esborrany del 
text de la Convenció, va rebutjar una 
proposta segons la qual es volia defi-
nir aquestes qüestions mitjançant una 
llista que limités l’atenció prestada a les 
opinions dels infants. En lloc d’això, es 
va decidir que el dret de l’infant a ser 
escoltat havia de fer referència a «tots els 
afers que l’afectin». Al Comitè li preocu-
pa el fet que sovint als infants se’ls nega 
el dret a ser escoltats, encara que sigui 
evident que l’afer en qüestió els afecta 
i que són capaços d’expressar la seva 
pròpia opinió respecte a aquest afer. Si 
bé el Comitè dóna suport a una definició 
àmplia del terme afer, que inclou qües-
tions que no esmenta explícitament la 
Convenció, reconeix que la clàusula «que 
l’afectin» es va afegir per aclarir que no 
es pretenia establir cap obligació polí-
tica general. La pràctica, però, inclosa la 
Cimera Mundial per la Infància, demos-
tra que una interpretació àmplia de les 
qüestions que afecten els infants ajuda 
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a incloure’ls en els processos socials 
de la seva comunitat i la seva societat. 
Així, els estats membres han d’escoltar 
atentament les seves opinions sempre 
que la seva perspectiva pugui millorar la 
qualitat de les solucions.

(v)  «Les opinions de l’infant han de ser 
tingudes en compte segons la seva 
edat i maduresa»

28. Les opinions de l’infant han de ser 
«tingudes en compte segons la seva edat i 
maduresa». Aquesta clàusula es refereix a 
la seva capacitat, la qual ha de ser avaluada 
per tal de poder tenir en compte les seves 
opinions, o per comunicar-li com aques-
tes opinions han influït en el resultat del 
procés. L’article 12 estableix que el simple 
fet d’escoltar l’infant no és suficient: la 
seva opinió ha de ser tinguda en compte 
seriosament quan és capaç de formar un 
judici propi. 

29. Quan estableix que les opinions dels 
infants han de ser tingudes en compte 
segons la seva edat i maduresa, l’article 12 
deixa clar que l’edat per si sola no pot de-
terminar la importància de l’opinió d’un 
infant. Els seus nivells de comprensió 
no estan relacionats de manera unifor-
me amb la seva edat biològica. Diversos 
estudis demostren que la informació, 
l’experiència, l’entorn, les expectatives 
socials i culturals i els nivells de suport 
contribueixen al desenvolupament de les 
capacitats d’un infant per formar-se una 
opinió. Per aquesta raó, les opinions de 
l’infant han de ser avaluades de manera 
individual.

30. La maduresa és la capacitat de com-
prendre i avaluar les implicacions d’un 
afer en particular i, per tant, cal tenir-la 

en compte a l’hora de determinar la capa-
citat individual d’un infant. La maduresa 
és difícil de definir; en el context de l’ar-
ticle 12, es refereix a la capacitat d’expres-
sar la seva opinió sobre diverses qüesti-
ons de manera raonable i independent. 
També cal tenir en compte l’impacte de 
la qüestió en l’infant. Com més gran sigui 
l’impacte del resultat en la seva vida, més 
important és fer una avaluació adequada 
de la seva maduresa.

31. Cal tenir en compte la capacitat evolu-
tiva de l’infant i l’orientació i la guia dels 
pares (vegeu el paràgraf 84 i la secció C 
més endavant).

(b) Paràgraf 2 de l’article 12

(i)  El dret a «ser escoltat en qualsevol 
procediment judicial o administratiu 
que l’afecti”

32. El paràgraf 2 de l’article 12 especi-
fica que l’oportunitat de l’infant de ser 
escoltat s’ha de proporcionar, en parti-
cular, «en qualsevol procediment judicial 
o administratiu que l’afecti». El Comitè 
subratlla que aquesta disposició s’aplica a 
tots els procediments judicials que l’afec-
tin sense cap limitació, entre els quals hi 
ha la separació dels pares, la custòdia, la 
cura i l’adopció, infants que han infringit 
la llei, infants víctimes de violència física 
o psicològica, abusos sexuals o altres 
delictes, atenció sanitària, seguretat so-
cial, infants no acompanyats, infants que 
sol·liciten asil i refugiats, i víctimes de 
conflictes armats i altres emergències. Els 
procediments administratius inclouen, 
per exemple, les decisions sobre l’educa-
ció, la salut, l’entorn i les condicions de 
vida o de protecció dels infants. Ambdós 
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tipus de procediments poden implicar 
mecanismes alternatius de solució de 
controvèrsies com la mediació i l’arbi-
tratge. 

33. El dret a ser escoltat s’aplica tant als 
procediments iniciats per l’infant, com 
ara denúncies contra maltractaments i 
recursos contra l’exclusió escolar, com als 
procediments iniciats per altres perso-
nes sobre qüestions que afecten l’infant, 
com ara la separació dels progenitors o 
l’adopció. S’encoratja els estats membres 
a adoptar mesures legislatives que reque-
reixin que els responsables de prendre 
les decisions en procediments judicials 
o administratius expliquin l’abast de la 
consideració donada a les opinions de 
l’infant i les conseqüències per al nen o 
la nena. 

34. Els nens i les nenes no poden ser 
escoltats de manera efectiva en un entorn 
intimidador, hostil, insensible o inade-
quat a la seva edat. Els procediments han 
de ser accessibles i adequats als infants. 
Se’ls ha de procurar proporcionar infor-
mació adequada, un suport adequat per 
a l’autorepresentació, personal amb la 
formació adient, un disseny de les sales 
d’audiència apropiat, un vestuari per als 
jutges i els advocats adequat, pantalles 
visuals i sales d’espera separades.

(ii)  «Bé directament, bé per mitjà d’un re-
presentant o d’una institució adequada»

35. Una vegada l’infant ha decidit que vol 
ser escoltat, cal que decideixi de quina 
manera vol ser escoltat: «bé directament, 
bé per mitjà d’un representant o d’una 
institució adequada». El Comitè reco-
mana que, sempre que sigui possible, 
s’ofereixi a l’infant l’oportunitat de ser 

escoltat directament en qualsevol proce-
diment.

36. El representant de l’infant pot ser  
el progenitor o els progenitors, un advocat 
o una altra persona (entre altres, un 
treballador social). No obstant això, cal 
remarcar que en moltes causes (civils, 
penals o administratives) hi ha el risc d’un 
conflicte d’interessos entre l’infant i el seu 
representant més evident (el progenitor 
o els progenitors). Si la vista de l’infant 
es fa per mitjà d’un representant, és 
molt important que aquest representant 
transmeti correctament les seves opinions 
al responsable de prendre les decisions.  
El mètode escollit l’ha de determinar 
l’infant (o l’autoritat competent en cas 
necessari), d’acord amb la seva situació 
particular. Els representants han de tenir 
el coneixement i la comprensió suficients 
dels diversos aspectes del procés d’adopció 
de decisions, i experiència de treball amb 
infants.

37. El representant ha de ser conscient 
que representa exclusivament els interes-
sos de l’infant i no els interessos d’altres 
persones (progenitors, institucions o 
organismes -per exemple, centres resi-
dencials, l’Administració o la societat). 
Els representants nomenats per represen-
tar les opinions de l’infant han de seguir 
codis de conducta.

(iii)  «D’acord amb les normes de procedi-
ment de la legislació»

38. La representació d’un infant s’ha de 
fer «d’acord amb les normes de procedi-
ment de la legislació». Aquesta clàusula 
no s’ha d’interpretar en el sentit que 
permet l’ús de la legislació processal, que 
limita o impedeix el gaudi d’aquest dret 
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fonamental. Al contrari, s’anima els estats 
membres a complir les regles bàsiques dels 
procediments justos, com ara el dret a la 
defensa i el dret d’accés als arxius propis. 

39. Quan no es compleixen les regles de 
procediment, la decisió del tribunal o de 
l’autoritat administrativa pot ser impugna-
da i es pot revocar, substituir o reprendre 
per fer-ne una revisió jurídica en el futur.

2.  Passos per a l’aplicació del dret  
de l’infant a ser escoltat

40. Per aplicar els dos paràgrafs de l’arti-
cle 12, són necessaris cinc passos per tal 
d’aplicar amb eficàcia el dret de l’infant a 
ser escoltat cada vegada que un assump-
te l’afecta o quan és convidat a donar la 
seva opinió en un procediment formal o 
en un altre context. Aquests passos s’han 
d’aplicar de manera apropiada al context 
en qüestió.

(a) Preparació

41. Els responsables de la vista de l’infant 
han de garantir que estigui informat sobre 
el seu dret a expressar la seva opinió en 
tots els afers que l’afectin i, en particular, 
en qualsevol procés judicial i adminis-
tratiu d’adopció de decisions, i sobre 
l’efecte que les seves opinions tindran 
en el resultat. A més, l’infant ha de rebre 
informació sobre l’opció de comunicar-se 
directament o a través d’un representant, 
i ha de ser conscient de les possibles con-
seqüències d’aquesta elecció. La persona 
que pren les decisions ha de preparar 
adequadament l’infant abans de la vista, 
i li ha d’explicar com, quan i on es durà a 
terme la vista i qui hi participarà, i ha de 

tenir en compte les opinions de l’infant 
en aquest sentit.

