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1. INTRODUCCIÓ

Les separacions conflictives de parella són 
situacions d’enfrontament que afecten els 
drets i les necessitats dels infants fins al punt 
que, en alguns casos, aquests són 
instrumentalitzats i dipositaris de l’angoixa 
causada per l’alta conflictivitat entre 
progenitors, la qual cosa els provoca un greu 
patiment que té efectes negatius en la seva 
estabilitat i en el seu desenvolupament 
personal. Així mateix, aquestes situacions 
produeixen canvis en les relacions familiars. 

La instrumentalització dels infants, abans, 
durant o després de la separació dels 
progenitors és una qüestió que mereix una 
atenció especial i, sobretot, noves estratègies 
de prevenció i sensibilització, tant en l’àmbit 
professional, de serveis i d’òrgans implicats 
com de la ciutadania.

Sobre aquest àmbit, cada any el Síndic rep 
queixes i consultes presentades per mares, 
pares, parelles respectives, avis, àvies o 
infants i adolescents afectats. El Síndic 
també ha obert actuacions d’ofici entorn 
d’aquestes situacions. Entre d’altres, les 
queixes rebudes versen essencialment sobre 
aspectes referits a:

 Suposada negligència en la cura de l’infant 
per part d’un progenitor.

 Incompliment d’un progenitor de fer 
possible la relació i la comunicació de l’infant 
amb l’altre progenitor, estipulada 
judicialment.

 Incompliment d’un progenitor de la sen-
tència judicial que atorga la guarda de l’in-
fant a l’altre progenitor.

 Desacord amb el seguiment i la valoració 
de les trobades de l’infant amb un progenitor 
en el servei tècnic de punt de trobada (STPT).

 Canvi unilateral d’escola per part d’un 
progenitor, sense el consentiment de l’altre; 
inassistència o absentisme escolar de l’infant 
a l’escola assignada; dificultats d’un 
progenitor per accedir a la informació 
relativa al seguiment escolar dels infants.

 Canvis unilaterals d’empadronament per 
part d’un progenitor amb els infants.

 Dificultat d’un progenitor per accedir a 
l’historial mèdic dels infants; autoritzacions 
per a tractaments mèdics dels infants.

 Retenció o trasllat a un país estranger 
d’un progenitor amb l’infant sense el 
consentiment de l’altre.

 Desacord que la veu de l’infant no hagi 
estat escoltada en seu judicial; desacord 
amb el fet que no es pugui garantir una 
escolta especialitzada de l’infant per part 
de l’equip d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família (EATAF) abans del judici; 
desacord amb els tempos judicials; 
desacord amb la manca de presència de la 
Fiscalia durant el judici.

 Situacions molt conflictives sobre pre-
sumptes abusos sexuals o maltractaments 
d’un progenitor vers l’infant; múltiples 
denúncies creuades entre progenitors; 
existència d’expedients judicials oberts en 
l’àmbit civil i penal simultàniament.

 Relació i comunicació dels infants amb el 
progenitor en situacions familiars de 
violència masclista; desacord amb 
l’abordatge emprès en aquests casos.

 Manca de relació dels avis amb els infants 
per impediment d’un dels progenitors.

  Manca d’autorització d’un dels 
progenitors per expedir el passaport de 
l’infant.

 Situacions de conflicte en el sistema de 
protecció: seguiment dels progenitors 
separats per diferents equips tècnics, 
règims de relació de l’infant amb un o altre 
progenitor, relació de l’infant amb una i 
altra família extensa, etc. 

De les actuacions portades a terme 
relacionades amb separacions d’alta 
conflictivitat entre progenitors, s’observen 
els efectes perjudicials en l’estabilitat i el 
desenvolupament emocional dels infants 
quan l’abordatge d’aquestes situacions no 
té en compte les seves necessitats i no 
queden preservats del conflicte parental.

En els darrers informes anuals que ha 
presentat el Síndic al Parlament, s’ha fet 
ressò que rep un important nombre de 
queixes i consultes relacionades amb la 
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situació dels infants, durant o després de la 
separació conflictiva de parella.

El Síndic constata que l’estabilitat dels infants 
depèn, en major part, de com els adults, 
principals referents de l’infant, aborden i 
afronten els canvis que comporta la decisió 
de finalitzar la convivència familiar 
comuna, i de com aquests adults regulen 
les noves condicions de relació dels infants 
amb cadascun d’ells.

És la relació sentimental entre dos 
progenitors i/o la convivència comuna la 
que es veu modificada després de la decisió 
de separar-se, però cal recordar que 
ambdós progenitors  continuen essent la 
família de l’infant i, per tant, cal que es 
continuïn relacionant i respectant pel bé 
del fill o filla en comú. 

El Síndic rep moltes queixes que exposen 
dificultat de comunicació i relació entre 
ambdós progenitors. Aquestes situacions 
familiars (la majoria judicialitzades i amb 
elements que sovint s’haurien de poder 
resoldre mitjançant el diàleg) presenten 
unes característiques que dificulten 
extremadament la intervenció del Síndic, 
en el sentit de defensar els drets dels 
infants que involuntàriament es veuen 
immersos enmig d’una crisi familiar que 
els afecta i que els genera molta angoixa, 
ràbia i patiment. 

L’elevada i llarga conflictivitat, la manca 
de comunicació i la mala relació entre els 
progenitors comporten una incapacitat per 
resoldre aspectes inherents a la dinàmica 
familiar i la consegüent judicialització de 
les incidències que van sorgint, i els infants 
i adolescents en són els principals afectats.

Generalment, les queixes que descriuen 
aquests conflictes presenten consultes 
jurídiques específiques sobre cada situació; 
per exemple, com modificar una sentència 
judicial o com sol·licitar l’execució de la 
sentència, o sobre la relació i la comunicació 
de l’infant amb un progenitor, o què fer en 
cas d’incompliment d’un progenitor del 
règim de relació de l’infant amb l’altre 
progenitor, entre d’altres. En molts casos, 
aquests assumptes estan subiudice i/o han 
estat jutjats. Al Síndic s’adverteix la 
persona interessada sobre els límits de la 
institució en qüestions judicialitzades i se 

la informa sobre la via de la mediació. Així 
mateix, se l’orienta perquè rebi 
l’assessorament jurídic necessari sobre els 
mecanismes existents per poder vehicular 
la seva pretensió per via de la mediació o, 
si s’escau, en seu judicial.

La complexitat d’algunes situacions 
familiars fa palesa la dificultat d’arribar a 
resoldre amb la sola intervenció judicial 
algunes de les qüestions de fons del 
conflicte subjacent que afecten 
principalment els infants.

La via judicial té límits, i de vegades no és 
l’única solució i/o la solució més efectiva 
per als conflictes familiars amb infants, la 
qual cosa obliga a pensar en formes de 
prevenir, acompanyar i protegir els infants 
i adolescents des d’un punt de vista 
integral. Alguns professionals parlen de 
justícia líquida per referir-se a la necessitat 
d’arribar a resoldre totes les arestes del 
conflicte familiar plantejat, en interès 
superior dels infants que hi estan 
immersos.

Les queixes plantejades al Síndic posen de 
manifest la insuficiència de determinades 
solucions judicials que dirimeixen les 
posicions divergents entre progenitors, 
però que no resolen moltes de les qüestions 
que afecten els infants en la dinàmica 
familiar diària, evolutiva i canviant, si no 
es complementen amb d’altres mesures 
que tractin el fons del conflicte, com ara la 
teràpia familiar; o en fase post sentència, 
amb mesures per fer un seguiment dels 
progenitors que els ajudi a introduir 
dinàmiques de coparentalitat per complir 
les mesures judicials establertes, com ara 
la coordinació de parentalitat.

Per això, atesos l’abast i l’impacte observats 
de determinades separacions parentals 
conflictives en els infants, el Síndic ha 
considerat necessària l’elaboració d’aquest 
informe extraordinari, que té per objectiu 
identificar i examinar en profunditat les 
problemàtiques presentades davant 
d’aquesta institució, per mitjà de l’anàlisi 
del paper i l’actuació dels diferents serveis 
i administracions públiques en situacions 
altament conflictives que es poden produir 
en qualsevol tipus de model familiar, 
parelles heterosexuals, homosexuals, 
matrimonials, de fet o d’altres.
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De la mateixa manera, altres institucions 
homòlogues en l’àmbit europeu també han 
fet una anàlisi específica d’aquest fenomen 
i han proposat recomanacions. Concreta-
ment, el Síndic ha consultat els informes 
dels ombudsman de França,1 i d’Holanda, i 
l’informe del Ministeri d’Afers de la Infàn-
cia i l’Adolescència d’Irlanda.

Amb aquest propòsit, aquest informe 
analitzarà els efectes de l’alta conflictivitat 
dels progenitors en els infants, a fi de 
donar visibilitat al seu patiment i proposar 
possibles mesures i actuacions destinades 
a preservar els drets dels infants immersos 
en aquestes situacions.

1 “Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles”. Rapport thématique 2008. La Défenseure 
des enfants. République Française; Fighting parents, the child in a fix. Advisory report on improving the 
position of children in confrontational divorces. The Ombudsman for Children of the Netherlands, març de 
2014; Post-Separation Parenting: a study of separation and divorce agreements made in the Family Law.
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2. MARC NORMATIU

L’article 5 de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant de 1989 
(CDI) insta els estats membres a respectar 
les responsabilitats, els drets i els deures 
dels progenitors o, si hi manquen, família 
extensa, comunitat, tutors o altres persones 
legalment a càrrec dels infants. 

L’article 9.3 de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant determina 
específicament que els poders públics tenen 
el deure de respectar el dret de l’infant que 
estigui separat d’un dels dos progenitors, o 
dels dos, a mantenir relacions personals i 
contacte directe amb tots dos regularment, 
tret que això vagi en contra del seu interès 
superior.

L’article 18 fa menció de l’obligació dels 
estats de posar el màxim esforç a garantir el 
reconeixement que ambdós progenitors 
tenen obligacions comunes pel que fa a la 
criança i el desenvolupament de l’infant, i 
que és la seva responsabilitat primordial, 
per la qual cosa se’ls ha de prestar 
l’assistència adequada i crear institucions i 
serveis per a la cura dels infants. 

Al seu torn, l’article 19 estableix que els 
estats han d’adoptar totes les mesures 
necessàries per protegir l’infant contra tota 
forma de perjudici o abús, descuit, 
tractament negligent o maltractament, 
entre d’altres, mentre estigui sota la guarda 
dels progenitors. 

Concretament, detalla que aquestes 
mesures han d’incloure procediments 
eficaços per a l’establiment de programes 
socials amb l’objectiu de proporcionar 
l’assistència necessària a l’infant i a les 
persones que en tenen cura, i també per a 
altres formes de prevenir, identificar, 
notificar, remetre a una institució, 
investigar, tractar i observar posteriorment 
els casos de maltractament i, segons 
correspongui, la intervenció judicial.

Finalment, l’article 27 estableix que cada 
infant té el dret a un estàndard de vida 
adequat per al seu desenvolupament físic, 
mental, espiritual, moral i social. Els 
progenitors tenen la responsabilitat 
primordial de proporcionar-los-hi, i els 
estats membres el deure de prendre les 

mesures necessàries per assistir els 
progenitors en el compliment de les 
obligacions derivades d’aquesta 
responsabilitat. 

El Comitè dels Drets de l’Infant, en 
l’Observació general 14 (2013), desplega 
aquest principi i destaca, tal com estableix 
l’article 3 de la Convenció, que els infants 
tenen dret que el seu interès superior sigui 
una consideració primordial respecte de 
totes les mesures o decisions que els afectin. 
S’ha de fer una avaluació comparativa sobre 
l’impacte d’una decisió en l’infant i els seus 
drets de forma sistemàtica.  L’objectiu del 
concepte d’interès superior és garantir el 
gaudi ple i efectiu de tots els drets reconeguts 
per la Convenció i el desenvolupament 
holístic de l’infant. La plena aplicació del 
concepte d’interès superior de l’infant 
exigeix adoptar un enfocament basat en els 
seus drets, en què col·laborin tots els que hi 
intervenen, per garantir la integritat física, 
psicològica, moral i espiritual de l’infant i 
promoure la seva dignitat humana.

El Conveni sobre relacions personals de 
l’infant del Consell d’Europa, de 15 de maig 
de 2003, invoca, en el preàmbul, la necessitat 
de mantenir les relacions personals dels 
infants amb els seus progenitors i altres 
persones amb què tinguin vincles familiars, 
sempre que es preservi l’interès superior 
dels infants.

La Carta europea dels drets de l’infant, 
aprovada per resolució del Parlament 
Europeu el 1992, estableix en l’article 14 
que, en cas de separació, divorci o nul•litat 
matrimonial, l’infant té dret a mantenir el 
contacte directe i permanent amb els dos 
progenitors, excepte si l’òrgan competent 
de cada estat membre ho declara 
incompatible amb la salvaguarda dels 
interessos de l’infant. En aquesta línia, 
l’any 2000, la Carta de drets fonamentals de 
la Unió Europea disposa en l’article 24 
(apartat 3), relatiu als drets dels infants, que 
tot infant té dret a mantenir de forma 
periòdica relacions personals i contactes 
directes amb els seus progenitors, excepte 
si són contraris al seu interès superior. 

El preàmbul del Conveni sobre relacions 
personals de l’infant del Consell d’Europa, 
de 15 de maig de 2003, invoca la necessitat 
de mantenir les relacions personals dels 
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infants amb els seus progenitors i altres 
persones amb què tinguin vincles familiars, 
sempre que es preservi l’interès superior 
dels infants.

La Recomanació Rec (2006) 19 del Comitè de 
Ministres de la UE als estats membres, 
sobre polítiques de suport a l’exercici positiu 
de la parentalitat, recomana que els governs 
dels estats membres reconeguin el caràcter 
fonamental de les famílies i el paper dels 
progenitors, i que prenguin totes les 
mesures legislatives, administratives i 
financeres per crear les condicions 
necessàries per promoure un exercici 
positiu de la parentalitat en l’interès 
superior de l’infant.

Aquest document recorda les recomanacions 
del Comitè de Ministres als estats membres: 
R (84) 4, sobre responsabilitats parentals; R 
(85) 4, sobre violència en la família; R (94) 
14, sobre polítiques familiars coherents i 
integrades, i R (98) 8, sobre la participació 
dels infants en la vida familiar i social, i fa 
referència a la feina del Consell d’Europa en 
l’àmbit de la infància i les famílies, que 
reafirma en general els instruments legals 
següents:

 Convenció sobre drets humans i llibertats 
fonamentals (ETS núm. 5), que protegeix els 
drets de totes les persones, inclosos els 
infants.

 Carta social europea (ETS núm. 35) i la 
Carta social europea revisada (MTS núm. 
163), que declara que “la família, com a 
unitat fonamental de la societat, té el dret a 
l’adequada protecció social, legal i 
econòmica per garantir-ne el ple 
desenvolupament” (article 16).

 Conveni europeu sobre l’exercici dels 
drets de l’infant (ETS núm. 160).

 Conveni sobre els drets dels infants a 
mantenir relacions amb els seus progenitors 
(ETS núm. 192).

Pel que fa a la normativa estatal, la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, destaca la importància de 
l’interès superior de l’infant, d’acord amb 
l’Observació general 14, i estableix que s’ha 
de tenir en compte que el reconeixement 

internacional del dret de l’infant a mantenir 
contacte directe i regular amb tots dos 
progenitors, llevat que això sigui contrari al 
seu interès superior, s’estén també als 
infants separats de la seva família per 
l’entitat pública. 

L’article 2 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor, 
reconeix el dret de l’infant que el seu 
interès superior sigui valorat i considerat 
com a primordial en totes les accions i les 
decisions que el concerneixin, tant en 
l’àmbit públic com privat.

Pel que fa a la mediació en l’àmbit estatal, 
la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 
assumptes civils i mercantils, i el Reial 
decret 980/2013, de 13 de desembre, pel 
qual es despleguen determinats aspectes 
d’aquesta llei.

El llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a persona i família, estableix en el 
capítol III la regulació base sobre els efectes 
de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de 
la separació judicial (art. 233-1 a 233-13) −en 
concret, la mediació familiar i la cura dels 
fills, el pla de parentalitat, l’exercici de la 
guarda i les relacions personals−, i en el 
capítol VI (art. 236-1 a 236-16), la regulació 
sobre la potestat parental.

El llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
en l’article 233-9.3, té en compte la mediació 
familiar referida a la solució de les 
diferències que resulta de l’aplicació del pla 
de parentalitat.

Sobre aquesta qüestió, la Llei 15/2009, de 22 
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret 
privat, estableix en l’article 2.1.f) que la 
mediació familiar comprèn de manera 
específica els conflictes relatius a la 
comunicació i a la relació entre progenitors, 
descendents, avis, nets i altres parents i 
persones de l’àmbit familiar.

