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Informe sobre els drets de l'infant — 30 propostes clau  

El Síndic reclama una actuació més decidida de l'Administració 
per garantir plenament els drets dels infants més vulnerables  
 

 Proposa 30 mesures clau adreçades especialment a millorar la 
situació dels infants tutelats per l'Administració, dels infants en 
situació de pobresa i dels infants amb discapacitat o amb problemes 
de salut mental 

 Recomana que es prohibeixi l’ingrés en centres de tutela dels infants 
de fins a tres anys i, en un futur pròxim, dels de fins a sis anys 

 Exigeix que finalitzi l'ús de les pensions dels infants tutelats per 
cobrir les despeses que generen  

 Cal determinar la renda de suficiència econòmica de què ha de 
disposar una família i crear la prestació equivalent 
 

 Urgeix incrementar la dotació de recursos humans, materials i 
econòmics als centres de salut mental infantil i juvenil 
 

 S'ha de garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l’horari 
lectiu i evitar l’exclusió d’activitats per raons econòmiques 
 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels 
drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, han lliurat a la presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell, l'Informe sobre els drets de l'infant 2015.  

El document recull 30 propostes clau, adreçades fonamentalment al Govern de 
la Generalitat i a les administracions locals, per donar compliment efectiu a la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant. 

Segons el Síndic, materialitzar aquestes propostes és un objectiu factible, en 
mans de les autoritats, que pot comportar un canvi substancial en el benestar 
i la qualitat de vida de molts infants, especialment dels que es troben sota el 
sistema protector de l'Administració. Per això, demana als poders públics una 
aposta decidida per fer-les efectives i una actuació coherent amb l'interès 
superior de l'infant. 
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Pel que fa al sistema de protecció, una de les propostes és la prohibició 
d'ingressar en centres infants de fins a tres anys i en un futur pròxim allargar 
aquesta prohibició fins als sis. Com a contrapartida, el Síndic aposta per 
promoure l'acolliment familiar en família aliena i professionalitzat (UCAE), 
que presenta un percentatge molt inferior als recursos residencials. Segons la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), el febrer de 
2015 el nombre d’infants menors d’un any ingressats en centre era de 17, el 
nombre d’infants d’entre un i dos anys era de 55, i el nombre d’infants d’entre 
tres i cinc anys era de 108.  

L'afectació de les pensions dels infants i joves tutelats és una altra de les 
situacions que vulnera els seus drets. El Síndic considera que l'afectació de les 
pensions i prestacions de la Seguretat Social de les quals són beneficiaris els 
infants per cobrir les despeses que generen suposa una discriminació per a 
aquests infants i equival a l'establiment d'un règim de copagament. Per 
aquest motiu, recomana que es derogui la disposició legal que empara 
l'Administració, amb l’objectiu que s’abonin les quantitats percebudes als 
adolescents que han deixat de ser tutelats. 

Quant a la situació de pobresa que afecta un nombre elevat d'infants, el Síndic 
proposa que el dret a un nivell de vida adequat dels infants sigui un dret 
subjectiu exigible davant de les administracions i que es garanteixi una renda 
de suficiència que asseguri els mínims d’una vida digna a tots els infants de 
Catalunya, d’acord amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC). 

L'Informe també aborda la manca de recursos i la saturació de la xarxa de 
salut mental. La demanda ha augmentat i el nombre d’infants i joves de zero a 
disset anys atesos en centres de salut mental infantil i juvenil durant el 
període 2003-2013 ha crescut un 79,8%. El nombre de visites en aquests 
centres l’any 2003 va ser de 207.250 i l’any 2013, de 370.178; i el nombre de 
pacients atesos l’any 2003 va ser de 32.575 i l’any 2013, de 58.570. 
 
Davant d'aquesta realitat, el Síndic recomana que s’incrementi la dotació de 
recursos humans, materials i econòmics als centres de salut mental infantil i 
juvenil, i altres recursos específics en salut mental, per afavorir-ne l’accés i 
augmentar la intensitat que exigeixen les necessitats reals de la població 
infantil. 
 
Pel que fa a l'educació, el Síndic constata que la manca de gratuïtat del 
sistema educatiu i la reducció de beques per sufragar les despeses directes 
(material escolar, llibres, sortides) i indirectes (serveis escolars) posa en 
qüestió la igualtat d'oportunitats dels infants. 

Per pal·liar aquesta situació, el Síndic recomana que s'incrementin i es 
recuperin les beques i les subvencions. A més, considera que cal garantir la 
igualtat de tracte a tots els alumnes durant l’horari lectiu i evitar l’exclusió 
dels alumnes de les activitats que es fan durant l’horari lectiu (activitats que 
requereixen material escolar, sortides i colònies) per raons de caràcter 
econòmic. 
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30 propostes del Síndic per garantir els drets dels infants 
 

1. Reglamentació dels drets dels infants tutelats com a garantia 
 

2. Actualització de les ràtios dels serveis socials d’atenció primària 
 

3. Execució immediata de les mesures de protecció proposades pels 
equips tècnics 

 
4. Prohibició d’ingressar en centres els infants de fins a tres anys i 

implantació progressiva de la mesura fins als sis anys 
 

5. Increment del nombre de famílies acollidores i d’UCAE 
 

6. Increment de les places d’educació intensiva i terapèutics per a infants 
tutelats 

 
7. Provisió d’un referent a l’infant tutelat 

 
8. Supervisió del funcionament dels centres 

 
9. Garantia del dret a la documentació dels infants tutelats 

 
10. Pla individualitzat de transició a la vida adulta 

 
11. Supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants i 

adolescents tutelats per la DGAIA 
 

12. Extensió de les mesures de prevenció, mediació i coordinació parental 
per als infants en separacions conflictives 

 
13. Renda de suficiència econòmica garantida per als infants 

 
14. Serveis i programes d’acompanyament socioeducatiu al llarg de tot el 

cicle vital de l’infant 
 

15. Programes de suport i recursos específics per atendre adolescents amb 
conductes d’alt risc 

 
16. Adequació dels requisits del procediment d’adjudicació dels habitatges 

d’emergència social a l’interès superior de l’infant 
 

17. Places residencials per a infants i adolescents amb discapacitat i 
trastorn de conducta 

 
18. Garanties dels infants en llistes d’espera de salut : condició de prioritat 

 
19. Millora de l'atenció dels infants i adolescents als centres de salut 

mental infantil i juvenil 
 

20. Cobertura de la salut bucodental i oftalmològica 
 

21. Mesures d’accessibilitat econòmica a l’educació infantil de primer cicle  
 

22. Nou decret d’admissió per combatre la segregació escolar 
 

23. Increment de les polítiques de beques per assumir els costos de 
l’escolarització (llibres, material escolar, sortides escolars) 

 
24. Mesures de garantia efectiva de la voluntarietat de les quotes dels 

centres concertats 
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25. Dotació de recursos als centres escolars per atendre l’alumnat amb 
necessitats educatives especials amb garanties d’inclusió escolar 

 
26. Increment de la provisió de places de programes de segones 

oportunitats (especialment PFI) 
 

27. Accés a la educació postobligatòria per a adolescents amb discapacitat 
de més de setze anys 

 
28. Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure 

 
29. Plans locals de dinamització del lleure educatiu en entorns socialment 

desfavorits 
 

30. Garanties del dret al lleure dels infants amb alguna discapacitat 
 
 