(b) la vista

42. El context en el qual un infant exer-
ceix el seu dret a ser escoltat ha de ser 
un context que ajudi l’infant i l’encoratgi, 
de manera que vegi que l’adult respon-
sable de la vista està disposat a escoltar 
i a tenir en compte seriosament el que 
l’infant ha decidit comunicar. La persona 
que escoltarà les opinions de l’infant pot 
ser un adult relacionat amb els assump-
tes que l’afecten (per exemple, un mestre, 
un treballador social o un cuidador), una 
persona que prengui decisions en una 
institució (per exemple, un director, un 
administrador o un jutge), o un espe-
cialista (per exemple, un psicòleg o un 
metge). 

43. L’experiència mostra que el millor 
és que la situació adopti el format d’una 
xerrada en lloc d’un interrogatori unila-
teral. És preferible que l’infant no sigui 
escoltat en una audiència pública, sinó en 
condicions de confidencialitat. 

(c) avaluació de la capacitat de l’infant

44. Les opinions del nen o nena han de 
ser tingudes en compte quan una anàlisi 
individual indiqui que és capaç de formar 
un judici propi. Si és capaç de formar un 
judici propi de manera raonable i inde-
pendent, la persona que pren les deci-
sions ha de tenir en compte les seves 
opinions com un factor significatiu en 
la solució de la qüestió. S’ha de desen-
volupar una bona pràctica per avaluar la 
capacitat de l’infant.
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(d) informació sobre la manera com 
s’han tingut en compte les opinions  
de l’infant (retroalimentació)

45. Atès que l’infant gaudeix del dret que 
la seva opinió sigui tinguda en compte, 
la persona que pren les decisions l’ha 
d’informar dels resultats del procés i 
explicar-li com s’han tingut en compte les 
seves opinions. La retroalimentació garan-
teix que les opinions de l’infant no sols 
s’escoltin com una formalitat, sinó que es 
prenguin seriosament. La informació pot 
induir l’infant a insistir, a estar-hi d’acord 
o a fer una altra proposta o, en el cas d’un 
procediment judicial o administratiu, a 
presentar una apel·lació o una queixa.

(e) Queixes, solucions i compensacions

46. Les lleis són necessàries per propor-
cionar als infants procediments de re-
clamació i solucions quan es desatén i es 
viola el seu dret a ser escoltats i que les 
seves opinions siguin tingudes en comp-
te.7 Els infants han de tenir la possibilitat 
de dirigir-se a un defensor del poble o 
a una persona amb un càrrec similar, a 
totes les institucions relacionades amb 
la infància, entre altres, les escoles i les 
llars d’infants, a fi que puguin expressar 
les seves queixes. Els infants han de saber 
qui són aquestes persones i com hi poden 
accedir. En el cas de conflictes familiars 
sobre la consideració de les opinions 
dels infants, un infant ha de ser capaç de 
dirigir-se a una persona dels serveis de 
joventut de la comunitat.

47. Si el dret del nen o la nena a ser escol-
tat és violat en el marc d’un procediment 
judicial o administratiu (article 12, paràgraf 
2), l’infant ha de tenir accés als recursos 
i procediments de reclamació que pro-
porcionin solucions en cas de violació de 
drets. Els procediments de reclamació han 
de proporcionar mecanismes fiables per 
garantir que els infants estiguin segurs que 
el fet de fer-ne ús no els exposarà al risc 
de patir cap tipus de violència o de càstig. 

3. Obligacions dels estats membres

a. Obligacions bàsiques dels estats 
membres 

48. El dret dels infants a ser escoltats im-
posa als estats membres l’obligació de re-
visar o modificar la seva legislació per tal 
d’establir mecanismes que proporcionin 
als infants accés a una informació correc-
ta, un suport adequat si escau, informació 
sobre com s’han tingut en compte les 
seves opinions i procediments de recla-
mació, solucions o compensacions. 

49. Per tal de complir aquestes obligaci-
ons, els estats membres han d’adoptar les 
estratègies següents:

•  Revisar i suprimir les declaracions i les 
reserves restrictives de l’article 12. 

•  Establir institucions independents a fa-
vor dels drets humans, com ara defensors 
del menor o comissionats amb un ampli 
mandat sobre els drets dels infants.8

7.  Vegeu l’Observació general núm. 5 (2003) del Comitè, sobre mesures generals d’implementació de la 
Convenció dels drets dels infants, paràgraf 24.

8.  Vegeu l’Observació general núm. 2 (2002) del Comitè, sobre el paper de les institucions nacionals 
independents de drets humans.
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•  Formar, en relació amb l’article 12 i la 
seva aplicació a la pràctica, tots els pro-
fessionals que treballen amb els infants 
i per als infants, inclosos advocats, 
jutges, policies, treballadors socials, 
assistents socials, psicòlegs, cuidadors, 
funcionaris de residències i de presons, 
docents de tots els nivells del sistema 
d’educació, metges, infermeres i altres 
professionals sanitaris, funcionaris pú-
blics, funcionaris d’hospicis i autoritats 
tradicionals.

•  Assegurar que es donen les condicions 
adequades per donar suport als infants 
i encoratjar-los a expressar les seves 
opinions, i assegurar que aquestes opi-
nions són tingudes en compte, mitjan-
çant reglaments i acords que recolzen 
en les lleis i els codis institucionals i 
l’eficàcia dels quals s’avalua periòdica-
ment. 

•  Lluitar contra les actituds negatives, 
les quals impedeixen la plena aplicació 
del dret de l’infant a ser escoltat, per 
mitjà de campanyes públiques, inclo-
ses persones influents i mitjans de 
comunicació, per canviar les concep-
cions convencionals generalitzades de 
l’infant.

(b) Obligacions específiques  
en relació amb els procediments 
judicials i administratius

(i)  El dret dels infants a ser escoltats en 
procediments judicials civils

50. Els principals casos en què es re-
quereix que els nens i les nenes siguin 
escoltats es detallen a continuació:

Divorci i separació

51. En els casos de separació i divorci, 
els fills i les filles de la relació es veuen 
clarament afectats per les decisions dels 
tribunals. Qüestions com la pensió ali-
mentària dels infants o la custòdia i les 
visites les determina el jutge durant el 
judici o bé es decideixen per mitjà de la 
mediació per part d’un tribunal. Mol-
tes jurisdiccions han inclòs en la seva 
normativa, en relació amb la dissolució 
d’una relació, una disposició segons 
la qual el jutge ha de donar considera-
ció primordial a «l’interès superior de 
l’infant».

52. Per aquesta raó, tota la legislació 
sobre la separació i el divorci ha d’in-
cloure el dret dels nens i les nenes a ser 
escoltats per les persones que prenen les 
decisions i en els processos de media-
ció. Algunes jurisdiccions, ja sigui per 
qüestions de política o de legislació, 
prefereixen establir una edat a partir de 
la qual es considera els infants capaços 
d’expressar la seva opinió. La Convenció, 
però, anticipa que aquesta qüestió s’ha 
de determinar de manera individual, ja 
que es refereix a l’edat i a la maduresa  
de l’infant, raó per la qual requereix  
una avaluació individual de la seva  
capacitat.

Separació dels pares i atenció alternativa

53. Cada vegada que es pren la decisió de 
separar un infant de la seva família per-
què és víctima d’abusos o de negligència 
a la seva llar, cal tenir en compte la seva 
opinió per actuar segons el seu interès 
primordial. La intervenció es pot iniciar 
a partir de la denúncia d’un infant, d’un 
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altre membre de la família o d’una perso-
na del seu entorn, quan s’al·legui abús o 
negligència per part de la família. 

54. Segons l’experiència del Comitè, el 
dret dels nens i les nenes a ser escoltats 
no sempre és tingut en compte pels estats 
membres. El Comitè recomana que els 
estats membres garanteixin, mitjançant 
la legislació, la reglamentació i directrius 
polítiques, que se sol·liciti i es tingui en 
compte l’opinió de l’infant, incloses les 
decisions relacionades amb l’acolliment 
en una institució, el desenvolupament i 
la revisió de plans d’atenció, i les visites 
amb els pares i la família. 

L’adopció i la institució de la kafala de la 
llei islàmica

55. Quan un nen o nena és donat en 
adopció o en règim de kafala de la llei 
islàmica, és de vital importància que sigui 
escoltat. Aquest procés també és neces-
sari quan l’adopció la duen a terme els 
padrastres o les famílies d’acollida, encara 
que l’infant i els pares adoptius hagin 
estat vivint junts durant algun temps.

56. L’article 21 de la Convenció estableix 
que l’interès primordial de l’infant ha de 
ser el factor més important. En les deci-
sions d’adopció, de kafala o de qualsevol 
altre tipus d’acolliment, l’interès primor-
dial del nen o la nena no pot definir-se 
sense tenir en compte la seva opinió. El 
Comitè insta tots els estats membres a 
informar l’infant, si és possible, sobre 
els efectes de l’adopció, la kafala o altres 

tipus d’acolliment, i a garantir mitjan-
çant la legislació que s’escoltin les seves 
opinions. 