Posteriorment, el Decret 135/2012, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit del dret privat, amplia l’àmbit de 
l’actuació de la mediació no només als 
conflictes personals o familiars, sinó a 
altres formes d’interrelació de les persones 
o entitats de caràcter més civil o mercantil, 
com a eina de gestió i solució de conflictes, 



11ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS: CENTRE D’ATENCIÓ EN LES SEPARACIONS CONFLICTIVES

i descarrega d’aquesta manera la feina 
ordinària dels jutjats de Catalunya; regula el 
funcionament i les funcions bàsiques del 
Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya; estableix i desenvolupa el 
procediment de les mediacions que gestiona 
el Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, i explica la capacitat 
d’autoorganització de les administracions 
públiques en el seu àmbit competencial, i 
també la mediació estrictament privada, 
sens perjudici que les entitats públiques 
puguin, mitjançant conveni, acordar 
l’aplicació d’aquest procediment en la gestió 
dels seus serveis de mediació.

D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (LDOIA), en l’article 102 f), fa 
referència específica al conflicte obert i 
crònic entre els progenitors, separats o no, 
quan anteposen les seves necessitats a les 
de l’infant o adolescent com a situació de 
risc en què el desenvolupament i el benestar 
de l’infant o adolescent es veuen limitats o 
perjudicats.

Quant als serveis tècnics de punts de trobada, 
regulats per mitjà del Decret 357/2011, de 23 
de juny, de regulació dels serveis tècnics de 
punt de trobada, l’article 2 d’aquest decret 
estableix que el seu objectiu és la 
normalització de l’exercici de drets de relació 
i comunicació dels infants amb els seus 
progenitors i/o familiars, sempre que sigui 
possible i d’acord amb la seva evolució, tot 
vetllant pel seu benestar emocional i 
preservant-los de la relació conflictiva i/o de 
qualsevol tipus de violència, en especial de 
la violència masclista. 

Respecte a la consideració de la situació 
d’alta conflictivitat parental com a 
maltractament, l’Ordre BSF 331/2013, de 18 
de desembre, per la qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i de factors de protecció dels 
infants i adolescents, inclou en l’annex I la 
instrumentalització de l’infant o adolescent 
en els conflictes entre adults i/o el fet 
d’implicar-los en conflictes familiars. 

Finalment, cal recordar que qualsevol 
projecte de legislació, reglamentació, 
conveni, o en general qualsevol decisió que 
es vulgui adoptar, ha d’incloure una avaluació 
que prevegi l’impacte de la norma en els 
drets de l’infant, i també el seguiment i 

l’avaluació permanents de l’impacte 
d’aquesta norma en els drets de l’infant. 
Aquesta avaluació s’ha de fer a priori (ex 
ante) i a posteriori.

La CDI reconeix a infants i adolescents el 
dret que el seu interès sigui la consideració 
principal en les decisions que l’afecten. 
D’acord amb l’article 3.1, en totes les accions 
que concerneixen l’infant, tant si són 
portades a terme per institucions de benestar 
social públiques o privades, tribunals de 
justícia, autoritats administratives o cossos 
legislatius, la consideració principal ha de 
ser l’interès primordial de l’infant.

Així mateix, l’article 12 de la CDI reconeix a 
infants i adolescents el dret a ser escoltats 
en tots els assumptes que els afectin. Els 
estats membres han d’assegurar a l’infant 
amb capacitat de formar un judici propi el 
dret a manifestar la seva opinió en tots els 
afers que l’afectin. Les opinions de l’infant 
s’han de tenir en compte segons la seva edat 
i maduresa. 

La LDOIA indica en el preàmbul que l’interès 
superior de l’infant o l’adolescent no 
necessita estar en conflicte per ésser el 
primer interès que han de tenir en compte 
les polítiques públiques, per la qual cosa 
també cal aplicar l’avaluació. 

Així, els articles 5.2 i 53 de la LDOIA 
estableixen que les normes i les polítiques 
públiques han d’ésser avaluades des de la 
perspectiva dels infants i els adolescents, 
per garantir que inclouen els objectius i les 
accions pertinents adreçats a satisfer 
l’interès superior d’aquestes persones. Els 
infants i els adolescents han de participar 
activament en aquesta avaluació.

Així mateix, l’article 20 de la LDOIA indica 
que els poders públics, a partir dels estudis i 
els informes, han d’avaluar el resultat de les 
polítiques aplicades. Aquests estudis i 
informes tenen caràcter públic. 

Addicionalment, la disposició transitòria 
primera de la LDOIA estableix l’obligació 
d’anar incorporant a qualsevol programa 
d’intervenció o servei finançat amb 
pressupostos públics un disseny d’avaluació 
dels resultats o de l’impacte, segons 
escaigui. I el Pacte per la Infància també 
disposa que l’Administració de la Generalitat 
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vetllarà perquè els projectes de disposicions 
reglamentàries i els avantprojectes de llei 
comptin amb una avaluació específica sobre 
l’impacte en la infància.

Per la seva banda, la Llei orgànica 1/1996, de 
protecció jurídica del menor, per mitjà de la 
modificació introduïda per la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i l’adolescència, 
ha incorporat la previsió que els 
avantprojectes de llei i projectes de 
reglament incorporin la valoració de 
l’interès superior de l’infant i l’afectació en 
els seus drets.

Més enllà de la necessitat d’incorporar 
aquesta avaluació prèvia com a condició 
sense la qual no es pot veure l’observança 
de l’interès superior de l’infant –i, en 
definitiva, de la CDI–, cal assenyalar:

 La necessitat que els tècnics que 
intervenen en els processos d’elaboració 
normativa coneguin la CDI i tinguin 
coneixement de la perspectiva dels drets 
dels infants. Les persones que han de fer 
l’avaluació ex ante han d’estar clarament 
formades, conèixer la CDI i incorporar la 
perspectiva de drets dels infants per poder 
fer-ne l’avaluació.

 La intervenció dels infants/adolescents 
en els processos d’avaluació ex ante (que 
puguin tenir canals per participar en el 
procés de creació normativa i es pugui 
escoltar el que pensen dins d’aquests 
processos d’avaluació d’impacte).

En l’Observació general 5/2003, de 27 de 
novembre, sobre mesures generals 
d’aplicació sobre els drets dels infants, el 
Comitè dels Drets dels Infants va introduir 
la necessitat d’establir mecanismes per 
avaluar repercussions que pugui tenir sobre 
els infants qualsevol mesura política que es 
vulgui adoptar:

“[...] 45. Perquè l’interès superior de l’infant 
sigui una consideració primordial a la qual 
s’atengui i perquè totes les disposicions de 
la Convenció es respectin a l’hora promulgar 
disposicions legislatives i les polítiques a 
tots els nivells dels poders públics, així com 
a l’hora aplicar les disposicions legislatives 
i les polítiques a tots els nivells, es requereix 
un procés continu d’avaluació dels efectes 

sobre els infants (preveient les conseqüències 
de qualsevol projecte de llei i proposta 
política o d’assignació pressupostària que 
afecti els infants i el gaudi dels seus drets) i 
d’avaluació dels seus efectes sobre els 
infants (jutjant les conseqüències reals de 
la seva aplicació). Aquest procés s’ha 
d’incorporar a tots els nivells de govern com 
més ràpidament millor en la formulació de 
polítiques. Cada estat hauria de considerar 
de quina manera pot garantir el compliment 
del paràgraf 1 de l’article 3 i fer-ho de 
manera que promogui més la integració 
visible dels infants en la formulació de 
polítiques i la sensibilització sobre els seus 
drets”.

L’Observació general núm.14 (2013) del 
Comitè dels Drets dels Infants sobre el dret 
de l’infant que el seu interès superior sigui 
una consideració primordial assenyala, 
entre d’altres, l’obligació dels estats de 
vetllar perquè l’interès superior de l’infant 
sigui la consideració primordial, també en 
els àmbits legislatiu i reglamentari, de 
manera que l’aprovació de qualsevol llei, 
reglament o conveni s’ha de regir per 
l’interès superior de l’infant.

El Comitè insta a adoptar un mecanisme 
que asseguri el respecte a aquest interès 
superior de l’infant. Aquest mecanisme és 
l’avaluació d’impacte sobre els infants 
(Child Impact Assessment). 

Aquest dret ha de figurar de forma explícita 
en tota la legislació, no només en les normes 
que es refereixen específicament als infants, 
sinó també a altres mesures que tinguin 
repercussió en un infant en particular, un 
grup d’infants o els infants en general, 
encara que la mesura no els vagi directament 
adreçada. En aquest sentit, cal valorar 
l’interès de l’infant de forma individual 
però també com a col·lectiu.

Així mateix, hi ha la possibilitat d’obtenir 
aportacions de la societat civil, experts i 
mateixos infants i adolescents per avaluar 
aquest impacte.

Aquest estudi pretén donar a conèixer, a 
través de les queixes rebudes pel Síndic, les 
mancances observades en l’abordatge 
integral de les situacions de conflicte 
parental que acaben repercutint en els drets 
dels infants.
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3. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ PER A 
L’ABORDATGE DELS PROCESSOS 
DE SEPARACIÓ DES DE LA 
PERSPECTIVA D’INFÀNCIA

3.1. EL DRET DE L’INFANT A NO PATIR ELS 
EFECTES NEGATIUS QUE GENERA LA 
CONFLICTIVITAT CRÒNICA ENTRE ELS 
PROGENITORS

La freqüència creixent de divorcis i 
separacions de parella ha contribuït a una 
trivialització d’aquestes situacions i ha 
canviat les mirades simplistes o etiquetes 
de generacions anteriors, de vegades 
despectives sobre aquestes famílies en 
general, i en especial envers els infants, 
sovint llavors considerats com a vulnerables, 
amb dificultats acadèmiques i/o altres trets 
característics similars. 

La separació i el divorci representen una 
experiència social complexa que s’ha 
d’abordar de manera constructiva, i que en 
tot cas resulta dinàmica amb el temps, de 
manera que les necessitats són diverses i 
particulars segons l’evolució de cada situació.

És important, doncs, que els professionals 
no tinguin prejudicis davant de formes 
familiars que passen per processos de canvi, 
ja que el fet que en aquestes situacions el 
camí no sigui simple per als infants no 
significa que derivi necessàriament en 
efectes patògens per als infants.

La separació o el divorci dels progenitors 
també pot constituir una oportunitat de 
canvi per millorar la dinàmica familiar. De 
vegades, la decisió d’aturar la convivència 
familiar comuna pot ser el millor camí per a 
totes les parts implicades, a fi de no exposar 
l’infant a un clima d’hostilitat entre 
progenitors. 

Les reconstruccions familiars o noves 
parelles que es poden incorporar poden 
suposar que l’infant estableixi nous vincles 
afectius amb terceres persones que poden 
acabar essent persones referents per a ells. 
L’abordatge d’aquests canvis de manera 
positiva per part dels progenitors ajudarà 
que l’infant els incorpori i els visqui de 
manera constructiva. Si els progenitors 
(principals referents adults) se separen amb 
respecte, serà un procés educatiu per a 

l’infant amb vista a la seva transició a la vida 
adulta.

Amb tot, si bé és cert que, com s’ha exposat, 
una separació ben portada no implica 
necessàriament l’aparició de trastorns 
infantils, aquests processos també poden 
actuar com un factor de risc d’aparició de 
psicopatologia infantil quan tenen un 
caràcter altament conflictiu i la conflictivitat 
es perllonga al llarg del temps, de manera 
que l’escalada i la cronificació del conflicte 
(no la separació o el divorci per se) són 
devastadors per al benestar i l’estabilitat 
infantil. 

Així, en la vida d’un infant de progenitors 
separats, el conflicte repetit entre els seus 
màxims referents adults té un paper molt 
negatiu en el seu benestar, en la seva 
estabilitat i en el seu desenvolupament, molt 
més que la mateixa separació i els canvis 
que comporta. La perpetuació de la 
conflictivitat és, doncs, la primera causa de 
pertorbació duradora i devastadora en els 
infants de progenitors separats. 

Així doncs, si bé és necessari que els serveis 
que atenen infants no tinguin prejudicis 
davant de formes d’organització familiar 
diverses i fugin de les etiquetes, també ho 
és que els professionals han de ser capaços 
de detectar i no passar per alt els efectes 
que té per als infants viure immersos en 
situacions de conflicte crònic entre 
progenitors.

Els efectes en els infants que provoca el 
continu conflicte entre progenitors es 
manifesten a curt, mitjà i llarg termini, i 
depenen de l’edat, del funcionament 
psicològic de cada infant i de les mateixes 
estratègies d’afrontar la situació. Es destaca, 
però, com un dels factors clau, la qualitat de 
la relació entre els progenitors i amb els 
infants després de la separació.

Amb tot, en processos de separació conflictiva 
entre progenitors, hi ha infants i adolescents 
que desenvolupen canvis de comportament 
i diferent simptomatologia que persisteix en 
el temps. Els serveis que atenen infants han 
d’estar atents a situacions en les quals els 
símptomes perduren i es transformen en 
depressió, baixa autoestima, baix rendiment 
escolar, dificultats per concentrar-se, 
conflicte de lleialtats, ràbia, angoixa, por, 
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aïllament social, inhibició en el joc, 
manifestacions de culpabilitat, sentiment de 
pèrdua, tristesa o negació per amagar la 
seva tristesa, desconfiança, ansietat, fúria, 
disminució de la confiança en ells mateixos, 
augment dels símptomes somàtics (dolors 
físics), apatia, etc.

Ajudar els infants i adolescents i assessorar 
els progenitors és una tasca en què els 
professionals que atenen els infants poden 
tenir un paper important per reduir el risc 
que pateixin psicopatologia. El tractament 
i l’ajuda als infants té com a objectius 
destacats reconèixer la separació com una 
situació real i ineludible, i acceptar-ho 
perquè no se sentin responsables del que 
ha passat. 

És per això que el conflicte no només ha de 
tenir una resposta juridicolegal, ja que té 

components de fons emocionals que cal 
abordar en interès dels infants. 

Els poders públics han de reflexionar sobre 
com avançar cap a un abordatge 
pluridisciplinari que pugui ajudar a treballar 
de manera prèvia, simultània o posterior el 
conflicte subjacent al procediment judicial, 
ja que s’observa que en certs casos la 
resolució judicial resol el procediment, però 
no els diversos vessants relacionals del 
conflicte plantejat.

Aquesta mancança acaba rebotant de nou 
en el mateix sistema judicial, quan els 
progenitors tornen a instar nous processos 
de modificació de mesures, i són els infants 
els que en resulten principalment afectats, 
ja que amb el pas del temps la litigiositat 
judicial dificulta encara més la reconducció 
del conflicte.

Recomanacions

 Conscienciar les famílies, i la ciutadania en general, sobre els efectes del conflicte 
parental crònic en el desenvolupament de l’infant per mitjà d’educació emocional, 
educació en valors i acompanyament familiar en termes de coparentalitat positiva.

 Formar els professionals sobre els efectes devastadors que té per als infants viure 
immersos en situacions altament conflictives entre els progenitors.

 Avançar cap a un abordatge pluridisciplinari que pugui ajudar a treballar de manera 
col·lateral el conflicte emocional subjacent al procediment judicial, per evitar el pas del 
temps i la cronificació de la litigiositat i garantir una resposta reparadora i terapèutica 
de la justícia.

 Augmentar la formació de l’advocacia sobre l’abordatge (judicial o no) que cal 
emprendre en cada moment en interès superior dels infants.
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3.2. L’INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT: 
L’INFANT EN EL CENTRE D’ATENCIÓ

La Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant és el marc jurídic de 
referència per a la defensa dels drets dels 
infants, i l’interès superior de l’infant n’és 
el principi rector bàsic. L’article 3.1 de la 
Convenció estableix que “en totes les mesures 
concernents als infants que prenguin les 
institucions públiques o privades de benestar 
social, els tribunals, les autoritats 
administratives o els òrgans legislatius, una 
consideració primordial a què s’ha d’atendre 
és l’interès superior de l’infant”.

El Comitè dels Drets de l’Infant, en 
l’Observació General 14 (2013), desplega 
aquest principi i destaca, tal com estableix 
l’article 3 de la Convenció, que els infants 
tenen dret que el seu interès superior sigui 
una consideració primordial respecte de 
totes les mesures o decisions que els afectin. 
S’ha de fer una avaluació comparativa sobre 
l’impacte d’una decisió en l’infant i els seus 
drets de forma sistemàtica. I això és aplicable 
tant als governs com als progenitors. Així 
doncs, els estats membres tenen el deure 
d’assegurar que donen màxima prioritat a 
l’interès de l’infant i que les seves actuacions 
es dirigeixen a assegurar-lo. L’objectiu del 
concepte d’interès superior és garantir el 
gaudi ple i efectiu de tots els drets reconeguts 
per la Convenció i el desenvolupament 
holístic de l’infant. La plena aplicació del 
concepte d’interès superior de l’infant exigeix 
adoptar un enfocament basat en els seus 
drets, en què col·laborin tots els que hi 
intervenen, per garantir la integritat física, 
psicològica, moral i espiritual de l’infant i 
promoure la seva dignitat humana. 

