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El Síndic proposa canvis normatius per donar més 
garanties de compliment dels drets dels infants en el 
sistema de protecció 

 
Aquesta és una de les principals recomanacions que inclou l’informe 
extraordinari La protecció de la infància en situació d’alt risc social a Catalunya, que 
ha estat explicat pel síndic, Rafael Ribó, i per l’adjunt per a la defensa dels 
drets dels infants, Xavier Bonal, en la compareixença davant de la Comissió 
del Síndic del Parlament. 
 
Davant la insuficiència normativa detectada en l’informe, el Síndic recomana 
introduir un catàleg específic de drets dels infants en el sistema de protecció 
dins la futura llei de drets i oportunitats dels infants i reglamentar els 
processos d’intervenció i els recursos. El tràmit parlamentari de la nova llei 
hauria de fer possible la introducció d’aquest catàleg de drets. 
 
L’informe mostra que molts infants no poden disposar del recurs més adequat 
a les seves necessitats, per manca de places en centres o per manca de 
famílies d’acolliment. El Síndic recomana en aquest sentit crear les places 
especialitzades necessàries i augmentar el nombre de famílies d’acolliment. 
Aquest aspecte és especialment important perquè, tal com mostra l’informe, 
un 25% dels infants tutelats residents en centres té una proposta de protecció 
en un altre tipus de recurs, especialment en famílies d’acolliment. Entre les 
recomanacions el Síndic demana també que es faci un estudi complet dels 
perfils socials i les necessitats de la infància desemparada a Catalunya i es 
creïn els mecanismes d’avaluació periòdica interna i externa del sistema de 
protecció. En la mateixa línia, el Síndic considera que disposar d’un sistema 
d’indicadors de la població infantil en situació de risc i d’alt risc a Catalunya 
permetria fer els càlculs dels recursos necessaris i adequar el mapa de 
recursos i serveis del sistema de protecció a la infància a les necessitats 
territorials. 
 
Per resoldre les mancances actuals de recursos detectades per l’informe del 
Síndic de Greuges cal augmentar la inversió en el sistema de protecció a la 
infància fins aconseguir que el sistema respongui efectivament a les 
necessitats que es deriven de l’interès superior de l’infant. En l’àmbit 
organitzatiu, les recomanacions del Síndic destaquen les necessitats de 
millora del treball en xarxa, la millora de la formació dels professionals que 
treballen amb infants i l’establiment d’una carta de serveis de la protecció de 
la infància que asseguri la qualitat de l’atenció de la infància tutelada. 
 