(ii)  El dret dels infants a ser escoltats en 
procediments judicials penals

57. En els procediments penals, el dret de 
l’infant a expressar la seva opinió lliure-
ment en tots els afers que l’afectin ha de 
ser plenament respectat i aplicat en cada 
etapa del procés de justícia de menors.9

Delinqüents infantils

58. L’article 12, paràgraf 2, de la Conven-
ció estableix que els infants dels quals 
s’al·legui que han infringit les lleis penals 
o als quals s’acusi o es declari culpables 
d’haver infringit aquestes lleis, tenen 
dret a ser escoltats. Aquest dret s’ha de 
respectar plenament en totes les etapes 
del procés judicial, des de l’etapa prèvia al 
judici, quan la persona té dret a guardar 
silenci, fins al dret a ser escoltat per la 
policia, el fiscal i el jutge d’instrucció. 
Aquest dret també s’aplica a les fases 
d’adjudicació i disposició, i a l’aplicació 
de les mesures imposades.

59. En cas de desjudicialització, inclosa 
la mediació, l’infant ha de tenir l’oportu-
nitat de donar el seu consentiment lliure 
i voluntari, i se li ha de donar l’oportu-
nitat d’obtenir assessorament jurídic i 
de qualsevol altre tipus i assistència per 
determinar la idoneïtat i la convenièn-
cia de la mesura de desjudicialització 
proposada.

9.  Vegeu l’Observació general núm. 10 (2007) del Comitè, sobre els drets de l’infant en la justícia de 
menors (CRC/C/GC/10).
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60. Per tal de participar de manera efec-
tiva en els procediments, tots els infants 
han de ser informats de manera immedia-
ta i directa dels càrrecs que se’ls imputen 
en una llengua que entenguin, i també 
sobre el procediment de la justícia de 
menors i les possibles mesures adoptades 
pel tribunal. El procediment s’ha de dur 
a terme en una atmosfera que permeti la 
nena o el nen participar i expressar-se 
lliurement.

61. La vista d’una causa contra un infant 
acusat d’haver infringit les lleis s’ha de 
fer a porta tancada. Hi pot haver excep-
cions molt limitades a aquesta regla, que 
han d’estar clarament definides en la le-
gislació nacional i s’han d’aplicar pensant 
en l’interès primordial de l’infant.

Infants víctimes i testimonis de delictes 

62. Els infants víctimes i testimonis d’un 
delicte han de tenir l’oportunitat d’exer-
cir plenament el seu dret a expressar 
lliurement la seva opinió d’acord amb la 
resolució 2005/20 del Consell Econòmic i 
Social de les Nacions Unides, «Directrius 
sobre la justícia en assumptes concer-
nents als infants víctimes i testimonis de 
delictes».10

63. Concretament, això vol dir que s’han 
de dedicar tots els esforços a assegurar 
que els infants víctimes i/o testimonis 
d’un delicte siguin consultats sobre els 
assumptes pertinents relatius a la seva 
participació en el cas que s’examina, i 
puguin expressar lliurement i a la seva 

manera les seves opinions i preocupaci-
ons relatives a la seva participació en el 
procés judicial.

64. El dret de l’infant víctima i/o testi-
moni d’un delicte també està relacionat 
amb el dret a ser informat sobre qües-
tions com la disponibilitat de serveis 
mèdics, psicològics i socials, el paper 
d’un infant víctima i/o testimoni d’un 
delicte, la manera de dur a terme els 
«interrogatoris», mecanismes de suport 
existents per a l’infant en el moment de 
presentar una denúncia i de participar 
en les investigacions i els procediments 
judicials, els llocs i els horaris específics 
de les vistes, la disponibilitat de me-
sures de protecció, les possibilitats de 
rebre una compensació i les condicions 
per a l’apel·lació.

(iii)  El dret dels infants a ser escoltats  
en procediments administratius

65. Tots els estats membres han de de-
senvolupar procediments administratius 
de la legislació que reflecteixin els requi-
sits de l’article 12 i garanteixin el dret de 
l’infant a ser escoltat, juntament amb al-
tres drets processals, inclosos els drets a 
la divulgació dels registres corresponents, 
a la notificació de la vista i a la represen-
tació dels pares o altres persones.

66. Els infants acostumen a passar per 
procediments administratius en lloc 
de procediments judicials, ja que els 
procediments administratius són menys 
formals, més flexibles i relativament 
fàcils d’establir de conformitat amb la 

10.  Resolució 2005/20 del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, en especial els articles 8, 19 
i 20. Disponible a: www.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005-20.pdf (en anglès).
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legislació i la reglamentació. Els procedi-
ments han d’adaptar-se i ser accessibles 
als infants. 

67. Entre els exemples concrets dels 
procediments administratius aplicables 
als nens i les nenes s’inclouen mecanis-
mes per abordar problemes de disciplina 
a les escoles (per exemple, suspensions i 
expulsions), negatives a atorgar certi-
ficats de rendiment escolar i qüestions 
relacionades amb el rendiment escolar, 
mesures disciplinàries i negatives a con-
cedir privilegis als centres de detenció 
de menors, sol·licituds d’asil per als 
infants no acompanyats, i sol licituds 
de permisos de conduir. En tots aquests 
assumptes, han de tenir el dret a ser es-
coltats i a gaudir d’altres drets «d’acord 
amb les normes de procediment de la 
legislació.»

B. el dret a ser escOltat 
i la relació amB altres 
disPOsiciOns de la cOnvenció 

68. L’article 12, com a principi general, 
està vinculat als altres principis generals 
de la Convenció, com l’article 2 (dret a 
la no-discriminació), l’article 6 (dret a 
la vida, a la supervivència i al desenvo-
lupament) i, en particular, és interde-
pendent amb l’article 3 (la consideració 
principal de l’interès primordial de l’in-
fant). L’article 12 també està estretament 
vinculat amb els articles relacionats 
amb els drets i les llibertats civils, en 
particular l’article 13 (dret a la llibertat 
d’expressió) i l’article 17 (dret a la infor-
mació). A més, l’article 12 està connectat 
a tots els altres articles de la Convenció, 
que no poden aplicar-se plenament si 

l’infant no és respectat com un subjecte 
amb les seves pròpies opinions sobre els 
drets que contenen els articles corres-
ponents i la seva aplicació.

69. La relació entre l’article 12 i l’article 5 
(el desenvolupament de les capacitats de 
l’infant i la direcció i la guia adequades 
per part dels pares -vegeu el paràgraf 84 
d’aquesta Observació general) és d’es-
pecial rellevància, ja que és fonamental 
que les orientacions donades pels pares 
tinguin en compte el desenvolupament de 
les capacitats de l’infant.

1. articles 12 i 3

70. L’objectiu de l’article 3 és garantir que 
en totes les accions que concerneixen els 
infants dutes a terme per institucions de 
benestar social públiques o privades, tri-
bunals de justícia, autoritats administra-
tives o cossos legislatius, sempre preval-
gui l’interès primordial de l’infant. Això 
significa que totes les accions efectuades 
en nom de l’infant han de respectar el 
seu interès primordial. Aquest interès és 
similar a un dret processal que obligui els 
estats membres a adoptar mesures per 
assegurar que es té en compte l’interès 
primordial. La Convenció obliga els estats 
membres a garantir que els responsables 
d’aquestes accions escolten l’infant tal 
com s’estipula en l’article 12. Aquesta 
mesura és obligatòria.

71. L’interès primordial, establert en 
col·laboració amb l’infant, no és l’únic 
factor que cal tenir en compte en les 
actuacions de les institucions, les auto-
ritats i l’Administració. És, però, d’im-
portància cabdal, com ho és l’opinió del 
nen o la nena.
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72. L’article 3 està dedicat als casos indi-
viduals, però, de manera explícita, també 
exigeix que es tingui en compte l’interès 
primordial dels infants com a grup en 
tots els afers que els concerneixen. Els 
estats membres, en conseqüència, tenen 
l’obligació de tenir en compte no només 
la situació individual de cada infant a 
l’hora d’identificar el seu interès primor-
dial, sinó també els interessos primordi-
als dels infants com a grup. A més a més, 
els estats membres han d’examinar les 
actuacions de les institucions públiques 
i privades, de les autoritats i dels cossos 
legislatius. L’extensió de l’obligació als 
cossos legislatius indica clarament que 
qualsevol llei, reglament o norma que 
afecta els infants ha de seguir el criteri de 
l’interès primordial.

73. No hi ha dubte que els interessos pri-
mordials dels infants com a grup definit 
s’han d’establir de la mateixa manera que 
quan es valoren els interessos individu-
als. Si els interessos primordials d’un 
gran nombre d’infants estan en joc, els 
directors d’institucions, les autoritats o 
els organismes governamentals també 
han d’oferir als infants d’aquests grups 
indefinits l’oportunitat de ser escoltats i 
han de tenir en compte les seves opinions 
a l’hora de programar actuacions, inclo-
ses decisions legislatives que afectin de 
manera directa o indirecta els infants.