Pel que fa a la interpretació, l’avaluació i la 
determinació d’aquest principi, la Llei 
orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, que reforma la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 
del menor, desplega i reforça el dret de 
l’infant i de l’adolescent perquè el seu interès 
superior sigui prioritari, i també com a dret 
substantiu.

En les situacions de conflicte entre 
progenitors, l’interès superior de l’infant ha 
de ser la consideració primordial, i és 
l’obligació de tothom (progenitors, 

professionals, administracions i òrgans 
judicials) preservar aquest dret de l’infant, 
principi jurídic interpretatiu fonamental i 
norma de procediment. La persona menor 
d’edat té dret, doncs, que es valorin els 
interessos que conflueixen en la seva situació 
familiar i personal quan s’ha d’adoptar una 
decisió que l’afecta.

Per la seva banda, del preàmbul de la Llei 
14/2010, se’n desprèn el compromís amb la 
transversalització de les polítiques 
d’infància, en el sentit de considerar les 
condicions, les situacions i les necessitats de 
l’infant i l’adolescent en tots els àmbits i de 
donar preeminència a l’interès d’aquestes 
persones com a valor superior de 
l’ordenament jurídic, i l’article 5 el reconeix 
com un principi rector. 

Amb tot, encara es constata que manca 
consciència social i professional a l’hora de 
prioritzar el dret de l’infant a un 
desenvolupament harmoniós de la seva 
personalitat, tant en un context de 
convivència familiar com de separació entre 
progenitors, en una atmosfera de felicitat, 
amor i comprensió. 

En contextos de conflictivitat entre 
progenitors, resulta, doncs, imprescindible 
una actuació transversal dels serveis, 
òrgans i recursos que posi en el centre 
d’atenció el benestar, l’equilibri i l’estabilitat 
dels infants, com a titulars de drets, per 
assegurar una intervenció plenament 
respectuosa amb el seu interès superior. 
Aquest és un assumpte que depassa l’àmbit 
privat familiar i concerneix totes les 
administracions, òrgans i entitats implicades 
en l’abordatge d’aquestes situacions.

Per determinar l’interès superior de l’infant 
en aquestes situacions, s’han de tenir en 
compte les seves necessitats, els seus drets, 
la seva opinió, els seus anhels i aspiracions, i 
també la seva individualitat dins el marc 
familiar i social (article 5.4 de la CDI). 

El temps també és un factor clau que sempre 
cal tenir en consideració per ponderar les 
actuacions que cal emprendre en interès 
superior de l’infant, tenint en compte que les 
relacions familiars són dinàmiques i 
canviants, i també per actuar de manera 
precoç a fi d’evitar la cronificació del 
conflicte de les persones adultes. 



16 PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN PROCESSOS DE SEPARACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA D’INFÀNCIA

Recomanacions

 Garantir l’obligació de progenitors, professionals, administracions, òrgans i serveis, 
públics i privats, de preservar el dret l’infant que el seu interès superior prevalgui a 
l’hora d’actuar i de prendre decisions que l’afectin.

 Garantir una actuació transversal dels serveis, òrgans i recursos que posi en el centre 
d’atenció el benestar, l’equilibri i l’estabilitat dels infants i adolescents en situacions de 
conflictivitat parental, tenint en consideració especial els efectes que provoquen el pas 
del temps i la cronificació del conflicte entre progenitors.

3.3. L’ESCOLTA DE L’INFANT

La Convenció sobre els drets dels infants 
(CDI) reconeix a l’infant el dret a 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 (art. 12). 

L’Observació general núm. 12 del Comitè 
dels Drets de l’Infant ha analitzat aquest 
dret i ha formulat propostes als estats 
perquè s’apliqui. El Comitè ha identificat el 
dret a ser escoltat 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 principal de l’interès 
primordial dels infants), i ha assenyalat que 
s’ha de tenir en compte a l’hora d’interpretar 
i aplicar tots els altres drets. 

La Llei orgànica 8/2015, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, reforma l’article 9 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, i reconeix el dret a ser 
escoltat en totes les seves dimensions. 

La LDOIA estableix que “els infants i els 
adolescents, d’acord amb llurs capacitats 
evolutives i amb les competències assolides, 
i en qualsevol cas a partir dels dotze anys, 
han d’ésser escoltats tant en l’àmbit 
familiar, escolar i social com en els 
procediments administratius o judicials en 
què es trobin directament implicats i que 
aboquin a una decisió que n’afecti l’entorn 
personal, familiar, social o patrimonial. Els 
infants i els adolescents poden manifestar 
llur opinió ells mateixos o mitjançant la 
persona que designin. En l’exercici del dret 
d’ésser escoltat s’han de respectar les 

condicions de discreció, intimitat, seguretat, 
recepció de suport, llibertat i adequació de 
la situació”.

La Directriu general 1/2018, de 8 de gener, 
de la DGAIA, per la qual s’aproven els 
criteris per la intervenció administrativa en 
situacions de conflicte familiar en l’atribució 
de la guarda judicial dels infants en els 
supòsits de separació, nul·litat, divorci, 
indica que l’escolta s’ha de fer d’acord amb 
les pautes següents:

 No s’ha d’imposar cap límit d’edat que 
pugui restringir el dret de l’infant a ser 
escoltat, i fins i tot se’l pot escoltar 
mitjançant formes no verbals de 
comunicació (el plor, els dibuixos, etc.).

 Les opinions de l’infant o l’adolescent 
s’han de tenir en compte quan és capaç de 
formar-se un judici propi. Aquesta capacitat 
s’ha d’avaluar de manera individual, cas 
per cas, d’acord amb el seu grau de 
maduresa.

 Els infants i els adolescents són titulars 
d’un dret, no d’una obligació, i per tant 
poden optar per exercir-lo o per no fer-ho.

 Per poder exercir el dret de ser escoltat, 
l’infant o adolescent ha d’estar informat de 
les qüestions, les opcions i les possibles 
decisions que es puguin adoptar i les seves 
conseqüències.

 L’Administració, com a entitat pública 
que exerceix les funcions de tutela dels 
infants i els adolescents, ha de garantir la 
màxima preparació dels professionals que 
treballen amb infants i adolescents perquè 
se’n pugui fer una escolta real i efectiva, de 
manera directa i indirecta, i adequada a les 
seves característiques.
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El dret a ser escoltat ha d’anar més enllà de 
l’expressió verbal de la voluntat i l’opinió de 
l’infant. És a dir, no es tracta de sentir 
l’infant, sinó d’escoltar-lo, la qual cosa 
significa que la seva opinió sigui escoltada 
en el moment necessari i valorada 
adequadament en la presa d’una decisió 
que l’afecta. Cal tenir en compte les seves 
necessitats, demandes i sol·licituds no 
verbals i els signes físics o psíquics puguin 
presentar en qualsevol situació, i també 
tenir en consideració formes no verbals de 
comunicació com ara el joc, el llenguatge 
corporal, el dibuix, etc. 

Per això, és important l’observació que 
puguin fer els serveis que atenen els infants 
i adolescents i la coordinació entre ells, ja 
que la valoració de les situacions de conflicte 
entre progenitors ha de poder incorporar la 
perspectiva de l’infant o adolescent que 
també en pateix els efectes.

En la intervenció dels professionals ha de 
prevaler un plantejament sensible. Cal 
garantir la seva formació i qualificació, ja 
que el dret a ser escoltat pertany a infants i 
adolescents de totes les edats, incloent-hi 
la petita infància, per la qual cosa s’han de 
tenir en compte les formes no verbals de 
comunicació, signes i senyals expressats, i 
observacions dels serveis que els atenen.

Quan es fa referència a assumptes que 
afecten els infants, se n’ha de fer una 
interpretació àmplia considerant tots els 
procediments judicials o administratius, 
però alhora, d’acord amb el Comitè dels 
Drets dels Infants, el dret de l’infant a ser 
escoltat s’ha d’aplicar en els diversos 
entorns i situacions en què creixen, es 
desenvolupen i aprenen: en la família, en 
l’atenció alternativa, en l’atenció sanitària, 
en l’educació i l’escola, en el joc, 
l’entreteniment, els esports i les activitats 
culturals, en el lloc de treball, en situacions 
de violència, en el desenvolupament 
d’estratègies de prevenció, en procediments 
d’immigració i asil, en situacions 
d’emergència i en contextos nacionals i 
internacionals.

El principi d’adequació fa referència a la 
forma d’escoltar els infants i adolescents, a 
l’adaptació a la situació individual i 
subjectiva de cadascun d’ells i als 
requeriments de cada procediment o 

condicions de cada situació. Els infants no 
poden ser escoltats de manera efectiva en 
un entorn intimidador o hostil. Els 
procediments i els espais han de ser 
accessibles i adequats als infants. 
L’experiència mostra que el millor és que 
l’escolta adopti el format d’una xerrada en 
lloc de l’interrogatori unilateral, i és 
preferible que l’infant no sigui escoltat en 
una audiència pública, sinó en condicions 
de confidencialitat.

El Síndic ha rebut queixes de progenitors o 
dels mateixos infants o adolescents que 
exposen desacord amb la manca d’escolta 
en el procediment judicial, o amb el 
procediment seguit, condicions i/o espai 
on s’ha dut a terme aquesta escolta, o amb 
el fet que no s’hagi pogut garantir l’escolta 
especialitzada de l’infant per l’equip 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de 
família dels jutjats (EATAF).

La garantia del dret a ser escoltat en 
procediments administratius i judicials 
presenta característiques específiques: 
obliga a motivar la decisió de no escoltar 
l’infant o si la resolució del procediment 
administratiu o judicial se separa de 
l’opinió de l’infant, haurà d’exterioritzar 
les raons que ho justifiquen. El dret a 
l’escolta inclou el dret de l’infant a ser 
consultat, dret a expressar la seva opinió, i 
dret a rebre la informació adequada sobre 
aquest dret i sobre les vies per exercir-lo.

A més, també es destaca la necessitat de 
no oblidar la perspectiva de gènere en 
aquests processos d’escolta, ja que de les 
visites a serveis i entrevistes dutes a terme 
per aquesta institució a diferents 
professionals, se’n desprèn la dificultat de 
superar models de treball incorporats des 
de fa molts anys. 

Si bé és cert que la perspectiva de gènere 
és cada cop més present en les intervencions 
professionals, es reconeix que costa molt 
tenir-la en compte i introduir-la en tots els 
processos de treball que emprenen els 
diferents serveis. Alguns professionals 
reconeixen que en termes de gènere cal 
recollir més el que estan veient i sentint els 
infants exposats a determinades situacions 
de conflictivitat i desigualtat entre 
progenitors, a fi de treballar sobre la base de 
la igualtat de gènere.
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Recomanacions

 Informar els infants sobre el seu dret a ser escoltats i sobre les vies que tenen a l’abast 
per exercir-lo i participar tant en el procés de mediació com en el procés judicial.

 Incorporar l’escolta dels infants, directa o indirecta, en els procediments administratius 
o judicials en què es trobin directament implicats i que desemboquin en una decisió que 
els afecti.

 Garantir que els infants i els adolescents puguin manifestar la seva opinió ells 
mateixos o mitjançant la persona que designin.

 Fer difusió del telèfon de la infància i garantir que aparegui en un lloc visible en els 
serveis que atenen infants per facilitar un canal d’escolta als infants i adolescents.

 Cuidar l’entorn i adequar els procediments i els espais d’escolta perquè siguin 
accessibles per als infants. En l’exercici del dret a ser escoltat s’han de respectar les 
condicions de discreció, intimitat, seguretat, recepció de suport, llibertat i adequació de 
la situació.

 Garantir la formació i la supervisió dels professionals que porten a terme l’escolta 
perquè sempre prevalgui un plantejament sensible, en interès superior dels infants i 
adolescents.

 Adaptar els procediments i els espais judicials i administratius (serveis, òrgans 
establiments, institucions, etc.) perquè siguin espais de confiança, accessibles i adequats 
per a l’escolta dels infants i adolescents amb garanties (Child friendly).

 Promoure el desenvolupament d’estils de criança dels infants que respectin el dret a 
ser escoltats i informats, en els termes que preveu el Comitè dels Drets de l’Infant, 
mitjançant l’establiment de programes i escoles de progenitors que abordin les relacions 
familiars des del respecte, el diàleg, la participació dels infants en l’adopció de decisions, 
la comprensió, l’escolta de les seves opinions en situacions de conflicte que puguin 
aparèixer en el marc familiar, tot considerant la particular evolució i les facultats 
individuals de cada infant.
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3.4. EL DRET DE L’INFANT A MANTENIR 
CONTACTE DIRECTE I REGULAR AMB 
AMBDÓS PROGENITORS

L’article 9.3 de la Convenció sobre els drets 
de l’infant de les Nacions Unides, de 20 de 
novembre de 1989, determina que “els 
estats membres han de respectar el dret de 
l’infant separat d’uns dels seus pares o 
d’ambdós de tenir relacions personals i 
contacte directe amb tots dos regularment, 
tret de si això va contra el seu interès 
primordial”.

Pel que fa als serveis tècnics de punt de 
trobada, la Carta europea dels punts de 
trobada per al manteniment de les relacions 
entre els infants i els progenitors (2004) 
estableix que la intervenció d’aquests 
serveis es fonamenta en el reconeixement 
del vincle de filiació i el dret de l’infant o 
adolescent de poder establir i mantenir les 
relacions necessàries per a la construcció 
de la seva identitat, però en qualsevol cas 
està limitada per l’interès superior de 
l’infant o adolescent i per la seva seguretat 
física, psíquica i moral.

La LDOIA, en l’article 38, parla dels drets de 
relació i convivència dels infants i els 
adolescents i el Decret 357/2011, de 21 de 
juny, defineix els serveis tècnics de punt 
de trobada com un recurs destinat a 
atendre i prevenir, en un lloc neutral i 
transitori, i en presència de personal 
qualificat, la problemàtica que sorgeix en 
els processos de conflictivitat familiar i, en 
concret, en el compliment del dret de 
relació i comunicació dels infants i 

adolescents establert per als supòsits de 
separació o divorci dels progenitors o per 
als supòsits d’exercici de la tutela per part 
de l’Administració pública, amb la finalitat 
d’assegurar-ne la protecció.

Per això, se’n desprèn que la Convenció i la 
normativa de protecció reconeixen el dret 
dels infants i adolescents a mantenir 
contacte directe amb ambdós progenitors.

Per tant, el dret de relació, trobades i 
comunicació de l’infant amb el progenitor 
amb qui no convisqui de manera regular, és 
un dret de l’infant que decau només en 
funció del seu interès primordial.

D’acord amb l’interès superior de l’infant, la 
falta de recursos humans i materials, en 
cap cas, pot alterar l’inici i la freqüència 
dels contactes que hagin estat estipulats 
judicialment entre l’infant i el progenitor 
amb qui no conviu, com el Síndic ha conegut 
que ha succeït en determinades ocasions. 
Aquesta alteració va en detriment del dret 
de l’infant a mantenir contacte directe i 
regular amb ambdós progenitors. Cal tenir 
especialment en compte que, en aquestes 
situacions delicades, el temps té un paper 
decisori en el procés de recuperació del 
vincle amb aquell progenitor, mare o pare, 
amb qui no conviu l’infant.

Per a la immediata provisió del recurs, cal 
recordar que el temps acumulat durant els 
diversos procediments, judicials o 
administratius, és un factor clau que cal 
tenir en consideració per l’especial 
repercussió que té en l’infant. 

Recomanacions

 Garantir que en el pla de parentalitat es concreten els diferents aspectes que 
conflueixen en l’exercici del dret de l’infant al contacte i la relació amb ambdós 
progenitors amb el màxim detall possible respecte dels diversos supòsits: comunicacions 
telefòniques, intercanvis, i pla de guarda i estades de l’infant amb ambdós progenitors.

 Fomentar que el pla de parentalitat remeti els progenitors a mediació en cas de 
discrepàncies que puguin ser resoltes a través del diàleg.

 Assegurar la immediata assignació dels serveis tècnics de punt de trobada (STPT) per 
garantir, sense dilacions, el dret dels infants a mantenir contacte directe i regular amb 
els seus progenitors, tret que això vagi en contra del seu interès primordial.
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4. DISFUNCIONS EN L’EXERCICI 
D’UNA COPARENTALITAT 
POSITIVA

El Síndic rep un considerable nombre de 
queixes i consultes referides a la dificultat 
dels progenitors d’exercir una coparentalitat 
responsable. 

A continuació, se n’assenyalen diversos 
supòsits:

4.1. OBSTACLES O DIFICULTATS PER AL 
MANTENIMENT DE LA RELACIÓ DE 
L’INFANT AMB AMBDÓS PROGENITORS

4.1.1. Interferència adulta en el dret de 
l’infant a tenir contacte amb els seus 
progenitors

En algunes ocasions, un dels progenitors 
interfereix en el contacte de l’infant amb 
l’altre progenitor o li’n trasllada una imatge 
negativa, la qual cosa repercuteix en la relació 
de l’infant amb el progenitor amb qui no 
conviu habitualment o a qui no veu sovint o 
gairebé mai. 

El rebuig de l’infant envers un dels 
progenitors representa ja d’entrada una 
dinàmica familiar disfuncional complexa de 
treballar i d’analitzar. En altres ocasions, 
però, l’infant manifesta signes d’una oposició 
ferma, que s’han d’escoltar, i en aquest 
sentit el context familiar s’ha d’avaluar en 
profunditat. 

La inclusió dels infants en una relació 
parental d’atac continu entre progenitors 
comporta que els infants siguin 
instrumentalitzats i utilitzats constantment 
en el seguit d’actes que un progenitor empra 
per anar contra l’altre, la qual cosa porta els 
infants a haver de fer contínues aliances o 
coalicions amb cadascun d’ells sota 
l’amenaça de sentir que, altrament, els 
traeixen, i aquest comportament és una 
clara alerta del greu deteriorament de la 
coparentalitat.

L’atac indiscriminat per part d’un progenitor 
a l’altre, sense respectar el vincle i el dret de 
l’infant a mantenir-hi relació i contacte, es 
basa en una campanya de denigració envers 
l’altre (la seva conducta, el seu caràcter, la 

seva família, la seva situació professional, 
material o social, el seu entorn, etc.) en 
presència de l’infant. En les situacions més 
difícils, els infants es troben col·locats en el 
centre del conflicte, immersos en veritables 
conflictes de lleialtat. 

L’infant es veu obligat a viure enmig d’una 
relació altament conflictiva entre progenitors, 
amb un desprestigi permanent entre 
progenitors o per part d’un progenitor envers 
l’altre, ja que no sempre ambdós progenitors 
actuen de la mateixa manera, i de vegades 
s’observa que la manca de col·laboració 
prové bàsicament d’una de les parts, i és 
difícil per a l’altra instaurar una dinàmica 
cooperativa.

Aquesta disfuncionalitat afecta tots els 
membres de la família (nuclear i extensa), 
però l’infant o adolescent és el membre de la 
família que pateix majorment els símptomes, 
i el seu patiment té conseqüències 
importants tant en el seu present com en el 
seu futur. 

L’allargament del procediment contenciós, 
el temps que l’infant passa sense tenir 
contacte amb un dels progenitors i les 
pressions que rep el fill o filla en la 
controvèrsia entre els progenitors per 
aconseguir el seu suport incondicional 
poden fer aparèixer en l’infant un conflicte 
que porta implícita la deslleialtat cap a 
l’altre progenitor, i aquests són factors de 
risc que cal tenir en compte.

La negativa dels infants de relacionar-se 
amb un dels progenitors adquireix autèntica 
transcendència en el moment en què la 
instància judicial té la responsabilitat de fer 
complir una relació que la dinàmica familiar 
impedeix, la qual cosa només amb els 
mecanismes judicials resulta difícil de 
restablir a llarg termini. L’autoritat judicial 
té dificultats per executar el dret de relació 
reconegut. 

De vegades, ni amb la intervenció de la 
DGAIA s’ha aconseguit (després del retorn 
de les funcions tutelars als progenitors) 
reconduir la dinàmica familiar per garantir 
la relació dels infants amb un dels 
progenitors.

Els obstacles per al manteniment de la 
relació de l’infant amb ambdós progenitors 
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encara continuen sent nombrosos. El dret de 
l’infant a mantenir el vincle amb cadascun 
dels progenitors després de la separació no 
es respecta de manera plena en determinades 
situacions familiars.

En aquestes situacions, els serveis, els òrgans 
i els recursos intervinents han d’observar i 
analitzar els símptomes que pot presentar 
l’infant per identificar la possible influència 
d’un progenitor o l’altre, o bé de terceres 
persones, en el seu rebuig envers un dels seus 
progenitors, com ara:

 Racionalitzacions frívoles de l’infant sobre 
el rebuig al progenitor alienat

 L’infant defensa que la decisió del rebuig és 
exclusiva seva

 Suport automàtic i incondicional envers el 
progenitor a qui estima

 Absència de culpa en l’infant per l’expressió 
del rebuig envers l’altre progenitor

 Extensió del rebuig a la família extensa o 
entorn del progenitor rebutjat

 El rebuig adquireix característiques fòbiques

Tot i que la negativa emana de l’infant, és el 
progenitor la persona que ha de facilitar la 
relació i la comunicació de l’infant amb l’altre 
progenitor establerta judicialment, sens 
perjudici que es pugui donar el cas de 
contravenir una resolució judicial actuant de 
bona fe i amb voluntat de protegir l’infant 
davant de situacions de violència que hagin 
generat pors, traumes i rebuig, cas en el qual 
s’haurien de tenir en compte els signes 
verbals i no verbals que manifesta l’infant a fi 
de proposar les mesures que s’adeqüin al 
millor al seu interès.

Tot això demostra que, davant aquestes 
situacions, no hi pot haver una opinió o un 
posicionament únic, i és necessari invertir 
temps en les actuacions tècniques que 
calguin fer per analitzar-ne les causes, des 
del coneixement i l’anàlisi de cada cas 
individual, per proposar el que resulta més 
convenient, en cada moment, per a l’interès 
de l’infant.

Cal oferir a aquests infants l’acompanyament 
psicoterapèutic necessari per treballar la 

dinàmica familiar en conjunt, a fi que l’infant 
arribi a contextualitzar la relació que té amb 
cadascun dels progenitors.

Amb tot, en moltes situacions les parts estan 
tan acostumades a litigar que a l’inici de la 
teràpia familiar s’intenta boicotejar amb 
interferències contínues d’una o ambdues 
parts immerses en una dinàmica de 
judicialització del conflicte.

L’empoderament de les parts per iniciar la 
teràpia familiar ha de venir determinada per 
l’autoritat judicial, de manera que s’indueixi 
una dinàmica reparadora, en comptes de 
continuar una dinàmica de més greuges i 
ofenses, i que rebin el missatge que no poden 
tornar a utilitzar la confrontació judicial per 
qualsevol motiu. Amb la teràpia familiar, es 
pretén reduir la conflictivitat entre 
progenitors. Convèncer els progenitors que 
els anirà molt millor a ambdós i a l’infant si 
reparen les ofenses amb reconeixement mutu 
i respecte al paper de l’altre, en comptes 
d’eternitzar les discrepàncies, a fi que 
contemplin la situació amb més calma i 
control. 

Per això, l’infant té dret que la resposta de les 
institucions i els òrgans intervinents sigui 
integral, holística, reparadora i ràpida, a fi de 
permetre treballar, com més aviat millor, les 
relacions disfuncionals de la seva família, i 
adequar la resposta al seu interès superior, 
tot evitant el pas del temps i la cronificació de 
la conflictivitat.

4.1.2. Dificultats i mancances en la intervenció 
del servei tècnic de punt de trobada

El Decret 357/2011, de 21 de juny, regula els 
serveis tècnics de punt de trobada (STPT), 
com un recurs que té com a funcions atendre 
i prevenir, en un lloc neutral i transitori, i en 
presència de personal qualificat, la 
problemàtica sorgida de processos de 
conflictivitat familiar en casos de separació o 
divorci, o d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració.

La Carta europea dels punts de trobada per al 
manteniment de les relacions entre infants i 
progenitors (2004) estableix que la intervenció 
d’aquests serveis es fonamenta en el 
reconeixement del vincle de filiació i el dret 
de l’infant o adolescent de poder establir i 
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mantenir les relacions necessàries per a la 
construcció de la seva identitat, però en 
qualsevol cas es troba limitada per l’interès 
superior de l’infant o adolescent i per la seva 
seguretat física, psíquica i moral. 

Els serveis de punts de trobada familiars són 
un element auxiliar valuós de l’acció dels 
tribunals en la fase d’execució de les 
resolucions judicials (interlocutòries de 
mesures provisionals prèvies o coetànies o 
sentències). Els STPT són útils per: a) facilitar 
els lliuraments i les recollides dels infants i 
els adolescents menors d’edat en casos de 
conflictivitat de la parella i b) facilitar les 
trobades dels progenitors amb els infants 
quan hi ha problemes en la relació paternofilial 
o maternofilial. 

L’establiment i el desenvolupament de les 
trobades també han d’anar acompanyats 
d’unes garanties addicionals en l’execució 
d’aquest dret que es fonamentin en l’escolta 
de l’infant i adolescent i en la valoració 
constant de què és el que més li convé 
d’acord amb les necessitats que presenta en 
cada moment (verbalitzacions que expressa, 
d’acord amb la seva edat) o de manera 
indirecta (manifestacions físiques, 
psicològiques o emocionals no verbals). 

En aquest sentit, des de la perspectiva de 
l’interès superior de l’infant, en el moment 
d’estipular els drets de guarda i visita relatius 
als infants, s’han de tenir en compte els 
incidents de violència física o psicològica 
viscuts.

Respecte a la possibilitat o la conveniència de 
la coordinació amb serveis externs, el Decret 
357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics 
de punt de trobada, defineix les funcions del 
personal professional coordinador que 
organitza i supervisa el funcionament general 
dels STPT, entre les quals destaca fer les 
entrevistes inicials i de seguiment a les 
persones adultes implicades, fer entrevistes 
de reconducció de conflictes i entrevistes de 
tancament, assignar els casos als diferents 
professionals, segons les característiques 
concretes de cada cas, revisar i trametre els 
informes del personal tècnic, i també 
coordinar les reunions externes amb els 
òrgans de derivació o altres professionals i 
internes amb el personal del servei tècnic de 
punt de trobada (article 23). De l’article 23, 
se’n desprèn, doncs, que la coordinació 

externa dels STPT pot ser amb els òrgans de 
derivació o amb altres professionals.

La complexa funció dels STPT com a servei 
destinat a atendre la problemàtica que sorgeix 
en els processos de conflictivitat familiar no 
rau únicament a preservar, observar i 
supervisar les trobades a fi d’informar-ne 
l’autoritat judicial. Les intervencions 
tècniques dels STPT també han d’anar 
adreçades a orientar que l’exercici parental 
respecti els drets i el benestar dels infants, i 
per això és necessària la coordinació amb 
altres serveis externs que puguin atendre la 
família.

El personal tècnic del servei assignat a cada 
cas ha de fer l’observació, la intervenció i el 
seguiment de les trobades tutelades, 
supervisades i de suport corresponents, i 
també dels intercanvis, i s’ha d’encarregar 
d’actuar com a interlocutor amb l’infant o 
adolescent i recollir les seves manifestacions 
en els aspectes observats vinculats amb la 
relació, treballant-les i canalitzant-les cap als 
professionals adequats i cap a l’organisme 
derivant (article 24 Llei Decret 357/2011).

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, estableix que les polítiques de suport 
a les famílies han d’integrar la perspectiva 
dels infants tot garantint el seu interès 
superior, i que les situacions familiars que 
poden agreujar la vulnerabilitat dels infants 
han de ser objecte d’una atenció especial i 
personalitzada. 

Les informacions que els STPT remeten a 
l’òrgan judicial poden donar lloc a la suspensió 
de les visites a l’STPT (de vegades a petició 
d’aquest). En aquests casos, caldria assegurar 
la necessitat d’acudir a un altre servei de 
tipus més terapèutic per evitar que el pas del 
temps vagi en detriment del dret de l’infant a 
mantenir contacte regular amb ambdós 
progenitors.

Sovint, la suspensió de les visites en un 
recurs provoca que la relació dels infants amb 
un progenitor torni a quedar en suspens, ja 
que els progenitors s’hi han de pronunciar i 
estar d’acord sobre com i on començar una 
teràpia familiar. El Síndic apel·la a reflexionar 
sobre aquestes situacions. Quan l’STPT 
observi dificultats per continuar la intervenció, 
més enllà de la necessària comunicació a 
l’òrgan judicial competent, cal adoptar 
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mesures per evitar que la finalització de les 
visites en l’STPT suposi una suspensió 
indeterminada de la relació d’un progenitor 
amb els infants.

En determinats casos, cal valorar l’oportunitat, 
abans de finalitzar les visites a l’STPT, que la 
intervenció d’aquest recurs pugui anar 
complementada d’una intervenció 
terapèutica paral·lela i col·lateral que 
acompanyi els infants i els progenitors en el 
complex procés de recomposició de les 
relacions danyades, a fi de reconduir el 
desenvolupament de les trobades dels 
infants amb un progenitor a l’STPT.

En aquestes situacions, la coordinació de 
l’STPT i altres serveis (per exemple, CSMIJ, 
serveis socials, SIE, EAIA, SARA, EATAF, etc.) 
també s’erigeix com una dinàmica de treball 
de vital importància per garantir una anàlisi 
holística de cada situació familiar que centri 
la perspectiva en l’infant.

Finalment, la col·laboració i la coordinació 
entre el servei tècnic de punt de trobada i 
l’òrgan judicial també esdevé crucial, i ha de 
ser àgil i fluida. Els informes tècnics sobre la 
incidència de les trobades en els infants i 
adolescents s’han de fer arribar a l’autoritat 
judicial amb la màxima celeritat, la qual 
també ha de valorar la situació amb la 
màxima brevetat, en interès superior dels 
infants i adolescents. 

Així mateix, cal tenir en compte les dificultats 
que comporta la tasca duta a terme pels 
professionals dels serveis de punts de trobada, 
per valorar els múltiples i diferents aspectes i 
drets que conflueixen en cada situació 
familiar i traslladar al jutjat la proposta que 
millor s’adeqüi a l’interès superior de l’infant. 

En determinats casos complexos és difícil per 
als professionals conèixer exactament 
l’equilibri entre (1) perseverar en el 
manteniment de les trobades (malgrat les 
reticències que pugui manifestar l’infant) 
perquè entenen que ofereixen un espai 
d’oportunitat per reconduir el vincle 
maternofilial o paternofilial i, sense desvalorar 
la percepció de reticència de l’infant, donar-hi 
continuïtat; o (2) suspendre les trobades 
perquè valoren l’escolta dels signes 
d’expressió de l’infant com una negació a la 
relació; signes que s’han de valorar després 
d’haver escoltat tot el que l’infant ha expressat 

de manera verbal i no verbal per mesurar 
l’impacte de les trobades. 

La casuística familiar és molt variada i, per 
tant, el nivell de vincle també és molt diferent. 
Cada unitat familiar presenta relats i 
característiques diverses. Alguns infants mai 
no han conviscut alhora amb ambdós 
progenitors (en el sentit nuclear del terme 
família). Per tant, els vincles poden haver 
existit i requerir un reinici o poden no haver 
existit mai i s’han de crear, o en alguns casos 
fins i tot poden haver estat traumàtics. 

La negativa i el rebuig de l’infant de continuar 
assistint al punt de trobada, per les dificultats 
que li comporta el contacte amb el progenitor 
a qui fa temps que no veu o amb qui la relació 
s’ha vist pertorbada, devaluada o danyada (i 
també perquè aquest lloc −malgrat la bona 
infraestructura que pugui presentar− és un 
espai tancat i estrany per als infants), 
representen una problemàtica familiar molt 
complexa de valorar moltes vegades sense un 
treball terapèutic. 

Les contradiccions o les dificultats dels 
professionals en aquestes situacions poden 
generar confusió als progenitors, alguns dels 
quals han considerat que la proposta de 
suspensió de les trobades s’ha fet amb 
massa rapidesa o d’altres que, contràriament, 
s’ha fet amb massa lentitud o simplement 
no s’ha arribat a proposar mai. 

També cal afegir altres dificultats expressades 
pels mateixos professionals, com ara 
l’insuficient coneixement o grau de 
coneixement divers entre els operadors 
judicials del treball tècnic dels STPT, els 
temps desiguals o ritmes de treball diferent 
entre els STPT i els operadors judicials, les 
diferències d’enfocament a l’hora de ser més 
o menys receptius amb les propostes, la 
insuficient coordinació amb l’autoritat 
judicial, entre d’altres.

D’altra banda, també cal tenir present que 
de vegades el recurs de l’STPT no és el més 
adequat per als adolescents, ja que són 
conscients de la situació familiar i la viuen 
de manera més problemàtica. Sovint caldria 
fer un treball terapèutic en substitució o 
conjuntament amb la intervenció dels STPT. 
Actualment, es comença a fer al Servei 
d’Orientació i Acompanyament a les 
Famílies (SOAF).
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S’han dedicat relativament pocs escrits a la 
intervenció tècnica dels STPT. Resultaria 
útil fer més recerca i jornades de reflexió 
sobre la pràctica i les dificultats amb què 
es troba el personal que exerceix aquesta 
complexa i valuosa tasca, a l’efecte d’obrir 
el debat, fer-ne reflexions, possibilitar 
intercanvis d’experiències amb serveis 
similars d’altres països i valorar possibles 
propostes de millora, en favor de l’interès 
dels infants.