74. No hi ha conflicte entre els articles 3 
i 12, només una funció complementària 
dels dos principis generals: l’un estableix 
l’objectiu d’aconseguir l’interès primordi-
al de l’infant, i l’altre estableix la metodo-
logia per assolir l’objectiu d’escoltar l’in-
fant o els infants. De fet, l’article 3 no es 
pot aplicar correctament si no es respec-
ten els components de l’article 12. Així 

mateix, l’article 3 reforça la funcionalitat 
de l’article 12, ja que facilita el paper bàsic 
dels infants en totes les decisions que 
afecten les seves vides.

2. articles 12, 2 i 6

75. El dret a la no-discriminació és un 
dret inherent garantit per tots els 
instruments dels drets humans, inclosa 
la Convenció dels Drets dels Infants. 
Segons l’article 2 de la Convenció, tot 
infant té dret a no ser discriminat en 
l’exercici dels seus drets, inclosos els que 
recull l’article 12. El Comitè subratlla  
que els estats membres han d’adoptar  
les mesures apropiades per assegurar a 
tots els nens i nenes el dret a expressar 
lliurement les seves opinions i que 
aquestes siguin tingudes en compte 
sense discriminació per motius de raça, 
color, sexe, idioma, religió, opinió política 
o d’altra mena, origen nacional, ètnic o 
social, posició econòmica, incapacitat 
física, naixement o qualsevol altra 
condició de l’infant. Els estats membres 
han de protegir els infants contra la 
discriminació, especialment envers grups 
d’infants vulnerables o marginats, per 
assegurar-los el dret a ser escoltats i a 
participar en tots els assumptes que els 
afecten, en igualtat de condicions amb 
els altres infants.

76. En particular, el Comitè observa amb 
preocupació que, en algunes societats, 
les actituds i les pràctiques consuetu-
dinàries obstaculitzen el gaudi d’aquest 
dret i hi imposen limitacions importants. 
Els estats membres han de prendre les 
mesures adequades per sensibilitzar i 
educar la societat sobre els efectes nega-
tius d’aquestes actituds i pràctiques i per 
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fomentar canvis d’actitud per tal d’acon-
seguir la plena aplicació dels drets de tots 
els infants segons aquesta Convenció.

77. El Comitè insta els estats membres  
a prestar una atenció especial al dret  
de les nenes menors d’edat a ser escol-
tades, a rebre suport si cal, a expressar 
la seva opinió i que sigui tinguda en 
compte, ja que els estereotips de gènere 
i els valors patriarcals dificulten que les 
nenes puguin gaudir del dret establert 
en l’article 12 i hi imposen limitacions 
importants.

78. El Comitè veu de manera positiva 
l’obligació que imposa als estats membres 
l’article 7 de la Convenció dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat de garantir 
que els infants amb discapacitat disposin 
de l’assistència i l’equipament necessaris 
per poder expressar lliurement la seva 
opinió i perquè la seva opinió sigui tingu-
da en compte.

79. L’article 6 de la Convenció dels Drets 
dels Infants reconeix que tot infant té 
el dret inherent a la vida i que els estats 
membres han d’assegurar-li al màxim 
possible la supervivència i el desenvolu-
pament. El Comitè és conscient de la im-
portància de promoure el dret de l’infant 
a ser escoltat, atès que la seva participació 
és una eina per estimular el ple desenvo-
lupament de la seva personalitat i de les 
seves capacitats, d’acord amb l’article 6 i 
amb els objectius de l’educació que conté 
l’article 29.

3. articles 12, 13 i 17

80. L’article 13, relatiu al dret a la lli-
bertat d’expressió, i l’article 17, relatiu 

a l’accés a la informació, són prerequi-
sits essencials per a l’exercici efectiu 
del dret a ser escoltat. Aquests articles 
estableixen que els infants són subjec-
tes de drets i, juntament amb l’article 
12, afirmen que l’infant té dret a exercir 
aquests drets en nom propi, d’acord 
amb el desenvolupament de les seves 
capacitats. 

81. El dret a la llibertat d’expressió reco-
llit en l’article 13 es confon sovint amb el 
de l’article 12. No obstant això, tot i que 
aquests dos articles estan estretament 
relacionats, tracten drets diferents. La 
llibertat d’expressió es refereix al dret 
a tenir i expressar opinions i a cercar 
i rebre informació per qualsevol mit-
jà. Assegura el dret de la persona a no 
patir restriccions per part dels estats 
membres a causa de les opinions que 
té o expressa. Com a tal, aquest dret 
imposa als estats membres l’obligació de 
no interferir en l’expressió d’aquestes 
opinions, o en l’accés a la informació, 
i, alhora, de protegir el dret d’accés als 
mitjans de comunicació i al diàleg públic. 
L’article 12, en canvi, es refereix al dret 
d’expressió d’opinions específicament 
sobre qüestions que afecten l’infant, i 
al dret a participar en les accions i les 
decisions que repercuteixen sobre la seva 
vida. L’article 12 imposa als estats mem-
bres l’obligació d’establir el marc jurídic 
i els mecanismes necessaris per facilitar 
la participació activa de l’infant en totes 
les accions que l’afecten i en l’adopció 
de decisions, i l’obligació de tenir en 
compte les opinions dels infants un cop 
expressades. La llibertat d’expressió de 
l’article 13 no requereix aquest com-
promís o aquesta resposta dels estats 
membres. No obstant això, el fet de crear 
un ambient de respecte vers els infants 
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perquè expressin les seves opinions, de 
conformitat amb l’article 12, també con-
tribueix a desenvolupar la capacitat dels 
infants d’exercir el seu dret a la llibertat 
d’expressió.

82. El compliment del dret de l’infant 
a la informació, de conformitat amb 
l’article 17 és, en bona part, un requisit 
previ per a la realització efectiva del dret 
a expressar opinions. Els infants neces-
siten accedir a informació relacionada 
amb totes les qüestions que els concer-
neixin per mitjà de formats adequats 
a la seva edat i a les seves capacitats. 
Això s’aplica, per exemple, a informació 
relacionada amb els seus drets, qualsevol 
procediment que els afecti, la legisla-
ció nacional, reglaments i polítiques, 
serveis locals i procediments d’apel·lació 
i de denúncia. De conformitat amb els 
articles 17 i 42, els estats membres han 
d’incloure els drets dels infants en els 
plans d’estudi. 

83. El Comitè també recorda als estats 
membres que els mitjans de comunicació 
són un mitjà important tant per donar a 
conèixer el dret dels infants a expressar 
les seves opinions com per proporcionar 
oportunitats per a l’expressió pública 
d’aquestes opinions. El Comitè encoratja 
diversos mitjans de comunicació a dedi-
car més recursos a la inclusió dels infants 
en el desenvolupament de programes i la 
creació d’oportunitats perquè els infants 
desenvolupin i liderin iniciatives en els 
mitjans de comunicació sobre els seus 
drets.11

4. articles 12 i 5

84. L’article 5 de la Convenció estableix 
que els estats membres han de respectar les 
responsabilitats, els drets i els deures dels 
pares, dels tutors legals, dels membres de la 
família extensa o de la comunitat, d’acord 
amb els usos locals, a fi de donar a l’infant 
la direcció i la guia adequades perquè pugui 
exercir els drets reconeguts en aquesta 
Convenció. En conseqüència, té el dret de 
rebre direcció i guia, que ha de compensar 
la seva falta de coneixement, experiència 
i comprensió, els quals estan limitats pel 
desenvolupament de les seves capacitats, 
com s’indica en aquest article. Els pares, els 
tutors legals o altres persones que tinguin 
la responsabilitat legal de l’infant, com 
més coneixements, experiència i capaci-
tat de comprensió tingui aquest infant, 
més han de transformar aquesta direcció 
i guia en advertiments i consells, i més 
endavant en un intercanvi en condicions 
d’igualtat. Aquesta transformació no s’ha 
de dur a terme en un moment determinat 
del desenvolupament de l’infant, sinó que 
ha d’anar augmentant de manera constant 
a mesura que se l’anima a manifestar les 
seves opinions.

85. Aquest requisit es reprèn a l’article 
12 de la Convenció, que estipula que les 
opinions de l’infant han de ser tingudes 
en compte quan sigui capaç de formar  
un judici propi. En altres paraules, a 
mesura que els infants adquireixen capa-
citats, se’ls permet tenir més responsa-
bilitat en la regulació dels afers que els 
afecten.12

11.  Dia de debat general sobre infants i mitjans de comunicació (1996): www.unhchr.ch/html/menu2/6/
crc/doc/days/media.pdf. [adreça errònia]

12.  Observació general núm. 5 (2003), sobre les mesures generals d’aplicació de la Convenció dels Drets 
dels Infants.
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5. l’article 12 i l’aplicació dels drets 
dels infants en general

86. A més dels articles examinats en els 
paràgrafs anteriors, la majoria dels altres 
articles de la Convenció requereixen 
i promouen la implicació dels infants 
en els afers que els afecten. En totes 
aquestes mencions sobre la implicació 
dels infants, el concepte de participació 
s’utilitza contínuament. Sens dubte, l’eix 
central és l’article 12, però el requisit de 
planificar, treballar i desenvolupar en col-
laboració amb els infants és present en 
tota la Convenció. 

87. La pràctica de l’aplicació dels drets 
dels infants aborda tota una sèrie de pro-
blemes, com la salut, l’economia, l’educa-
ció o el medi ambient, que són d’interès 
no només afecten els individus, sinó tam-
bé els grups d’infants i la infància en ge-
neral. En conseqüència, el Comitè sempre 
ha interpretat la participació en termes 
generals per tal d’establir els procedi-
ments no només per a cada nen i nena i 
per als grups d’infants clarament definits, 
sinó també per a grups d’infants com els 
indígenes, els infants amb discapacitats 
o els infants en general, que es veuen 
afectats directament o indirectament per 
les condicions socials, econòmiques o 
culturals de la seva societat.

88. Aquest concepte tan ampli de la 
participació dels infants es reflecteix 
en el document final aprovat durant la 
vint-i-setena sessió extraordinària de 
l’Assemblea General titulat «A world 
fit for children» (un món apropiat per 
als infants). Els estats membres s’han 

compromès a «elaborar i aplicar progra-
mes per fomentar la participació genuïna 
dels infants, inclosos els adolescents, en 
els processos de presa de decisions, fins 
i tot en les famílies, en les escoles i en 
els àmbits nacional i local» (paràgraf 32, 
subparàgraf 1). El Comitè ha assenyalat 
en l’Observació general núm. 5, sobre les 
mesures generals d’aplicació de la Con-
venció dels Drets dels Infants, que «és 
important que els governs estableixin 
una relació directa amb els infants, i no 
simplement una relació a través d’orga-
nitzacions no governamentals (ONG) o 
institucions de drets humans».13

c. l’aPlicació del dret a 
ser escOltats en diferents 
entOrns i sitUaciOns

89. El dret de la nena i el nen a ser 
escoltats s’ha d’aplicar en els diversos 
entorns i situacions en què creixen, 
es desenvolupen i aprenen. En aquests 
entorns i situacions, hi ha diversos con-
ceptes sobre l’infant i la seva funció que 
poden facilitar o restringir la implicació 
dels infants en els afers quotidians i en 
les decisions importants. Hi ha diverses 
maneres d’influir en l’aplicació del dret 
de l’infant a ser escoltat que els estats 
membres poden utilitzar per fomentar la 
seva participació.

1. en la família

90. Una família en què els infants poden 
expressar lliurement les seves opinions i 

13. Ibid., paràgraf 12.
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en què se’ls pren seriosament des de les 
primeres etapes de la seva vida constitu-
eix un model important, i és una pre-
paració perquè l’infant exerceixi el dret 
a ser escoltat per la resta de la societat. 
Aquest enfocament de l’educació dels fills 
serveix per promoure el desenvolupament 
individual, millorar les relacions familiars 
i facilitar la socialització dels infants, i 
té un paper de prevenció contra totes les 
formes de violència a la llar i a la família. 

91. La Convenció reconeix els drets i les 
responsabilitats dels pares o altres tutors 
legals a l’hora de proporcionar direcció 
i guia adequades als seus fills (vegeu el 
paràgraf 84 més amunt), però subratlla 
que s’han de proporcionar per ajudar-los 
a exercir els seus drets i exigeix que la 
direcció i la guia es duguin a terme de 
manera coherent amb el desenvolupa-
ment de les capacitats de l’infant.

92. Els estats membres han d’encoratjar, 
per mitjà de la legislació i les polítiques, 
els pares, els tutors i els cuidadors a 
escoltar els infants i a tenir en compte 
les seves opinions en els afers que els 
afecten. També s’ha d’aconsellar els pares 
que donin suport als infants per tal que 
exerceixin el dret d’expressar lliurement 
les seves opinions i que aquestes es 
tinguin en compte en tots els nivells de la 
societat.

93. Per tal de facilitar el desenvolupament 
de mesures educatives que respectin el 
dret de l’infant a ser escoltat, el Comitè 
recomana als estats membres que pro-
moguin programes d’educació per a pares 
basats en conductes i actituds positives 
existents, i que difonguin informació so-
bre els drets dels infants i dels pares que 
estableix la Convenció. 

94. Aquests programes han de tractar: 

•  La relació de respecte entre pares i fills

•  La participació dels infants en l’adopció 
de decisions

•  La implicació que representa tenir en 
compte les opinions de tots els mem-
bres de la família

•  La comprensió, la promoció i el respecte 
del desenvolupament de les capacitats 
de l’infant

•  Maneres de tractar opinions contradic-
tòries en el si de la família

95. Aquests programes han de reforçar el 
principi que les nenes i els nens tenen el 
mateix dret a expressar les seves idees.

96. Els mitjans de comunicació han de 
tenir una funció important a l’hora de co-
municar als pares que la participació dels 
seus fills és de gran valor per als mateixos 
infants, per a les famílies i per al conjunt 
de la societat.

2. en l’atenció alternativa 

97. S’han d’establir mecanismes per ga-
rantir que els infants, en totes les formes 
d’atenció alternativa, incloses les institu-
cions, siguin capaços d’expressar la seva 
opinió i que aquesta opinió sigui tinguda 
en compte pel que fa a l’acolliment, la 
normativa relativa a l’atenció en famílies o 
en llars d’acollida i la seva vida quotidiana. 
Aquestes mecanismes han d’incloure:

•  Una legislació que proporcioni a l’infant 
el dret a la informació sobre qualsevol de-



29el dret de l’infant a ser escOltat

cisió relativa a l’acolliment, pla d’atenció 
i/o tractament, i oportunitats per expres-
sar la seva opinió, i el dret que aquesta 
opinió sigui tinguda en compte durant tot 
el procés d’adopció de decisions. 

•  Una legislació que garanteixi el dret 
de l’infant a ser escoltat i que la seva 
opinió sigui tinguda en compte en el 
desenvolupament i l’establiment de ser-
veis d’atenció adequats per als infants.

•  L’establiment d’una institució de super-
visió competent, com ara un defensor 
dels infants, un comissionat o un servei 
d’inspecció, per supervisar el com-
pliment de la normativa que regeix la 
prestació d’atenció, protecció o tracta-
ment dels infants, de conformitat amb 
les obligacions previstes en l’article 3. 
L’òrgan de supervisió ha d’estar auto-
ritzat per tenir accés sense cap impe-
diment a les instal·lacions residencials 
(incloses les instal·lacions per a menors 
que hagin infringit la llei), per escoltar 
les opinions i preocupacions dels infants 
directament, i per supervisar en quina 
mesura les seves opinions són escoltades 
i tingudes en compte per la institució.

•  L’establiment de mecanismes eficaços, 
com ara un consell representatiu dels in-
fants, tant de nenes com de nens, al cen-
tre residencial, autoritzat per participar 
en el desenvolupament i l’aplicació de les 
polítiques i les normes de la institució.

3. en l’atenció sanitària

98. Les disposicions de la Convenció exi-
geixen que es respecti el dret dels infants 
a expressar les seves opinions i a parti-
cipar en la promoció del seu benestar i el 

desenvolupament saludable. Això s’aplica 
a les decisions individuals relatives a 
l’atenció sanitària i a la implicació dels 
infants en el desenvolupament de políti-
ques i serveis sanitaris. 

99. El Comitè identifica diverses qües-
tions diferents però relacionades entre 
si que cal tenir en compte pel que fa a la 
participació dels infants en les pràctiques 
i les decisions relatives a la seva atenció 
sanitària.

100. Els infants, fins i tot els més petits, 
s’han d’incloure en els processos d’adop-
ció de decisions, d’una manera que sigui 
compatible amb el desenvolupament de 
les seves capacitats. Se’ls ha de facilitar 
informació sobre els tractaments propo-
sats i sobre els seus efectes i resultats, 
utilitzant formats adequats i adaptats als 
infants amb discapacitat.

101. Els estats membres han d’introduir 
lleis o reglaments que assegurin que les 
nenes i els nens tenen accés a serveis 
confidencials d’orientació i assessora-
ment mèdic sense el consentiment dels 
pares, independentment de l’edat, quan 
això sigui necessari per a la seva segure-
tat o el seu benestar. Els infants poden 
necessitar aquests serveis, per exemple, 
si són víctimes de violència o d’abús a 
la llar, quan necessitin serveis o educa-
ció sobre salut reproductiva, o en cas de 
conflicte entre els pares i l’infant sobre 
l’accés a serveis de salut. El dret a l’ori-
entació i l’assessorament és diferent del 
dret a donar consentiment mèdic, i no ha 
d’estar subjecte a cap límit d’edat.

102. El Comitè acull amb satisfacció 
l’establiment en alguns països d’una 
edat fixa en la qual el dret al consenti-
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ment passa al nen o la nena, i encoratja 
els estats membres a tenir en compte 
l’aplicació d’aquesta normativa. Així, els 
infants que superen aquesta edat tenen 
dret a donar el seu consentiment sense 
haver de sotmetre’s a cap avaluació pro-
fessional individual de la seva capacitat, 
després de consultar un expert indepen-
dent i competent. No obstant això, el 
Comitè recomana que els estats mem-
bres garanteixin que, quan un infant per 
sota de l’edat establerta demostri que és 
capaç d’expressar una opinió informada 
sobre el seu tractament, aquesta opinió 
sigui tinguda en compte.