Davant d’aquest doble objectiu d’ajuda a la 
parentalització i de suport i escolta de l’infant, 
aquesta tensió problemàtica només es pot 
resoldre cas per cas, amb molta especialització, 
supervisió i treball en xarxa amb altres 
professionals que hi intervinguin, o hi hagin 
intervingut (CSMIJ, EBASP, etc.), i que ajudin a 
contextualitzar i treballar des del coneixement 
de les particularitats, les característiques i les 
diferents necessitats de cada infant, i amb la 
possibilitat d’acompanyar les trobades a 
l’STPT amb un treball psicoterapèutic.

Recomanacions

 Conscienciar les administracions, els òrgans judicials i altres serveis públics i privats 
sobre la complexitat de les relacions familiars i la necessitat d’analitzar-les des de la 
perspectiva de la infància, de manera que es garanteixi que la resposta de les 
institucions i els òrgans intervinents sigui integral, holística, reparadora i ràpida, a fi de 
permetre treballar, com més aviat millor, la reconducció de les relacions disfuncionals 
de la família per evitar que amb el pas del temps es cronifiquin.

 El rebuig de l’infant envers un dels progenitors amb una intensitat desproporcionada 
en relació amb les possibles causes al·legades s’ha d’estudiar des d’un vessant terapèutic, 
amb perspectiva d’infància, des de l’escolta de l’infant en un sentit ampli, i tenint en 
compte tots els elements, les funcions i els papers desenvolupats pels membres de la 
família.

 L’àmbit judicial ha de treballar en col·laboració amb espais clínics de teràpia familiar, 
als quals pugui fer promptes derivacions de situacions familiars complexes i delicades, 
a fi que el pas del temps no cronifiqui dinàmiques relacionals entre progenitors 
perjudicials per al present i el futur dels infants. 

 Garantir una resposta terapèutica en interès superior dels infants. Avaluar en cada 
situació familiar si cal començar a fer un treball terapèutic en substitució o de manera 
simultània a la intervenció de l’STPT per: 1) Intensificar esforços i ajudar, com més aviat 
millor, l’infant que està immers en una dinàmica familiar disfuncional complexa, difícil 
de gestionar exclusivament per a l’STPT; 2) Prevenir actuacions correlatives dels 
diferents serveis i evitar bàsicament el pas del temps, en interès de l’infant.

 Continuar avançant en l’especialització dels professionals dels STPT. Debatre i 
reflexionar sobre la pràctica i les dificultats amb què es troben, i possibilitar intercanvis 
d’experiències amb serveis similars d’altres països, a fi de valorar possibles propostes 
de millora.

 Fomentar la coordinació i treball en xarxa entre els STPT i altres serveis intervinents 
per facilitar una anàlisi integral de cada situació que derivi en una proposta concreta, 
centrada en l’interès superior individual de cada infant. 

 Proveir de manera immediata el recurs de l’STPT que ha estat acordat per sentència 
judicial, a fi que es pugui garantir sense dilacions la relació de l’infant amb un progenitor.

 Garantir una comunicació àgil i fluida entre l’STPT i l’òrgan judicial.
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4.2. RETENCIÓ DE L’INFANT PER PART D’UN 
PROGENITOR EN CONTRAVENCIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ JUDICIAL: ASPECTES DE LA 
INTERVENCIÓ POLICIAL

El Síndic ha tingut coneixement de situacions 
en què un dels progenitors no pot exercir la 
guarda de l’infant que li ha estat atorgada 
judicialment perquè l’altre progenitor, 
després de gaudir d’un període de vacances o 
d’un cap de setmana amb l’infant, es nega 
per motius diversos a retornar l’infant al 
nucli guardador, i de vegades li impedeix 
fins i tot l’assistència a l’escola, i també 
qualsevol tipus de relació o comunicació 
amb el progenitor amb qui convivia 
habitualment, segons sentència judicial.

En aquests casos, l’infant passa a conviure 
de facto amb el progenitor amb qui no 
hauria de conviure majoritàriament segons 
sentència judicial, sense acord previ entre 
les parts, i, mentre no recau una nova una 
resolució judicial, es troba en una transició 
de possibles canvis no reconeguts encara 
judicialment.

Des de la perspectiva de l’infant, la resolució 
judicial d’aquestes situacions no és prou 
àgil, especialment quan tot succeeix durant 
períodes de vacances, en què l’activitat 
judicial és inhàbil. Algunes persones s’han 
adreçat al Síndic per deixar constància de la 
impotència per restituir amb facilitat l’ordre 
que marcava la sentència judicial. 
Normalment, quan les persones interessades 
s’adrecen al Síndic busquen orientació sobre 
possibles altres mesures per reconduir la 
situació, ja que ja han acudit als Mossos 
d’Esquadra per comunicar els fets i els han 
orientat a presentar una denúncia davant 
del jutjat de guàrdia.

En alguns casos, a banda d’interposar la 
denúncia corresponent davant l’autoritat 
judicial, alguns progenitors addueixen que 
perceben poc suport i acompanyament de 
la PG-ME davant la situació exposada i 
assenyalen que no se’ls ha informat de les 
gestions efectuades o que possiblement 
efectuarà la policia per parlar amb el 
progenitor que contravé la resolució 
judicial, a fi de conèixer les seves raons i 
també de constatar l’estat i el parador 
exacte de l’infant i informar-los-en, com a 
guardadors habituals que són d’acord amb 
la sentència judicial.

Alguna queixa també posa de manifest 
suposades respostes ràpides rebudes per 
part d’agents de la PG-ME davant la situació 
exposada, que s’han centrat a orientar 
únicament a instar la via judicial i adduir 
que, un cop comunicats els fets al jutjat de 
guàrdia, la PG-ME no hi pot fer res més 
perquè el mes d’agost és inhàbil pel que fa a 
l’activitat judicial, i com que l’infant es troba 
amb l’altre progenitor, no es pot considerar 
que estigui desprotegit.

Sobre aquesta qüestió, el Síndic és conscient 
que la complexitat de determinades 
situacions familiars fa que el Cos de Mossos 
d’Esquadra sovint tingui un coneixement 
molt parcial del tipus de conflicte plantejat, 
i en cap cas pot imposar de manera coercitiva 
el que preveu una resolució judicial, que, 
malgrat que és el títol executiu de compliment 
obligatori, no pot ser imposat envers un 
infant, si no hi ha la voluntat dels progenitors.

L’execució de sentències i resolucions 
judicials és un assumpte d’una enorme 
dificultat, i l’actuació del Cos de Mossos 
d’Esquadra s’ha de guiar per la informació 
aportada per les parts implicades en el 
conflicte, recollir i tenir en compte els 
documents aportats, però sense poder 
imposar per la força cap de les mesures 
establertes.

Els canvis bruscos unilaterals de les 
dinàmiques establertes per resolució judicial 
col·loca els infants enmig d’un conflicte 
entre adults. Per això, tots els serveis i els 
òrgans competents per conèixer o atendre 
aquestes situacions han de maximitzar els 
esforços per prevenir i evitar, en la mesura 
que sigui possible, l’escalada de la 
conflictivitat entre progenitors, d’acord amb 
el dret dels infants a gaudir d’una vida 
personal, familiar, escolar i social equilibrada.

Les conductes lleus d’incompliment per part 
d’un progenitor, a partir de la Llei orgànica 
1/2015, de 30 de març, ja no tenen rellevància 
penal i s’han de comunicar a l’autoritat 
judicial, en comptes de presentar denúncia 
davant de la PG-ME.

Això no ha evitat, però, que algunes persones 
interessades s’hagin adreçat al Síndic per 
exposar que el procediment actualment 
vigent no ha ajudat a resoldre, de manera 
prompta, àgil i ràpida, els problemes que 
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generen els incompliments esmentats, que 
es poden considerar lleus, però que de 
vegades afecten greument el benestar i 
l’estabilitat dels infants.

Iniciar la via jurisdiccional resulta costós 
econòmicament (si no es disposa del benefici 
de justícia gratuïta) i també personalment 
(pel temps i el desgast que suposa la 
tramitació d’un procediment judicial).

En aquestes situacions, els infants han de 
restar en espera de la tramitació i la resolució 
del procediment judicial. L’òrgan competent 
ha de valorar totes les circumstàncies, si 
s’ha produït un incompliment o no, la 
gravetat de la conducta, les raons de les 
parts implicades, el transcurs del temps i 
qualsevol altre aspecte rellevant, per prendre 
la decisió que s’adeqüi més a l’interès 
superior de l’infant.

A més, certes decisions unilaterals per part 
d’un progenitor de retenir o traslladar 
l’infant sí que poden incórrer en il·lícits 
penals. L’article 225.bis del Codi penal recull 
la tipificació de les conductes següents: 1. El 
progenitor que sense causa justificada per 
fer-ho sostragui el seu fill menor [...]. 2. Als 
efectes d’aquest article, es considera 
sostracció: 1r. El trasllat d’un menor del seu 
lloc de residència sense consentiment del 
progenitor amb qui convisqui habitualment 
o de les persones o institucions a les quals 
estigui confiada la seva guarda o custòdia. 
2n. La retenció d’un menor amb incompliment 
greu del deure establert per resolució judicial 
o administrativa. 3. Quan el menor sigui 
traslladat fora d’Espanya o sigui exigida 
alguna condició per a la seva restitució la 
pena assenyalada a l’apartat 1 s’imposa en 
la seva meitat superior.

Una actuació policial de proximitat que 
treballi per la prevenció de l’escalada del 
conflicte, des de l’acompanyament, l’escolta 
i el diàleg amb ambdós progenitors, o 
derivant les parts als serveis de mediació 
més pròxims, coadjuva que les parts 
comprenguin la necessitat de no exposar els 
infants a situacions de conflicte entre adults, 
més enllà, òbviament, de la via judicial que 

considerin emprendre per instar una 
modificació de les mesures judicials 
establertes.

Actualment, la PG-ME no té a les comissaries 
una figura exclusiva en mediació, però sí 
que està referenciat en l’article 12.4 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra, que una de 
les funcions que l’ordenament jurídic 
atribueix a les forces i els cossos de seguretat 
és la intervenció en la resolució amistosa de 
conflictes en multitud de supòsits, i també 
en un àmbit tan sensible com els conflictes 
derivats de les relacions entre progenitors i 
infants, en casos de crisis familiars.

Les comissaries vetllen per l’interès superior 
dels infants i, per aquest motiu, poden 
facilitar l’accés dels progenitors als serveis 
de mediació disponibles a tot Catalunya, 
com ara el Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya o els serveis d’informació en 
mediació d’arreu del territori. Amb tot, de 
les queixes rebudes per aquesta institució es 
detecten mancances en aquesta orientació, 
ja que els progenitors són derivats únicament 
al jutjat de guàrdia.

Tenint en compte l’elevada conflictivitat 
d’algunes separacions de parella amb 
infants, cal valorar el desenvolupament d’un 
model d’intervenció a les comissaries de 
policia, basat a disposar d’un agent referent 
(format en mediació, en drets dels infants i 
en perspectiva de gènere), a fi d’escoltar les 
parts i derivar-les a serveis de mediació o a 
la via judicial, per prevenir i evitar en la 
mesura que sigui possible l’escalada de la 
conflictivitat entre ells, en interès de l’infant. 
En aquest sentit, hi ha exemples com ara el 
de la Policia Municipal de Girona, que fins a 
l’any 2020 ha tingut una unitat de mediació 
per resoldre alguns conflictes abans que 
arribessin als jutjats.

Es valora convenient que les comissaries de 
policia promoguin i facilitin l’accés de la 
ciutadania a serveis de mediació del territori, 
en interès superior dels infants, sens 
perjudici de la via judicial que instin els 
progenitors segons la situació.
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Recomanacions

 Que, davant de conflictes derivats de les relacions entre els progenitors en separacions 
conflictives de parella amb infants, es valori el desenvolupament d’un model 
d’intervenció a les comissaries de la PG-ME, amb agents referents formats en mediació.

 Que aquest model d’intervenció també inclogui la tasca de facilitar, quan escaigui, la 
derivació immediata i accés dels progenitors a serveis de mediació, sens perjudici de la 
via judicial oportuna que es pugui o s’hagi d’instar en determinats casos.

 Que l’Administració de justícia prengui les mesures necessàries per adequar els 
tempos judicials a les necessitats de l’infant per garantir la celeritat dels procediments 
judicials quan es requereix una resolució judicial per dirimir sobre un conflicte entre 
progenitors que comporta o pot comportar a l’infant canvis de dinàmica (canvi de 
guarda, canvi d’escola, canvi de residència, etc.). 

4.3. EMPADRONAMENT DELS INFANTS PER 
CANVI DE RESIDÈNCIA

En aquesta institució s’han presentat diverses 
queixes amb relació a l’empadronament 
d’infants en què es planteja el desacord per 
part d’un dels progenitors amb 
l’empadronament del fill o filla en comú per 
part de l’altre progenitor sense previ acord o 
coneixement.

La Resolució de 30 de gener de 2015, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística 
i de la Direcció General de Coordinació de 
Competències amb les comunitats autònomes 
i les entitats locals, donava instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre gestió del 
padró municipal, però la interpretació del seu 
contingut plantejava alguns dubtes.

Davant la complexitat dels diversos supòsits, 
atès que la regulació sobre aquesta matèria 
correspon a l’Administració general de l’Estat, 
el Síndic va obrir una actuació d’ofici i es va 
adreçar al Defensor del Poble per traslladar-li 
les qüestions plantejades perquè les analitzés 
i es tinguessin en compte en l’elaboració de 
les propostes de modificació que fossin 
procedents en la resolució esmentada 
d’instruccions tècniques.

El Defensor de Poble va informar que el 
Consell d’Empadronament comptava amb un 
grup de treball que estava revisant la Resolució 
de 30 de gener de 2015, per adaptar-la als 
requeriments de la Llei 39/2015, d’1 de 
octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i també de la nova normativa 
sobre protecció de dades.

Darrerament s’ha publicat al BOE de 2 de 
maig de 2020 la Resolució de 29 d’abril de 
2020, de la Subsecretaria, per la qual es 
publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, 
de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de 
Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es 
dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la gestió del padró municipal.

En la introducció d’aquesta resolució s’indica 
el següent: “También se ha atendido la 
solicitud del Defensor del Pueblo de elaborar 
unas instrucciones más precisas para el 
empadronamiento de menores por un solo 
progenitor separado o divorciado con el fin de 
contribuir a dirimir situaciones conflictivas y 
a preservar el interés superior del menor, que 
se ha traducido en la inclusión de dos nuevos 
modelos de declaración responsable, según 
exista o no resolución judicial que se 
pronuncie sobre la guarda y custodia en el 
apartado relativo a la documentación 
acreditativa de la representación, que a su 
vez ha sido reestructurado con la introducción 
de nuevos subapartados para una mejor 
localización de los distintos supuestos 
contemplados”.

En el punt 2.2.1.2 es fa referència a 
l’empadronament amb un sol dels progenitors, 
quan no hi ha separació o divorci o no hi ha 
encara resolució judicial que es pronunciï 
sobre la guarda o custòdia de l’infant 
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(separacions de fet o separacions en 
tramitació). En cas que se sol·liciti la inscripció 
o canvi de domicili d’un infant amb un sol 
dels seus progenitors i no hi hagi una resolució 
judicial que es pronunciï sobre la guarda i 
custòdia, s’ha d’exigir, a més, la signatura de 
tots dos. La signatura de l’altre progenitor no 
inclòs en el full padronal es pot recollir en el 
mateix full padronal, en cas que estigui 
habilitat per a això, o en una autorització per 
escrit que acompanyi el full padronal. Quan 
excepcionalment no es disposi de la signatura 
de tots dos progenitors, s’ha d’aportar una 
declaració responsable que faci constar que 
tots dos tenen la guarda i custòdia de l’infant 
i que no hi ha cap resolució judicial que s’hi 
pronunciï, i en què es justifiqui la impossibilitat 
de disposar de la signatura de l’altre 
progenitor. L’annex I inclou el model de 
declaració responsable a aquests efectes.

Sobre l’empadronament amb un sol dels 
progenitors, quan hi ha resolució judicial que 
es pronuncia sobre la guarda o custòdia, el 
punt 2.2.1.3.1 de la Resolució fa referència a la 
guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a un 
progenitor. En els supòsits de guarda i 
custòdia d’infants atribuïda en exclusiva a un 
progenitor en virtut de resolució judicial, 
correspon a aquest instar les inscripcions 
dels fills en el padró o les modificacions de 
les seves dades, d’acord amb l’article 54.2 del 
Reglament de població i demarcació territorial 
de les entitats locals. Per això, juntament 

amb la resolució judicial, s’ha d’aportar una 
declaració responsable que la resolució està 
en vigor, que no n’hi ha una altra de posterior 
que modifiqui els termes de la guarda i 
custòdia i que el progenitor que fa la sol·licitud 
no es troba incurs en algun dels supòsits de 
fet previstos en els articles 103.1.c) o 158.3.c) 
del Codi civil. L’annex II s’inclou el model de 
declaració responsable a aquests efectes.

La Resolució estableix en el punt 2.2.1.3.2 que 
en els supòsits de guarda i custòdia 
compartida per ambdós progenitors, si la 
resolució judicial per la qual es fixa no es 
pronuncia sobre el lloc d’empadronament, 
l’Ajuntament ha d’exigir prova documental 
que hi ha mutu acord entre els progenitors 
abans de tramitar qualsevol modificació del 
domicili de l’infant i, en cas que no es pugui 
acreditar el mutu acord, ha d’exigir la 
presentació d’una nova resolució judicial que 
es pronunciï expressament sobre 
l’empadronament, i no portar a terme la 
modificació mentre no s’aporti algun dels 
documents anteriors.

Sobre l’empadronament d’infants en un 
domicili diferent del dels progenitors que en 
tinguin la guarda i custòdia, la Resolució 
indica (punt 2.2.2) que s’ha de requerir 
l’autorització per escrit de tots dos, o d’un 
d’ells juntament amb la declaració 
responsable corresponent (annex I o annex II 
segons escaigui).

Recomanacions

 Que els operadors jurídics fomentin plans de parentalitat que prevegin aquesta 
matèria amb el màxim detall possible a fi d’incloure (1) la determinació de 
l’empadronament de l’infant; (2) la necessitat de recollir el previ acord entre progenitors 
per abordar les qüestions relacionades amb l’empadronament dels infants i (3), en cas 
de desacord, el compromís d’intentar la mediació per intentar cercar solucions abans 
d’acudir a la via judicial. 

 Que els ajuntaments, quan tinguin constància de la situació de vida separada dels 
progenitors dels infants, requereixin la resolució judicial que n’estableix la guarda per 
adaptar la seva actuació a les directrius que marca la Resolució de 29 d’abril de 2020, de 
la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
la gestió del padró municipal. 
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4.4. CONFLICTES ENTRE PROGENITORS EN 
L’ÀMBIT EDUCATIU

La potestat parental a Catalunya està regulada 
en el capítol VI del Llibre segon del Codi civil 
català. L’article 236-2 estableix que “la 
potestat parental és una funció inexcusable 
que, en el marc de l’interès general de la 
família, s’exerceix personalment en interès 
dels fills, d’acord amb llur personalitat i 
per a facilitar-ne el ple desenvolupament”.

L’article 236-11 regula l’exercici de la 
potestat parental en cas de vida separada 
dels progenitors i indica que “en cas de 
desacord sobre l’exercici de la potestat 
parental, qualsevol dels progenitors pot 
recórrer a l’autoritat judicial, que ha de 
decidir havent escoltat l’altre progenitor i 
els fills que hagin complert dotze anys o 
que, tenint-ne menys, tinguin prou 
coneixement (236-11.4), i també estableix 
que el progenitor que exerceix la potestat 
parental, llevat que l’autoritat judicial 
disposi una altra cosa, necessita el 
consentiment exprés o tàcit de l’altre per a 
decidir el tipus d’ensenyament dels fills, 
per a variar-ne el domicili si això els aparta 
de llur entorn habitual i per a fer actes 
d’administració extraordinària de llurs 
béns (art. 236-11.6)”. 

Pel que fa a la preinscripció de l’infant a un 
centre educatiu, el marc normatiu que 
regula el procediment d’admissió als 
centres educatius a Catalunya no estableix 
com a requisit, per formalitzar una 
sol·licitud d’admissió en un centre educatiu 
o per cursar la baixa d’un alumne 
prèviament escolaritzat en un centre 
educatiu, el consentiment dels dos 
progenitors (Decret 75/2007, de 27 de març, 
pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, 
i Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, 
per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2020-2021). 

Les instruccions que regulen el procediment 
d’admissió com les que regulen 
l’organització i funcionament dels centres 
docents estableixen com s’haurà d’actuar 

en les situacions de falta d’acord entre les 
persones que comparteixen la potestat 
parental mentre no hi hagi resolució judicial.

En el cas del procés de preinscripció, la 
Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, 
per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2020-2021, en el punt 3.10 
s’indica que en el cas dels menors d’edat, 
qui presenta i signa la sol·licitud de 
preinscripció (pare, mare, o tutor/a legal) 
es responsabilitza de la sol·licitud i que les 
peticions consignades s’han fet amb l’acord 
de l’altre progenitor, si n’hi ha.

Si es constata una falta d’acord entre les 
persones que comparteixen la pàtria 
potestat de l’infant, i mentre no hi hagi 
una resolució judicial, es deixen sense 
efecte les sol·licituds de preinscripció que 
s’hagin presentat i l’alumne/a es manté al 
mateix centre on està escolaritzat. Si es 
tracta d’una nova matrícula o d’altres 
circumstàncies excepcionals, després 
d’escoltar les persones interessades, les 
comissions determinen el centre 
d’escolarització.

Tanmateix, la interpretació que es faci 
d’aquesta resolució no pot contravenir les 
previsions del Codi civil de Catalunya, que 
estableixen que en cas de desacord entre 
els progenitors l’autoritat judicial atribueix 
la facultat de decidir a un dels dos 
progenitors, ni tampoc les previsions 
contingudes en els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres 
(Directrius per a l’organització i la gestió 
dels serveis educatius per al curs 2019-
2020 aprovades per Resolució de 21 de juny 
de 2019, també els del curs 2018-2019), que 
estableixen que en cas de desacords entre 
els progenitors cal complir les decisions 
judicials. En aquest sentit, aquest 
document estableix:

“1.3. Problemes entre els progenitors en 
relació amb els fills

En els supòsits de problemes sorgits entre 
els progenitors o tutors legals d’alumnes 
menors d’edat, cal tenir en compte els 
criteris següents:
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Com a regla general:

No prendre partit ni adoptar cap 
posicionament en les relacions privades 
entre els pares dels alumnes, referents als 
seus drets i deures envers aquests. 

Complir sempre les resolucions i els 
requeriments judicials escrits sobre les 
relacions esmentades.

2. Com a qüestions específiques

[...] Les decisions de canvi de centre d’un 
alumne corresponen a les persones que en 
tenen la potestat. Aquesta l’exerceixen 
ambdós progenitors o un de sol amb el 
consentiment exprés o tàcit de l’altre, i són 
vàlids els actes que faci un d’ells segons l’ús 
social i les circumstàncies. En cas de desacord 
entre progenitors, cal complir el que 
determini el jutge.

Els canvis unilaterals de centre educatiu són 
especialment delicats i s’han de blindar en 
interès superior de l’alumnat menor d’edat. 
En casos extrems, el Síndic ha tingut 
coneixement d’alguns exemples 
d’inassistència escolar de l’infant quan, 
després d’un cap de setmana o període de 
vacances, l’infant no ha retornat amb el 
progenitor amb qui ha de residir segons 
sentència i ha romàs amb el progenitor amb 
qui no residia habitualment. 

Els incompliments unilaterals dels acords o 
les resolucions judicials per part d’un 
progenitor poden esdevenir situacions de fet 
difícils de revertir per l’altre progenitor, que 
es veu obligat a acudir a la via judicial, camí 
que suposa temps. 

El pas del temps és un factor clau que cal 
tenir en compte quan els infants es veuen 
immersos en una situació de fet que contravé 
la sentència judicial, que va ser dictada 
precisament per garantir el seu benestar i la 
seva estabilitat. 

Quan no hi ha sentència judicial, el fet que 
l’infant ja estigui escolaritzat en un centre 
educatiu s’ha de tenir en compte des de la 
perspectiva de garantir-ne l’estabilitat, fins 
que no hi hagi acord entre progenitors o 
sentència judicial sobre aquesta qüestió. Els 
canvis bruscos unilaterals de les dinàmiques 
establertes per resolució judicial provoquen 

molta inestabilitat als infants i els col·loquen 
enmig del conflicte entre adults. 

Els progenitors, si estan disconformes amb 
el centre escolar on acudeix l’infant, o amb 
la regulació d’altres aspectes recollits en la 
sentència, es poden sotmetre a una mediació 
o acudir a la via judicial i instar una 
modificació de mesures, però han d’evitar 
emprendre la via dels fets consumats, ja que 
hi posen al mig els infants.

Si bé és cert que el progenitor que presenta i 
signa la sol·licitud de preinscripció es 
responsabilitza de la sol·licitud i certifica 
que les peticions que s’hi consignen s’han 
fet amb l’acord de l’altre progenitor, algunes 
persones que s’han adreçat al Síndic 
demanen garanties addicionals perquè les 
pràctiques unilaterals de progenitors que 
afecten el dret dels infants a la continuïtat 
de la seva escolarització no puguin prosperar 
amb facilitat.

Alguns progenitors addueixen manca 
d’implicació suficient de l’Administració 
educativa davant de canvis unilaterals de 
centre educatiu dels infants per part d’un 
progenitor, quan exposen que els han 
manifestat arguments d’incompetència 
perquè aquest és un tema judicial. 

El Síndic ha suggerit al Departament 
d’Educació que valori la introducció de 
possibles mesures a fi d’evitar que no es 
cursin baixes d’alumnat de centres educatius 
que no estiguin validades per ambdós 
progenitors.

En aquest sentit, el Defensor del Poble de 
Navarra (Q 18/182) ha emès recentment una 
Resolució, per la qual recorda al Departament 
d’Educació de Navarra el deure legal de 
demanar el consentiment del pare i de la 
mare, o d’escoltar-los tots dos, en els casos 
de decisions sobre l’escolarització d’alumnes 
menors d’edat, especialment quan suposi 
un canvi de la situació preexistent. 

A França, la Circular núm. 91-220 de 30 de 
juliol de 1991.II.1, indica que s’ha de presentar 
el certificat d’anul·lació de l’escola 
anteriorment utilitzada per l’alumne que ja 
està escolaritzat i, a manca de presentació, 
es procedeix a la recepció temporal de 
l’infant, amb l’obligació de presentar aquest 
document al més aviat possible.
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És freqüent que els progenitors separats o 
divorciats traslladin a l’escola els seus 
desacords. En aquests casos, l’escola ha 
d’extremar les precaucions per no 
empitjorar la situació, en benefici de 
l’estabilitat dels infants. Els progenitors 
han de saber que l’espai escolar és un espai 
que pertany a la vida dels infants, i que cal 
preservar-los del conflicte per garantir-ne 
la intimitat davant els altres iguals, i per 
sobre de tot cal garantir-ne l’estabilitat 
escolar.

En algunes situacions, els progenitors o els 
seus representants legals intenten implicar 
l’escola perquè hi prengui part, però totes 
les situacions familiars són complexes i 
difícils, i l’actuació de l’escola s’ha de 
mantenir imparcial, sens perjudici de ser 
requerida judicialment per certificar certs 
aspectes o perquè l’escola valori l’existència 
d’un risc per a l’infant que faci necessària la 
derivació del cas als serveis socials, a la 
Direcció General d’Atenció a la Infància 
(DGAIA), al jutjat de guàrdia o a la Fiscalia 
de Menors.

Tot i així, la imparcialitat que ha de mantenir 
l’escola envers els dos progenitors no treu 
que pugui ser proactiva en la valoració de la 
situació en interès dels infants, tot escoltant 
ambdós progenitors. D’altra banda, cal tenir 
present que els infants i adolescents tenen 
el dret a participar en les accions i les 
decisions que repercuteixen sobre la seva 
dinàmica escolar. El dret a ser escoltat s’ha 
d’aplicar en l’àmbit educatiu com un 
element clau per intervenir d’acord amb el 
seu interès superior.

Malgrat que són temes sobre els quals, a 
manca d’acord, és la instància judicial qui 
ha de prendre la decisió, tots els serveis i els 
òrgans competents que coneixen o atenen 
aquestes situacions, entre els quals també 
hi ha l’Administració educativa, han de 
maximitzar els esforços per prevenir, en la 
mesura que sigui possible, l’escalada de la 
conflictivitat entre progenitors i per evitar 
que els drets de l’infant es vegin afectats 
mentre no recau resolució judicial.

Una altra qüestió que ha generat queixes al 
Síndic d’alguns progenitors fa referència a 
voler rebre informació de l’infant, tant de 
les reunions ordinàries de tutoria, com dels 
informes i butlletins, de les circulars 

ordinàries i de les autoritzacions per fer 
determinades activitats.

En aquest sentit, en algunes situacions, 
l’escola ha entès que té l’obligació d’informar 
la família i que ja ha complert el seu deure 
informant el progenitor que té la guarda 
habitual de l’infant, i en tot cas, com que la 
potestat parental és exercida pels dos 
progenitors, en principi entre els progenitors 
tenen el deure d’informar-se mútuament 
respecte dels fets i les informacions escolars 
rellevants de l’infant que tenen en comú. 
Malauradament, hi ha casos en què la 
comunicació entre els progenitors no és 
fluida ni fàcil per diversos motius. 

En els supòsits de no-convivència, i sempre 
que no hi hagi limitació a l’exercici de la 
pàtria potestat, tots dos progenitors tenen 
dret a rebre la mateixa informació sobre les 
circumstàncies que concorren en el procés 
educatiu de l’infant, la qual cosa obliga els 
centres a garantir la duplicitat de la 
informació o documentació relativa al 
procés educatiu dels infants.

La dinàmica escolar ha de garantir que 
ambdós progenitors facin un seguiment 
correcte de l’evolució dels infants, i també 
fomentar que participin de la vida escolar. 
L’escola ha d’oferir l’oportunitat als 
progenitors de manifestar quin mecanisme 
de comunicació els és més còmode. En 
aquest sentit, a l’hora de lliurar butlletins i 
informes, és aconsellable que el centre pugui 
disposar d’algun programa informàtic de 
gestió que quan detecti una adreça diferent 
pugui emetre automàticament dos informes 
adreçats a cada progenitor. A més, en aquests 
casos, sempre que sigui possible, les circulars 
emeses pel centre s’han de procurar donar 
per duplicat a cada progenitor, i intentar fer 
les reunions de tutoria conjuntament amb 
ambdós progenitors, però també facilitar 
poder-ne fer dues si així ho demana un 
progenitor o ambdós.

Així mateix, les informacions i la 
documentació emesa pel centre educatiu 
han d’incorporar un llenguatge transversal 
i inclusiu respecte de totes les formes 
diverses de modalitats familiars. 

L’atenció i educació emocional de l’alumnat, 
l’aprenentatge d’eines de gestió de 
conflictes, i també el tracte, 
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l’acompanyament i la informació a les 
famílies per part dels centres educatius, 
amb l’adequació progressiva dels processos 
de comunicació a la diversitat de situacions 
i models familiars, promou la coparentalitat 
positiva i el respecte a la diversitat des de 
l’escola, amb la perspectiva de l’estabilitat i 
l’interès educatiu dels infants i adolescents. 

El canvi de cultura per avançar 
progressivament cap a un paradigma on la 
mediació sigui l’hàbit i no l’excepció implica 
necessàriament potenciar l’educació 
emocional a les aules i garantir 
l’aprenentatge de l’alumnat d’eines de 
diàleg, escolta, gestió i resolució de 
conflictes.

Recomanacions

 Que els operadors jurídics fomentin plans de parentalitat que prevegin aquesta 
matèria amb el màxim detall possible a fi d’incloure: (1) la necessitat de recollir l’acord 
previ entre progenitors sobre les preferències d’escolarització de l’infant a l’hora de fer 
la preinscripció, (2) per instar un canvi de centre educatiu quan l’infant ja està 
escolaritzat, i també (3), en cas de desacord, el compromís d’intentar la mediació per 
cercar solucions abans d’acudir a la via judicial.
 
 Que el Departament d’Educació valori l’adopció d’un protocol/resolució detallada que 
doni instruccions d’aplicació en diferents supòsits que afecten els centres docents 
davant de situacions de divorci o separació amb discrepància o conflicte entre ambdós 
progenitors que incideixin en l’àmbit escolar de l’alumnat.
 
 Que, davant de sol·licituds unilaterals de canvi de centre educatiu, l’Administració 
educativa −quan tingui coneixement de la manca d’acord entre progenitors−, amb la 
seva prompta actuació, garanteixi la màxima estabilitat escolar dels infants, en previsió 
que els processos judicials de canvi de centre educatiu es puguin allargar, i per evitar 
que els drets de l’infant es vegin afectats fins que els progenitors no arribin a un acord 
o mentre no recau resolució judicial.
 