103. Els professionals i els centres sa-
nitaris han de proporcionar als infants 
informació clara i accessible sobre els 
seus drets pel que fa a la participació en 
investigació pediàtrica i en assajos clí-
nics. Els infants han de tenir informació 
sobre la investigació, de manera que se’n 
pugui obtenir un consentiment informat 
a més d’altres garanties processals.

104. Els estats membres també han 
d’adoptar mesures que permetin als in-
fants contribuir amb les seves opinions  
i experiències a la planificació i la pro-
gramació de serveis per a la seva salut i 
el seu desenvolupament. S’ha de dema-
nar als infants la seva opinió sobre tots 
els aspectes de l’atenció sanitària, inclo-
sos els serveis que es necessiten, com 
i on aquests serveis s’ofereixen millor, 
barreres discriminatòries per accedir-hi, 
qualitat i actituds dels professionals de 
la salut, i com fomentar les capacitats 
dels infants perquè cada vegada tinguin 

més responsabilitats sobre la seva salut  
i el seu desenvolupament. Aquesta 
informació es pot obtenir, entre d’altres, 
per mitjà de sistemes de retroalimenta-
ció per als infants que utilitzen els ser-
veis o que participen en investigacions  
i processos consultius, i es pot fer 
arribar als parlaments o als consells 
infantils a escala local o nacional perquè 
s’elaborin normes i indicadors dels 
serveis sanitaris que respectin els drets 
dels infants.14

4. en l’educació i l’escola

105. El respecte pel dret de l’infant a 
ser escoltat en l’àmbit de l’educació és 
fonamental per a la realització del dret 
a l’educació. El Comitè observa amb 
preocupació l’autoritarisme, la discrimi-
nació, la falta de respecte i la violència 
continus que caracteritzen la realitat  
de moltes escoles i aules. Aquests  
ambients no contribueixen a l’expressió 
de les opinions per part dels infants  
ni a permetre que aquestes opinions 
siguin tingudes en compte. 

106. El Comitè recomana que els estats 
membres adoptin mesures per crear 
oportunitats per als infants perquè ex-
pressin les seves opinions i perquè aques-
tes opinions siguin tingudes en compte 
pel que fa a les qüestions següents.

107. En tots els entorns educatius, inclo-
sos els programes educatius dels primers 
cursos, s’ha de promoure el paper actiu 
dels infants en un ambient d’aprenentatge 

14.  El Comitè també destaca l’Observació general núm. 3 (2003), sobre VIH/sida i els drets dels infants 
(paràgrafs 11 i 12), i l’Observació general núm. 4 (2003), sobre la salut dels adolescents (paràgraf 6).
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participatiu.15 L’ensenyament i l’aprenen-
tatge han de tenir en compte les condicions 
de vida i les perspectives dels infants.  
Per aquesta raó, les autoritats educatives 
han d’incloure les opinions dels infants i 
dels seus pares en la planificació dels plans 
d’estudi i dels programes escolars. 

108. L’educació sobre els drets humans 
pot influir en les motivacions i els 
comportaments dels infants només quan 
els drets humans es practiquen en les 
institucions en què aprèn, juga i conviu 
amb altres infants i adults.16 En con-
cret, els infants sotmeten a una anàlisi 
minuciosa el dret que tenen a ser escol-
tats en aquestes institucions, en les quals 
poden observar si efectivament es tenen 
en compte les seves opinions, tal com 
estableix la Convenció.

109. La participació de les nenes i els 
nens és indispensable per crear un clima 
social a l’aula, el qual estimula la coope-
ració i el suport mutu, necessaris per a 
l’aprenentatge interactiu centrat en els 
infants. Tenir en compte les opinions  
dels infants és especialment important 
per eliminar la discriminació, prevenir 
l’assetjament escolar i establir mesu-
res disciplinàries. El Comitè veu amb 
satisfacció l’expansió de l’educació entre 
iguals i l’assessorament entre companys.

110. La participació constant dels nens i 
les nenes en els processos d’adopció de 
decisions s’ha d’assolir, entre d’altres, 

mitjançant consells escolars, consells 
d’estudiants i representació d’estudi-
ants en les juntes directives i els comitès 
dels centres escolars, en els quals poden 
expressar lliurement les seves opinions 
sobre el desenvolupament i l’aplicació 
de les polítiques escolars i els codis de 
conducta. Aquests drets els ha de recollir 
la legislació, ja que no es pot dependre 
de la bona voluntat de les autoritats, les 
escoles i els directors dels centres perquè 
els posin en pràctica. 

111. Més enllà de l’escola, els estats 
membres han de consultar els infants 
a escala local i nacional sobre tots els 
aspectes de la política educativa, inclosos, 
entre d’altres, l’enfortiment del caràcter 
adaptat als infants del sistema educatiu, 
els centres d’aprenentatge informals i no 
formals, que els proporcionen una «se-
gona oportunitat», els plans d’estudi, els 
mètodes d’ensenyament, les estructures 
escolars, les normes, els pressupostos i 
els sistemes de protecció infantil.

112. El Comitè encoratja els estats mem-
bres a donar suport al desenvolupament 
d’organitzacions d’estudiants indepen-
dents, que poden ajudar els infants a dur 
a terme de manera competent les seves 
funcions de participació en el sistema 
educatiu.

113. En les decisions sobre el pas al se-
güent nivell escolar o sobre l’elecció d’una 
trajectòria, s’ha d’assegurar el dret de 

15.  «A human rights-based approach to Education for All: A framework for the realization of children’s 
right to education and rights within education» (Un enfocament de l’educació per a tots basat en els 
drets humans: un marc per a la realització del dret dels infants a l’educació i els drets en l’àmbit de 
l’educació), UNICEF/UNESCO (2007). 

16.  Observació general núm. 1 (2003) del Comitè dels drets dels infants, sobre els objectius de l’educació 
(article 29, paràgraf 1, de la Convenció), (CRC/GC/2001/1).
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l’infant a ser escoltat, ja que aquestes deci-
sions afecten profundament els interessos 
primordials de l’infant i, per tant, han de 
ser objecte de revisió administrativa o 
judicial. A més, en matèria disciplinària, 
el dret a ser escoltat ha de ser plenament 
respectat.17 Concretament, en el cas que 
s’exclogui un infant de l’ensenyament o de 
l’escola, aquesta decisió ha de ser objecte 
de revisió judicial, ja que contradiu el dret 
de l’infant a l’educació. 

114. El Comitè veu de manera favorable la 
introducció en molts països de plans d’es-
tudi adaptats als infants, que es proposen 
proporcionar un ambient interactiu, atent, 
protector i participatiu que prepari els 
infants i els adolescents per assumir una 
funció activa en la societat i ser ciutadans 
responsables en el si de la seva comunitat.

5. en el joc, l’entreteniment, els 
esports i les activitats culturals

115. Les nenes i els nens necessiten jocs, 
entreteniment i activitats físiques i cul-
turals per desenvolupar-se i socialitzar-
se. Aquests elements s’han de dissenyar 
tenint en compte les preferències i les 
capacitats dels infants. Els infants que 
són capaços d’expressar la seva opinió 
han de ser consultats sobre l’accessibi-
litat i l’adequació de les instal·lacions 
de jocs i entreteniment. Els infants molt 
petits i alguns infants amb discapacitat, 
que no poden participar en els processos 
formals de consulta, han de disposar 
d’oportunitats concretes per expressar 
els seus desitjos. 

6. al lloc de treball

116. Els infants que treballen amb edats 
menors del que permeten les lleis i els 
convenis de l’Organització Internacio-
nal del Treball números 138 (1973) i 182 
(1999) han de ser escoltats en un entorn 
sensible als infants per tal de compren-
dre les seves opinions sobre la situació 
i els seus interessos primordials. Han 
de participar en la recerca d’una solució 
que respecti les limitacions econòmiques 
i socioestructurals i també el context 
cultural en què aquests infants treba-
llen. També han de ser escoltats quan 
es desenvolupen polítiques per eliminar 
les causes principals del treball infantil, 
especialment si es tracta de polítiques en 
matèria d’educació.

117. Els infants que treballen tenen dret a 
ser protegits jurídicament contra l’explo-
tació i han de ser escoltats pels inspectors 
encarregats d’inspeccionar l’aplicació del 
dret laboral quan analitzen els llocs i les 
condicions de treball. Els infants i, si n’hi 
ha, els representants de les associacions 
d’infants treballadors, també han de ser 
escoltats quan es redacten lleis laborals, 
o quan es considera i s’avalua l’entrada en 
vigor d’aquestes lleis. 

7. en situacions de violència

118. La Convenció estableix el dret de 
l’infant a estar protegit contra tota forma 
de violència, i la responsabilitat dels 
estats membres de garantir aquest dret a 
tots els infants sense cap discriminació. 

17.  Els estats membres han de consultar l’Observació general núm. 8 (2006) del Comitè, sobre el dret de 
l’infant a la protecció davant els càstigs corporals i altres formes de càstig cruels o degradants, la qual 
tracta les estratègies de participació per eliminar el càstig corporal (CRC/C/GC/8).
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18.  Informe de l’expert independent per a l’estudi de la violència envers els infants de les Nacions 
Unides (A/61/299).

El Comitè encoratja els estats membres a 
consultar amb els infants el desenvolu-
pament i l’aplicació de mesures legislati-
ves, polítiques, educatives i altres per fer 
front a totes les formes de violència. S’ha 
de prestar una atenció especial a garantir 
que els infants marginats i desfavorits, 
com ara els infants explotats, els del 
carrer o els refugiats no queden exclosos 
dels processos de consulta dissenyats per 
recollir opinions sobre la legislació i els 
processos polítics.

119. En aquest sentit, el Comitè acull 
amb satisfacció les conclusions de 
l’estudi de la Secretaria General sobre la 
violència envers els infants, i insta els 
estats membres a aplicar plenament les 
seves recomanacions, inclosa la reco-
manació de proporcionar-los l’espai per 
expressar lliurement les seves opini-
ons i de tenir-les en compte en tots els 
aspectes de prevenció, informant de la 
violència envers els infants i establint-
ne un control.18

120. Gran part de la violència perpetrada 
contra els infants no troba resistència, 
d’una banda, perquè els infants perceben 
determinades formes de comportament 
abusiu com a pràctiques acceptades, i de 
l’altra, a causa de la manca de mecanis-
mes de denúncia pensats per als infants. 
Per exemple, no tenen ningú a qui poder 
informar amb confiança i seguretat sobre 
maltractaments que han patit, com el 
càstig corporal, la mutilació genital o el 
matrimoni precoç, ni cap canal per comu-
nicar les seves observacions generals als 
responsables de garantir els seus drets. 

Així, la inclusió efectiva dels infants en 
les mesures de protecció requereix que 
estiguin informats del seu dret a ser 
escoltats i a créixer sense cap forma de 
violència física i psicològica. Els estats 
membres han d’obligar totes les institu-
cions infantils a facilitar-los l’accés a les 
persones o les organitzacions a les quals 
poden acudir amb confiança i seguretat, 
incloses línies telefòniques d’ajuda, i a 
proporcionar llocs on els infants pu-
guin compartir les seves experiències i 
opinions sobre la lluita contra la violència 
envers els infants. 

121. El Comitè també assenyala als estats 
membres la recomanació, que figura en 
l’estudi de la Secretaria General sobre 
la violència contra els infants, de donar 
suport a les organitzacions infantils i a 
les iniciatives encapçalades per infants 
i encoratjar-les a combatre la violència 
i a incloure aquestes organitzacions en 
l’elaboració, l’establiment i l’avaluació de 
programes i mesures contra la violència, 
a fi que els infants puguin tenir un paper 
clau en la seva pròpia protecció.

8. en el desenvolupament 
d’estratègies de prevenció

122. El Comitè observa que les veus dels 
infants representen cada vegada més una 
força poderosa en la prevenció de les 
violacions dels drets de l’infant. Es poden 
trobar exemples de bones pràctiques, 
entre d’altres, en els àmbits de la preven-
ció de la violència a les escoles, la lluita 
contra l’explotació infantil per mitjà de 
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treballs perillosos i extensius, el submi-
nistrament de serveis sanitaris i educa-
tius als infants del carrer, i en el sistema 
de justícia de menors. Els nens i les nenes 
han de ser consultats sobre la formulació 
de lleis i de polítiques relacionades amb 
aquestes i altres àrees problemàtiques, 
i se’ls ha d’involucrar en l’elaboració, el 
desenvolupament i l’execució de plans i 
programes que hi estiguin relacionats. 

9. en procediments d’immigració  
i asil

123. Els infants que arriben a un país 
amb els seus pares a la recerca de feina 
o com a refugiats es troben en una 
situació especialment vulnerable. Per 
aquesta raó, és urgent aplicar plenament 
el seu dret a expressar les seves opini-
ons sobre tots els aspectes dels procedi-
ments d’immigració i asil. En el cas de la 
migració, les opinions de l’infant sobre 
les seves expectatives educatives i con-
dicions sanitàries han de ser escoltades, 
a fi d’integrar-lo en l’escola i els serveis 
sanitaris. En el cas d’una sol·licitud 
d’asil, a més, ha de tenir l’oportunitat de 
presentar les seves raons per demanar la 
sol·licitud.

124. El Comitè subratlla que a aquests 
infants se’ls ha de facilitar tota la infor-
mació pertinent, en el seu idioma, sobre 
els seus drets, els serveis de què dispo-
sen, inclosos els mitjans de comunicació, 
i el procés d’immigració i asil, per tal que 

facin sentir la seva veu i siguin tinguts 
en compte durant el procediment. Se’ls 
ha de nomenar un tutor o assessor de 
manera gratuïta. Els infants que sol·liciten 
asil també poden necessitar mesures per 
localitzar membres de la seva família i 
informació sobre la situació al seu país 
d’origen per determinar el seu interès 
primordial. Els qui hagin participat en 
conflictes armats poden necessitar as-
sistència especial per expressar les seves 
necessitats. D’altra banda, és necessa-
ri assegurar que els infants apàtrides 
s’inclouen en els processos de presa de 
decisions dels territoris en els quals 
resideixen.19

10. en situacions d’emergència

125. El Comitè subratlla que el dret reco-
llit en l’article 12 no deixa de ser aplicable 
en situacions de crisi o en els períodes 
posteriors. Cada vegada hi ha més proves 
sobre la important contribució que poden 
fer els infants en situacions de conflicte, 
en les resolucions que s’adopten després i 
en els processos de reconstrucció poste-
riors a situacions d’emergència.20 Així, 
el Comitè va destacar en la seva recoma-
nació després del dia de debat general 
de 2008 que calia encoratjar els infants 
afectats per situacions d’emergència a 
participar en l’anàlisi de la seva situació 
i les seves perspectives de futur. El fet de 
participar-hi ajuda els infants a recuperar 
el control sobre les seves vides, contri-
bueix a la rehabilitació, desenvolupa les 

19.  Observació general núm. 6 (2005) del Comitè, sobre el tracte als menors no acompanyats i separats 
de la seva família fora del seu país d’origen.

20.  «The participation of children and young people in emergencies: a guide for relief agencies» (la 
participació dels infants i els adolescents en les situacions d’emergència: a guide for relief agencies), 
UNICEF, Bangkok (2007).
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habilitats d’organització i enforteix el seu 
sentit d’identitat. No obstant això, s’ha 
de procurar protegir-los de l’exposició a 
situacions que puguin ser traumàtiques o 
perjudicials.

126. En conseqüència, el Comitè encoratja 
els estats membres a donar suport als 
mecanismes que permetin als infants, en 
particular els adolescents, exercir un pa-
per actiu tant en la reconstrucció posteri-
or a l’emergència com en els processos de 
resolució posteriors als conflictes. Se’ls 
ha de demanar l’opinió sobre la valora-
ció, el disseny, l’aplicació, el seguiment i 
l’avaluació dels programes. Per exemple, 
els infants dels campaments de refugiats 
poden ser encoratjats a contribuir a la 
seva seguretat i al seu benestar per mitjà 
de la creació de fòrums infantils. Cal 
ajudar els infants a crear aquests fòrums, 
i garantir, alhora, que les seves accions si-
guin conseqüents amb l’interès primordi-
al dels infants i el seu dret a ser protegits 
d’experiències perjudicials.

11. en contextos nacionals  
i internacionals

127. La majoria de les oportunitats de 
participació dels nens i les nenes tenen 
lloc en l’àmbit de la comunitat. El Comitè 
acull amb satisfacció l’augment del nom-
bre de parlaments locals de joves, consells 
infantils municipals i consultes amb fina-
litats específiques en les quals els infants 
poden expressar les seves opinions sobre 
els processos d’adopció de decisions. 
No obstant això, aquestes estructures 
de participació representativa formal en 
el govern local haurien de ser només un 
dels molts enfocaments per a l’aplicació 
de l’article 12 a escala local, ja que només 

permeten participar en les seves comuni-
tats locals un nombre relativament reduït 
d’infants. Les hores de visita de polítics i 
funcionaris, les jornades de portes ober-
tes i les visites a les escoles i a les llars 
d’infants creen oportunitats addicionals 
per a la comunicació.

128. Cal ajudar i animar els infants per-
què formin i encapçalin les seves organit-
zacions i iniciatives, que crearan espais 
per a la participació i la representació. A 
més, poden compartir idees, per exemple, 
en el disseny d’escoles, parcs infantils, 
parcs, zones d’oci i culturals, biblioteques 
públiques, centres de salut i sistemes de 
transport local per tal de garantir serveis 
més adequats. En els plans de desenvolu-
pament local en què s’utilitza la consulta 
pública, l’opinió dels infants s’hi ha d’in-
cloure explícitament.

129. Aquestes possibilitats de participa-
ció, d’altra banda, en molts països s’han 
establert també a escala de districte, 
regional, federal, estatal i nacional, i els 
parlaments, els consells i les conferèn-
cies formats per joves ofereixen fòrums 
perquè els nens i les nenes expressin les 
seves opinions i les donin a conèixer a 
les audiències pertinents. Les ONG i les 
organitzacions de la societat civil han 
desenvolupat pràctiques de suport als 
infants que protegeixen la transparència 
de la representació i lluiten contra els 
riscos de la manipulació o de les falses 
polítiques.