 Que, davant de casos de manca d’acord o comunicació entre els progenitors, per 
estalviar conflictes en l’àmbit escolar en benefici dels infants, les escoles introdueixin 
mecanismes per duplicar la informació sempre que cap progenitor tingui suspesa la 
potestat parental (en aquest cas, l’escola s’ha d’abstenir de donar informació).
 
 Que s’escolti els infants i adolescents en l’àmbit judicial, i també, si escau, en l’àmbit 
administratiu de la mà de la Inspecció educativa.
 
 Que es potenciï l’educació emocional de l’alumnat en els centres educatius, i també 
l’educació en les eines del diàleg i de la gestió i resolució de conflictes.
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4.5. DESACORD ENTRE PROGENITORS 
ENTORN DE QÜESTIONS RELACIONADES 
AMB LA SALUT DELS INFANTS

Alguns progenitors addueixen que se senten 
al marge de les decisions que pren el 
progenitor amb qui l’infant viu habitualment 
pel que fa a l’atenció sanitària de l’infant.

En general, en les visites mèdiques ordinàries, 
quan l’infant només va acompanyat d’un 
dels progenitors, no és necessari obtenir el 
consentiment de l’altre progenitor per 
prescriure el tractament mèdic. Amb tot, els 
progenitors amb potestat parental tenen 
dret a ser informats sobre aquesta qüestió 
si ho demanen al centre mèdic.

Tenint en compte que en la majoria de les 
situacions de separació i divorci la potestat 
és compartida, ambdós progenitors tenen 
dret que el centre sanitari els informi sobre 
les dades de salut dels infants, pel fet de 
tenir la potestat parental (condició que es 
pot acreditar, si s’escau, amb la presentació 
del document judicial pertinent), 
independentment de si el progenitor que ho 
demana exerceix la guarda habitual de 
l’infant o no.

Pel que fa a situacions d’urgència que 
requereixen actuar ràpid sense la dilació 
que pot comportar recollir el consentiment 
d’ambdós progenitors, l’actuació mèdica 
que es valori necessària ha de fer prevaler 
sempre l’interès superior de l’infant.

Quan es planteja discrepància d’opinions 
entre els progenitors davant una 
determinada operació, un determinat 
tractament o una intervenció de l’infant 
que no es valori urgent, el criteri mèdic que 
se segueix acostuma a requerir l’acord 
d’ambdós progenitors, i en cas que no sigui 
possible, caldrà esperar l’acord entre els 
progenitors, que poden fer ús de la via de la 
mediació i, en cas que sigui infructuosa, la 
resolució judicial que pugui resoldre el 
desacord entre els progenitors. 

En tot cas, la valoració de tota decisió 
mèdica respecte dels tractaments mèdics i 
de les operacions quirúrgiques dels infants 

amb progenitors separats o divorciats, quan 
no es posen d’acord a l’hora de decidir 
sobre la salut dels infants, s’ha de basar en 
l’interès superior de l’infant i ha de fer-lo 
prevaler sempre per sobre de qualsevol 
altre interès legítim. 

Per tant, ambdós progenitors amb potestat 
parental compartida tenen dret a estar 
informats sobre qualsevol tractament, 
intervenció o consulta mèdica i poden 
demanar informació verbal o escrita al 
personal mèdic que recomana el tractament, 
i també demanar segones opinions 
mèdiques. 

Així mateix, el Síndic també ha tingut 
coneixement de queixes d’alguns 
progenitors que addueixen 
instrumentalització per part de l’altre 
progenitor dels serveis mèdics pel fet de 
recollir proves en favor seu acompanyant 
l’infant a un servei mèdic perquè verbalitzi 
certes manifestacions.

Les persones interessades descriuen 
moviments unilaterals per part d’un 
progenitor per implicar els serveis mèdics 
en la finalitat d’aconseguir l’emissió 
d’informes que els col·loqui en millor 
posició amb vista al conflicte judicial per a 
la guarda de l’infant.

L’escolta de l’infant en la visita pediàtrica 
s’ha de recollir, la qual cosa no vol dir que 
es pugui analitzar in situ si les verbalitzacions 
de l’infant en el moment de la visita mèdica 
són lliures i voluntàries o si es fan en un 
context d’influència i/o manipulació del 
progenitor acompanyant.

Una altra qüestió que suscita controvèrsia 
entre progenitors és la situació d’ingrés 
hospitalari de l’infant, com a situació 
excepcional no regulada per la sentència. 
L’hospital, que hauria de ser un lloc neutral 
i de respecte envers l’infant hospitalitzat, es 
converteix de vegades en un terreny de 
discussions sobre quina dinàmica de temps 
d’estada i de pernoctacions entre progenitors 
s’ha d’establir en benefici de l’infant, i els 
professionals mèdics moltes vegades es 
troben enmig del conflicte.
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Recomanacions

 Promoure que els operadors jurídics fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall possible a fi d’incloure (1) la necessitat de recollir 
l’acord previ entre progenitors per abordar les qüestions relacionades amb la salut dels 
infants i (2), en cas de desacord, el compromís d’intentar la mediació per mirar de cercar 
solucions abans d’acudir a la via judicial.

 Desenvolupar una guia o protocol adreçat als centres sanitaris que desenvolupi les 
actuacions que cal emprendre per abordar les situacions de conflicte entre progenitors 
relacionades amb la salut dels infants.

4.6. DIFICULTAT O IMPEDIMENT DE LES 
RELACIONS DE L’INFANT AMB ALTRES 
MEMBRES FAMILIARS 

Malgrat que el canvi que es deriva de la 
decisió dels progenitors de finalitzar la seva 
relació sentimental no hauria de comportar 
el trencament dels vincles dels infants amb 
membres de la seva família, malauradament, 
la realitat quotidiana en aquests casos 
presenta nombroses situacions de 
distanciament entre l’infant o adolescent i 
part de la seva família.

L’article 236-4.2 del Codi civil català disposa 
que els fills tenen dret a relacionar-se amb 
els avis, els germans i altres persones 
pròximes, i totes aquestes persones tenen 
dret a relacionar-se amb els infants, i en 
l’article 160 del Codi civil espanyol s’indica 
que no es poden impedir sense justa causa 
les relacions personals de l’infant amb els 
seus avis, i altres parents i persones properes.

El Codi civil català reconeix el caràcter 
privilegiat de les relacions dels infants amb 
l’entorn més proper, particularment amb els 
avis i els germans, i estableix un procediment 
que fixa la manera en què, en cas de crisi 
matrimonial, es pot fer efectiu el dret dels 
infants a mantenir aquestes relacions 
personals.

En l’article 233-11.2 preveu que en l’atribució 
de la guarda no es poden separar els germans, 
llevat que les circumstàncies ho justifiquin. 

Així, sempre s’ha de valorar l’establiment de 
mesures perquè els germans i els 
germanastres continuïn mantenint el vincle, 
tret que això vagi contra el seu interès 
primordial

A banda de la valoració judicial, en l’àmbit 
administratiu, de les visites realitzades a 
centres de protecció s’observa que de 
vegades alguns infants tutelats no tenen 
espais de relació (o són poc freqüents) amb 
germans o germanastres que es troben en 
altres recursos de protecció o amb la família 
extensa. 

En els casos de germans i/o germanastres 
en el sistema protector, els equips tècnics 
han de valorar la conveniència de no 
separar-los, i en cas de separació a recursos 
diferents (centres o famílies d’acollida). 

El Síndic recorda la necessitat d’aprofundir 
en la valoració d’aquestes importants 
relacions familiars dels infants tutelats per 
l’Administració, a fi d’adoptar mesures 
proactives que ajudin a mantenir el vincle 
entre germans i/o germanastres, tret que 
això vagi en contra del seu interès superior. 

Pel que fa als avis i àvies, el Síndic ha rebut 
queixes relatives a la dificultat o impediment 
per part de progenitors de les relacions amb 
els infants. Els enfrontaments entre avis i 
progenitors davant de discrepàncies o 
posicions contraposades generen moltes 
vegades desconfiança i trencament de la 
comunicació, amb el risc que els infants 
siguin utilitzats com a moneda de canvi.

En aquests casos, cal valorar si hi ha hagut 
una convivència o relació positiva entre els 
avis i els nets, i no es pot adduir com a 
causa suficient per denegar-les l’existència 
d’una relació negativa entre els adults. Si la 
conflictivitat és extrema entre les parts, 
l’autoritat judicial ha instat a fer les trobades 
en un STPT per evitar pressions envers 
l’infant. 
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Davant de signes de patiment de l’infant 
per la tensió generada, alguns avis han 
acabat desistint. La casuística és diversa i 
tots els supòsits mereixen un tractament 
individualitzat, de manera que no es poden 
extreure conclusions genèriques sobre 
aquestes situacions.

Per a l’abordatge d’aquestes situacions, més 
enllà de la via judicial, el Síndic recorda la 
importància que les administracions 
fomentin la cultura de l’acord i que els 
operadors jurídics fomentin l’ús de la 
mediació o pràctiques de dret col·laboratiu, 
a fi d’intentar apropar les parts en conflicte 
per mitjà del diàleg i l’escolta mútua, en 
interès superior dels infants.

A mesura que passa el temps, aquest procés 
serà més difícil perquè els infants creixen i 
es tornen més conscients de la mala relació 
existent, la qual cosa els crea conflictes de 
lleialtats entre els progenitors, els avis o la 
resta de família extensa implicada.

La Llei 42/2003, de 21, de novembre, de 
reforma del Codi civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil, reconeix les relacions 
dels nets amb els avis. De l’exposició de 
motius, se’n desprèn que els avis poden 
exercir un paper crucial per a l’estabilitat de 
l’infant, ja que disposen d’una autoritat 
moral que els permetrà contrarestar 
situacions d’hostilitat o enfrontament entre 
els progenitors i dotar l’infant dels referents 
necessaris i segurs en el seu entorn, de 
manera que es neutralitzin els efectes 
negatius i traumàtics d’una situació de crisi 
familiar. Els avis tenen un paper fonamental 
de cohesió i transmissió de valors a la 
família.

Per la seva banda, la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, fa referència als drets de 
relació i convivència dels infants i els 
adolescents, que tenen dret a viure amb els 
seus progenitors, llevat dels casos en què la 
separació sigui necessària. També tenen 
dret a conviure i relacionar-se amb altres 
parents pròxims, especialment amb els 
avis, i que la declaració de desemparament 
i l’adopció posterior d’una mesura de 
protecció no ha d’impedir la comunicació, 
la relació i les trobades de l’infant o 
l’adolescent amb els seus familiars, llevat 
que l’interès superior de l’infant o 

l’adolescent en faci aconsellable la limitació 
o l’exclusió.

En aquest àmbit, la intervenció dels poders 
públics ha de tendir a assegurar el 
manteniment d’un espai de socialització 
adequat que afavoreixi l’estabilitat afectiva i 
personal de l’infant, d’acord amb l’article 39 
de la Constitució, que assegura la protecció 
social, econòmica i jurídica de la família.

L’exercici d’aquest dret és beneficiós per a 
ambdues parts, tret que afecti l’interès 
superior de l’infant, tenint en compte la seva 
escolta. Diferents autors han definit la 
importància d’aquest vincle per al 
desenvolupament òptim dels infants, perquè 
són figures referents adultes que, a banda 
dels progenitors, creen una relació positiva i 
segura per als infants i els ajuden a construir 
la seva identitat.

Respecte a aquesta qüestió, l’article 236-4 
del Codi civil de Catalunya, sobre les relacions 
personals, indica que els infants tenen dret 
a relacionar-se amb els avis, els germans i 
altres persones pròximes, i totes aquestes 
persones també tenen el dret de relacionar-se 
amb els infants. Els progenitors han de 
facilitar aquestes relacions i només les 
poden impedir si hi ha una causa justa.

En aquest sentit, és important destacar que 
la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit del dret privat, estableix que la 
mediació es revela molt útil en determinats 
conflictes del cercle més proper a les 
persones, com ara els conflictes entre 
progenitors i fills. La Llei preveu que la 
mediació familiar comprèn de manera 
específica els conflictes relatius a la 
comunicació i a la relació entre progenitors, 
descendents, avis, nets i altres parents i 
persones de l’àmbit familiar.

Finalment, sobre les relacions personals 
dels infants amb els avis i els germans, 
també cal fer esment que el llibre segon de 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família, disposa que si els cònjuges 
proposen un pla de relacions personals dels 
fills amb els avis i amb els germans majors 
d’edat que no convisquin a la mateixa llar, 
l’autoritat judicial el pot aprovar, amb 
l’audiència prèvia de les persones 
interessades i sempre que hi donin el 
consentiment, i les persones a qui s’hagi 
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concedit el pla de relacions personals estan 
legitimades per reclamar-ne l’execució.

A banda dels vincles familiars de sang, 
tenint en compte que el sistema familiar 
actual és plural, també cal destacar la 

importància del vincle afectiu que pot tenir 
un infant amb un referent adult pròxim que 
no és familiar de sang, per exemple, en 
determinats casos, l’exparella d’un 
progenitor, després de la mort o la separació 
d’aquest de la seva parella.

Recomanacions

 Promoure que els operadors jurídics fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall possible a fi d’incloure (1) la necessitat de recollir 
les qüestions relacionades amb el dret de relació dels infants amb altres membres 
familiars i (2), en cas de desacord, el compromís d’intentar la mediació per mirar de 
cercar solucions abans d’acudir a la via judicial.

 Potenciar la mediació i les pràctiques de dret col·laboratiu per a l’abordatge de les 
dinàmiques familiars que impedeixen la relació dels infants amb membres de la seva 
família extensa, o persones properes amb qui l’infant tingui vincle, tret que això vagi 
en contra del seu interès primordial.

4.7. SEPARACIONS CONFLICTIVES EN 
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA 

D’acord amb l’article 19 de la Convenció sobre 
els drets de l’infant (CDI), els poders públics 
han de prendre totes les mesures legislatives, 
administratives, socials i educatives 
apropiades per protegir l’infant contra totes 
les formes de violència física o mental, 
lesions, abusos, abandonament o tracte 
negligent, maltractament o explotació, 
inclosos els abusos sexuals, físics o mentals, 
mentre està sota la tutela dels seus 
progenitors, tutors legals o de qualsevol altra 
persona que en tingui la tutela. 

La CDI també estableix que aquestes mesures 
protectores, si cal, han d’incloure 
procediments efectius per a l’establiment de 
programes socials, amb la finalitat de donar 
el suport necessari a l’infant i als que en 
tenen la tutela, i també per a altres formes de 
prevenir, detectar, informar, derivar, 
investigar, tractar i seguir els casos de 
maltractaments descrits més amunt, a més 
de les actuacions judicials, en cas que siguin 
necessàries. 

La definició de violència que es desprèn de la 
CDI en reconeix multitud de manifestacions, 
tal com determina l’Observació 13 del Comitè 
dels Drets dels Infants.

De la Proposició de llei orgànica de promoció 
de bon tracte i erradicació de les violències 
contra la infància i l’adolescència, publicada 
en el BPGC el 16 de juliol de 2019, se’n desprèn 
que per violència cap a la infància i l’adolescència 
s’entén tot acte intencional que, sigui puntual 
o continuat i sistemàtic, fa servir la força 
física o verbal, sigui com a amenaça o de 
manera efectiva, i busca ocasionar un dany o 
perjudici a un infant o adolescent causant-
l’hi o posant-lo en risc de patir lesions, danys 
i trastorns en una o diverses de les àrees del 
seu desenvolupament (físic, sexual, 
emocional, cognitiu o social) i fins i tot 
provocant-li la mort. 

L’articulat d’aquesta proposició de llei 
representa un canvi de paradigma, ja que 
concedeix als infants i adolescents un paper 
protagonista i també actiu d’acord amb la 
seva condició de titulars de drets, i alerta del 
risc de l’adultocentrisme, entès com les 
relacions de poder entre els diferents grups 
d’edat que són asimètriques en favor dels 
adults, és a dir, en una posició de superioritat. 
Els adults gaudeixen de privilegis pel sol fet 
de ser adults, perquè la societat i la seva 
cultura així ho han definit. 

També promou de manera activa i 
multidimensional el bon tracte cap a la 
infància i l’adolescència, que comprèn la 
cura, la protecció, el marc apropiat d’afecte, 
l’empatia, la comunicació, la resolució no 
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violenta de conflictes i l’ús adequat de la 
jerarquia. 

Els àmbits en què tenen lloc les violències 
contra infants i adolescents són molt variats. 
Per aquest motiu, la proposició de llei aborda 
la necessitat de prevenció i d’erradicació, tant 
en l’entorn familiar com en l’àmbit educatiu, 
i també en el context comunitari, en els 
mitjans de comunicació i, per descomptat, en 
les institucions i centres de protecció i 
reforma. A més de la necessitat de preveure 
que les institucions que atenen la infància i 
l’adolescència, i també el sistema de justícia, 
siguin revisades en profunditat per poder 
ser accessibles a infants i adolescents i, si 
s’escau, donin resposta a les situacions de 
violència que puguin patir els infants i 
adolescents amb la diligència deguda i amb 
disponibilitat de recursos.