130. El Comitè acull amb satisfacció les 
importants contribucions d’UNICEF i 
d’organitzacions no governamentals a 
l’hora de promoure una sensibilització 
creixent sobre els drets dels infants a ser 
escoltats i a participar en tots els àmbits 
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de la seva vida, i els encoratja a seguir 
promovent la seva participació en tots els 
assumptes que els afecten, a escala local, 
comunitària, nacional o internacional, i a 
facilitar l’intercanvi de bones pràctiques. 
S’ha de promoure activament el treball en 
xarxa entre les organitzacions d’infants 
a fi d’incrementar les oportunitats per a 
l’aprenentatge compartit, i les plataformes 
de defensa col·lectiva.

131. En el pla internacional, la participa-
ció dels infants en la Cimera Mundial de 
la Infància organitzada per l’Assemblea 
General el 1990 i el 2002 i la participa-
ció d’infants en el procés d’informació 
al Comitè dels Drets dels Infants tenen 
una rellevància especial. El Comitè 
acull amb satisfacció els informes per 
escrit i la informació oral addicional que 
presenten les organitzacions d’infants 
i els seus representants en el procés de 
seguiment de l’aplicació dels drets de 
l’infant per part dels estats membres, i 
encoratja els estats membres i les orga-
nitzacions no governamentals a donar 
suport als infants perquè presentin les 
seves observacions al Comitè.

d. reQUisits Bàsics Per  
a l’aPlicació del dret  
de l’infant a ser escOltat

132. El Comitè insta els estats mem-
bres a evitar els enfocaments merament 
simbòlics, que limiten l’expressió de les 
opinions dels infants, o que permeten que 
siguin escoltats però no tenen en comp-
te les seves opinions. El Comitè posa 
l’accent en el fet que la manipulació per 
part dels adults, que posa els infants en 
situacions en què se’ls diu el que han de 

dir, o que els exposa al risc de sortir-ne 
perjudicats a través de la participació, són 
pràctiques no ètiques que no respecten 
l’article 12.

133. Perquè la participació sigui eficaç i 
significativa, s’ha d’entendre com un pro-
cés, no com un esdeveniment individual i 
únic. L’experiència acumulada des que es 
va aprovar la Convenció dels Drets dels 
Infants el 1989 ha donat lloc a un ampli 
consens sobre els requisits bàsics que cal 
assolir per aplicar l’article 12 de manera 
efectiva, ètica i significativa. El Comitè 
recomana que els estats membres intro-
dueixin aquests requisits per a l’aplicació 
de l’article 12 en totes les mesures legis-
latives i d’altra mena.

134. Tots els processos en els quals els in-
fants participin i siguin escoltats han de ser:

(a)  Transparents i informatius: Els in-
fants han d’obtenir informació com-
pleta, accessible, que tingui en compte 
la diversitat i que sigui apropiada a la 
seva edat, sobre el seu dret a expres-
sar lliurement les seves opinions i que 
aquestes opinions siguin tingudes en 
compte, i sobre la manera com aques-
ta participació es durà a terme, el seu 
abast, l’objectiu i l’impacte potencial;

(b)  Voluntaris: Els infants mai no han de 
ser obligats a expressar opinions en 
contra dels seus desitjos, i han de ser 
informats que poden deixar de parti-
cipar en qualsevol moment;

(c)  Respectuosos: Les opinions dels 
infants s’han de tractar amb respecte 
i se’ls ha de proporcionar l’oportuni-
tat de posar en pràctica idees i iniciar 
activitats. Els adults que treballen 
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amb infants han de reconèixer, res-
pectar i aprofitar els bons exemples 
de la participació dels infants, per 
exemple, en les seves contribuci-
ons a la família, l’escola, la cultura i 
l’entorn laboral. Ells també neces-
siten comprendre el context socio-
econòmic, ambiental i cultural de la 
vida dels infants. Les persones i les 
organitzacions que treballen amb i 
per als infants també han de respec-
tar les seves opinions pel que fa a la 
participació en actes públics;

(d)  Rellevants: Les qüestions sobre les 
quals els nens i les nenes tenen dret 
a expressar les seves opinions han de 
ser rellevants per a les seves vides i 
els ha de permetre aprofitar els seus 
coneixements, les seves destreses i les 
seves habilitats. A més, s’ha de crear 
un espai per permetre als infants des-
tacar i tractar les qüestions que ells 
mateixos identifiquin com a rellevants 
i importants;

(e)  Adaptats als infants: Els entorns i els 
mètodes de treball s’han d’adaptar a 
les capacitats dels infants. S’ha d’ofe-
rir temps i recursos suficients per 
garantir que estan preparats i tenen la 
confiança i l’oportunitat d’aportar les 
seves opinions. Cal tenir en compte el 
fet que necessiten diferents nivells de 
suport i de formes de participació en 
funció de la seva edat i el desenvolu-
pament de les seves capacitats;

(f)  Inclusius: la participació ha de  
ser inclusiva, ha d’evitar els patrons 
de discriminació existents i ha de fo-
mentar les oportunitats de participa-
ció dels infants marginats, tant nens 
com nenes (vegeu el paràgraf 88 més 

amunt). Els infants no són un grup 
homogeni, i la participació ha de fer 
possible la igualtat d’oportunitats per 
a tothom, sense discriminació per 
cap motiu. Els programes també han 
de tenir en compte les característi-
ques culturals dels infants de totes 
les comunitats;

(g)  Complementats amb formació: Els 
adults necessiten preparació, co-
neixements i suport per facilitar la 
participació efectiva dels infants, 
per proporcionar-los, per exemple, 
aptituds per escoltar, treballant-
hi conjuntament i involucrant-los 
d’acord amb el desenvolupament 
de les seves capacitats. Els matei-
xos infants poden participar oferint 
formació i ajuda sobre com promoure 
la participació efectiva; necessiten 
desenvolupar capacitats per reforçar 
els seus coneixements, per exemple 
sobre la consciència de participa-
ció efectiva dels seus drets, i també 
necessiten formació per organitzar 
reunions, recaptar fons, tractar amb 
els mitjans de comunicació, parlar en 
públic i fer promoció;

(h)  Segurs i sensibles al risc: En determi-
nades situacions, expressar l’opinió 
pot comportar riscos. Els adults tenen 
una responsabilitat envers els infants 
amb els quals treballen i han de pren-
dre totes les precaucions possibles 
per minimitzar el risc de violència, 
explotació o qualsevol altra conse-
qüència negativa de la seva partici-
pació. Les mesures necessàries per 
oferir una protecció adequada inclo-
uen el desenvolupament d’una clara 
estratègia de protecció dels infants 
que reconegui els riscos particulars  
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a què s’enfronten alguns grups d’in-
fants, i els obstacles addicionals amb 
què es troben a l’hora d’obtenir ajuda. 
Els infants han de ser conscients del 
seu dret a ser protegits de qualsevol 
perill i han de saber on buscar ajuda si 
és necessari. Cal invertir en el treball 
amb famílies i comunitats per com-
prendre el valor i les conseqüències 
de la participació, i per minimitzar els 
riscos als quals, altrament, els infants 
poden estar exposats;

(i)  Avaluables: És essencial que hi hagi el 
compromís de fer un seguiment i una 
avaluació. Per exemple, en qualsevol 
investigació o procés de consulta, els 
infants han de ser informats de com 
s’han interpretat i utilitzat les seves 
opinions i, en cas necessari, se’ls ha 
d’oferir la possibilitat de qüestionar 
i influir en l’anàlisi dels resultats. 
També tenen dret a rebre informa-
ció clara sobre com ha contribuït la 
seva participació en els resultats. 
Quan sigui procedent, els infants 
han de tenir l’oportunitat de partici-
par en els processos o les activitats 
de seguiment. S’ha de dur a terme 
una avaluació de la participació dels 
infants i, quan sigui possible, amb els 
mateixos infants.

e. cOnclUsiOns

135. És una obligació legal clara i d’apli-
cació immediata per als estats membres 
de la Convenció invertir en el dret de 
l’infant a ser escoltat en tots els afers 
que l’afectin i que les seves opinions 
siguin tingudes en compte. És un dret de 
tots els infants, sense cap discriminació. 
Assolir oportunitats significatives per 
aplicar l’article 12 exigeix eliminar totes 
les barreres jurídiques, polítiques, eco-
nòmiques, socials i culturals que actual-
ment impedeixen que els infants tin-
guin l’oportunitat de ser escoltats i que 
puguin participar en tots els assumptes 
que els afecten. Això requereix una pre-
paració per qüestionar els supòsits sobre 
les capacitats dels infants i per fomentar 
el desenvolupament d’entorns en què 
puguin construir i demostrar les seves 
capacitats. També requereix el compro-
mís de proporcionar recursos i formació.

136. El compliment d’aquestes obliga-
cions representa un repte per als estats 
membres, però és un objectiu assolible 
si les estratègies delineades en aquesta 
Observació general s’apliquen sistemà-
ticament i si es construeix una cultura 
de respecte envers als infants i les seves 
opinions.
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