Els infants i adolescents tenen dret a la 
protecció efectiva davant de conductes dels 
progenitors que representin la manca 
d’atenció de necessitats físiques i 
psicològiques, a causa de descuit o tracte 
negligent (descuit físic, emocional, de salut, 
educatiu; abandonament o maltractament 
psicològic o emocional, etc.).

La Proposició de llei estableix que la millor 
manera de defensar l’interès superior 
d’infants i adolescents és prevenir totes les 
formes de violència i promoure la criança 
positiva posant l’accent en la necessitat de 
centrar les polítiques públiques en la 
prevenció primària, i també invertir recursos 
humans, financers i tècnics suficients en 
l’aplicació d’un sistema integrat de protecció 
i atenció basat en els drets de la infància i 
adolescència, tenint en compte els principis 
d’universalitat, indivisibilitat i 
interdependència.

Infants immersos en contextos familiars 
amb violència masclista

En situacions de violència masclista, els 
infants es converteixen en un instrument 
de pressió envers les dones per part de les 
seves parelles o exparelles. En aquests 
contextos, la violència afecta negativament 
la salut, el benestar i el desenvolupament 
integral dels infants i afavoreix la 
transmissió intergeneracional d’aquestes 

conductes. L’exposició dels infants a la 
violència masclista també els converteix en 
víctimes de la mateixa violència.

Sobre el dret dels infants a viure i 
desenvolupar-se en un entorn familiar 
lliure de violència, la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, i la 
Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència, han significat 
una reforma que introdueix un canvi de 
perspectiva molt important, i per tant un 
avenç, ja que considera que l’infant que viu 
en un context de violència masclista també 
n’és víctima i, per tant, els poders públics 
tenen el deure d’intervenir per protegir-ne 
els drets i la integritat física, psíquica i 
emocional. 

La reforma de la Llei orgànica 8/2015, de 22 
de juliol, modifica l’article 1.2 de la Llei de 
mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, i s’hi estableixen 
mesures de protecció integral amb la 
finalitat de prevenir, sancionar i erradicar 
aquesta violència i donar assistència no 
només a les dones, sinó també als infants.

Per la seva banda, l’Estatut penal de la 
víctima, Llei 4/2015, de 27 d’abril, també 
visibilitza com a víctimes els menors d’edat 
que es troben en un entorn de violència de 
gènere, per garantir l’accés als serveis 
d’assistència i suport, i també l’adopció de 
mesures de protecció, amb l’objectiu de 
facilitar-ne la recuperació integral (art. 10). 
A més, reconeix als fills menors d’edat de 
les dones víctimes de violència de gènere el 
dret a les mesures d’assistència i de 
protecció previstos en aquest estatut.

La Llei dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (LDOIA) estableix 
un sistema de protecció pública davant dels 
maltractaments infantils, i inclou com a 
situació de desemparament d’infants i 
adolescents la violència masclista o 
l’existència de circumstàncies a l’entorn 
sociofamiliar de l’infant quan perjudiquin 
greument el seu desenvolupament. 

Es visibilitza, doncs, el risc dels infants que 
viuen en aquests contextos de violència 
familiar i s’incrementa la conscienciació 



39ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS: CENTRE D’ATENCIÓ EN LES SEPARACIONS CONFLICTIVES

social respecte del patiment dels fills de 
dones que pateixen violència masclista.

En aquests contextos de violència, la 
regulació de la guarda i dels drets de relació 
i comunicació dels infants, l’autoritat 
judicial ha de valorar i pronunciar-se sobre 
les mesures civils per protegir els infants de 
la violència esmentada.

Malgrat l’existència de l’actual marc legal 
destinat a oferir protecció als infants que 
pateixen situacions de violència, el Síndic 
ha rebut queixes que exposen reticències 
per part d’alguns operadors jurídics i/o 
professionals de diferents àmbits a creure, 
comprendre i abordar els efectes de la 
violència masclista vers els infants, des de 
l’especificitat que requereix la seva valoració 
en interès dels infants.

Algunes d’aquestes queixes expressen 
disconformitat quan el fet d’haver viscut 
violència masclista en l’àmbit familiar no 
ha comportat cap tractament específic al 
pare o cap restricció en les relacions i 
comunicacions amb l’infant.

Sobre aquesta qüestió, exposen que en 
algunes intervencions de professionals 
implicats per valorar aquestes situacions i 
en la documentació escrita produïda, encara 
persisteixen judicis de valor, de vegades 
paternalistes, de vegades fins i tot sexistes, 
que reprodueixen estereotips de gènere, 
obviant valorar els efectes negatius que té 
la violència masclista envers els infants, la 
qual cosa dificulta una visió integral, des de 
la perspectiva de l’interès dels infants.

Cadascuna d’aquestes situacions comporta 
particularitats concretes d’alta complexitat 
que han de ser valorades per l’autoritat 
judicial competent en interès superior dels 
infants.

De tot això, però, se’n desprèn que en 
aquests contextos familiars complexos la 
pràctica dels professionals que intervenen 
en els diferents àmbits requereix molta 
especialització per avançar cap a un 
abordatge holístic i integral de les necessitats 
dels infants immersos en situacions de 
violència en el marc de la separació 
conflictiva dels seus progenitors. 

La valoració d’aquestes situacions requereix 
posar l’infant en el centre d’atenció i 
aprofundir prèviament sobre l’impacte que 
la violència té sobre l’infant per valorar 
l’abordatge i les mesures familiars que 
millor responen al seu interès superior.

Així mateix, la intervenció en aquestes 
situacions també ha de perseguir el dret a la 
recuperació integral de l’infant que ha patit 
els efectes de la violència. Els processos de 
recuperació, la restitució de l’autoestima i 
el restabliment dels àmbits danyats en 
l’infant per la situació de violència viscuda 
són processos llargs que requereixen molt 
acompanyament. 

S’observa, però, que l’atenció i el tractament 
als infants per a la seva recuperació encara 
són deficitaris, i malgrat els esforços que 
s’han fet, continuen sent reptes pendents. 
Els serveis d’intervenció especialitzada (SIE) 
ofereixen atenció integral i recursos en el 
procés de recuperació i reparació a les 
dones que han patit o pateixen situació de 
violència, i també als infants. Així mateix, 
incideixen en la prevenció, la sensibilització 
i la implicació comunitària. Amb tot, la 
repartició territorial d’aquests serveis és 
desigual.

També és necessari continuar formant els 
professionals en les repercussions negatives 
específiques que té la violència masclista 
sobre els infants i adolescents. 

Totes aquestes febleses contribueixen a 
generar la idea comuna entre professionals 
que part dels esforços destinats a la millora 
de la intervenció integral contra la violència 
masclista s’haurien de focalitzar en el 
perfeccionament de l’atenció als infants 
que es troben immersos en aquestes 
situacions.

En contextos de violència masclista, quan 
els infants o adolescents acudeixen al servei 
de punt de trobada, han viscut una situació 
de conflicte i violència molt greu. De les 
entrevistes a diferents professionals que 
atenen aquestes situacions, se’n desprèn 
que en general els infants no estan 
preservats dels efectes que ha generat o 
que continua generant la violència 
masclista. Exposen desacord en determinats 
casos que s’ha establert un pla de 
comunicació i relació amb el progenitor 
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sense considerar prèviament les necessitats i 
els tempos de l’infant davant de vivències 
traumàtiques i molt complexes.

S’assenyala, doncs, com una debilitat en la 
intervenció integral de la violència masclista 
la dificultat d’incorporar la perspectiva 
d’infància en algunes intervencions 
professionals des dels diferents àmbits que 
ajudi a centrar la mirada en les necessitats i els 
interessos dels infants en aquestes situacions 
familiars. 

Situacions de presumpte maltractament i/o 
abús sexual infantil

Pel que fa als infants víctimes de maltractament 
infantil o abús sexual, la LDOIA preveu un 
centre especialitzat en la recerca sobre els 
maltractaments infantils i posa l’accent en 
l’especialització, la formació, la prevenció i 
l’atenció en els àmbits policial, sanitari i 
educatiu. 

El preàmbul de la LDOIA exposa que la 
protecció davant el maltractament infantil 
abraça la protecció davant la victimització 
secundària. Cal evitar els perjudicis causats a 
la víctima pel desenvolupament del procés 
penal posterior al delicte, que són 
especialment preocupants en el cas dels 
infants i els adolescents que són víctimes 
d’atemptats contra la indemnitat o contra la 
llibertat sexual.

Sobre aquest assumpte, el Síndic ha rebut 
queixes relacionades amb el procés de 
valoració de la Unitat Funcional d’Atenció als 
Abusos Sexuals a Menors (UFAM) de l’Hospital 
Sant Joan de Déu davant d’un presumpte abús 
sexual infantil en el marc de separacions 
conflictives de parella.

De les queixes, se’n desprèn la disconformitat 
de mares amb diferents aspectes del procés de 
treball seguit perquè consideren que no s’ha 
adaptat a les circumstàncies particulars que 
comporta que la comunicació d’una sospita 
d’abús sexual sigui entre progenitors en el marc 
d’una separació de parella. Les interessades 
exposen desacord amb diferents aspectes del 
procediment seguit com ara ser citades al 
mateix temps que el pare de l’infant i haver-se 
de trobar a la sala d’espera del servei o la 
disconformitat per haver estat entrevistades 
amb el seu fill dins la mateix sala.

El Departament de Salut ha indicat que per fer 
la valoració de la sospita d’abús sexual, es 
treballa a partir del relat i l’exploració de 
l’infant. Tot i així, per conèixer d’on sorgeixen 
les sospites, la Unitat Treball Social manté una 
entrevista amb els adults responsables de 
l’infant.

Des d’un punt de vista jurídic, mentre tots dos 
progenitors mantinguin els drets legals sobre 
l’infant, ambdós progenitors tenen dret a ser 
informats de quin serà el procés que se seguirà 
amb l’infant per fer la valoració del presumpte 
abús sexual que ha estat comunicat a la UFAM. 

Amb tot, el Síndic demana que es valori sobre 
si aquest deure d’informar ambdós progenitors, 
encara que no hi hagi cap ordre d’allunyament 
entre ells, s’ha de complir necessàriament 
citant ambdós progenitors a una primera 
entrevista amb la Unitat de Treball Social, 
quan la sospita d’abús sexual la té un dels 
progenitors envers l’altre.

El Síndic demana que es reflexioni sobre el 
procediment més òptim per recollir la 
informació d’una de les parts, amb la màxima 
imparcialitat, però al mateix temps garantint 
les condicions d’intimitat necessàries. En 
algunes queixes rebudes, les persones 
interessades han manifestat que necessitaven 
un clima d’intimitat en l’entrevista per 
expressar d’on provenia la seva sospita i 
també per poder exposar els seus dubtes.

Sobre si hi ha mesures específiques 
d’acompanyament en els processos de 
valoració en el marc d’un procés de separació 
conflictiva entre progenitors, segons la 
informació rebuda, la UFAM de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu no fa diferències en el 
procediment de l’estudi d’un infant en funció 
de si els progenitors estan en un procés de 
separació conflictiva o no.

De les queixes plantejades, la comunicació 
d’una sospita de presumpte maltractament o 
abús sexual infantil d’un progenitor vers l’altre 
es pot considerar una de les situacions de 
màxima crisi i escalada del conflicte entre 
progenitors que genera més patiment familiar 
en general, i sobretot nivells molt alts d’ansietat 
i angoixa als infants afectats, de manera 
contundent si el resultat final de l’estudi 
mèdic confirma la hipòtesi plantejada en la 
sospita d’un progenitor, però també, de 
manera greu i notable, quan l’estudi valora 
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que la sospita comunicada no resulta 
compatible amb un abús sexual. 

En aquest darrer cas, el Síndic alerta sobre la 
necessitat d’acompanyar les famílies en la 
nova etapa que comença després de la 
valoració final no compatible amb una situació 
d’abús sexual, tenint en compte les greus 
conseqüències que té per a l’infant el 
debilitament i/o el trencament definitiu de la 
relació entre els seus progenitors després de la 
comunicació de la sospita d’abús d’un contra 
l’altre. 

La desconfiança generada entre ambdós 
progenitors fa que estiguin en estat de contínua 
alerta i col·loca l’infant en una situació 
altament delicada a l’hora de continuar 
relacionant-se amb ambdós progenitors de 
manera normalitzada.

Per poder treballar les mesures 
d’acompanyament en interès dels infants que 
siguin necessàries en aquests supòsits de 
separacions conflictives, en què conflueixen 
sospites d’un progenitor sobre un suposat 
abús sexual presumptament comès per l’altre, 
el Síndic considera necessari que les unitats 
especialitzades en abús sexual reflexionin 
sobre les especificitats que pot comportar el 
procés d’estudi i de valoració en aquests casos.

El Síndic també considera necessari que es 
treballi en xarxa i, quan ho valorin convenient 
les mateixes unitats d’abusos sexuals, es pugui 
derivar la família a un servei de teràpia familiar.

En resposta als suggeriments emesos pel 
Síndic amb relació a aquesta matèria, el 
Departament de Salut ha informat que:

1. El Protocol d’actuació davant dels 
maltractaments a la infància i l’adolescència 
en l’àmbit de la salut fa referència al rol dels 
equips funcionals d’experts (EFE) en el model 
d’atenció que desenvolupa, però no entra en 
detall sobre la seva composició, funcions i 
metodologia de treball.

2. La Subcomissió per a l’elaboració de 
l’informe d’atenció sanitària i comunicat 
judicial només es va dedicar a l’elaboració i el 
consens dels model d’impresos (informe 
d’atenció sanitària i comunicat judicial) i de 
les seves trameses, que apareixen en l’annex 
del protocol.

3. El CatSalut ha elaborat un pla funcional 
amb els criteris d’idoneïtat, la composició, 
les funcions i la disposició en el territori 
dels EFE, un per regió sanitària.

4. Pel que fa a les mesures específiques del 
procés de valoració de l’abús sexual infantil, 
quan ha estat denunciat (per un progenitor 
envers l’altre), en el marc de processos 
familiars complexos i conflictius de 
separació, s’està en espera de la publicació 
del document de treball de la Subcomissió 
d’Atenció Sanitària i Comunicació Judicial. 
Enguany s’està elaborant una metodologia 
de treball consensuada perquè tots els EFE 
actuïn de la mateixa manera.

5. Una vegada consensuada aquesta 
metodologia de treball, s’incorporarà al pla 
de formació establert pels EFE en el darrer 
trimestre de l’any 2019.

6. Serà en l’elaboració de la metodologia de 
treball consensuada dels EFE, amb 
l’acompanyament del CatSalut i la 
Subdirecció General de Promoció de la Salut, 
en què es tindran en compte els suggeriments 
del Síndic sobre:

§ La revisió dels aspectes relacionats amb el 
procediment de citació d’ambdós 
progenitors al mateix temps en el procés de 
valoració d’un presumpte abús sexual 
infantil, quan hi hagi separació conflictiva 
de parella, encara que no hi hagi cap ordre 
d’allunyament entre ells, pel malestar que 
representa.

§ La disponibilitat d’un sistema d’informació/
registre que permeti identificar les parelles 
que es troben en conflicte i que faciliti la 
tasca anterior.

§ La revisió durant la visita de la valoració 
de les interaccions de criança, el vincle i les 
relacions familiars que hi ha entre ells, per 
la incomoditat generada al progenitor pel 
fet d’haver d’explicar els fets davant de 
l’infant.

§ Facilitar les mesures per garantir la 
necessària coordinació i derivació d’aquests 
casos a serveis terapèutics per treballar la 
dinàmica familiar de manera integral, no 
només centrada exclusivament en l’infant, 
però en interès superior dels infants.
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Recomanacions

 Continuar avançant en la formació especialitzada de professionals de tots els àmbits, 
sobre les repercussions negatives específiques que té la violència masclista sobre els 
infants.

 Estendre la provisió de SIE arreu del territori i garantir el tractament especialitzat en 
aquests serveis dels infants immersos en situacions familiars de violència masclista.

 Garantir una atenció psicoterapèutica especialitzada de manera prompta i regular als 
infants i adolescents immersos en situacions de violència.

 Impulsar la creació d’un centre referent en l’abordatge i el tractament de les situacions 
de violència vers els infants.

 Millorar l’especialització dels professionals de tots els àmbits que intervenen en 
l’avaluació i l’abordatge de les situacions de violència a fi d’avançar cap a un enfocament 
que centri la perspectiva en els drets i les necessitats dels infants. 

 Assegurar la formació en igualtat de gènere de tots els professionals tècnics i 
operadors jurídics.

 Garantir una metodologia de treball dels equips funcionals d’experts (EFE) en el 
procés de valoració de l’abús sexual infantil, quan ha estat denunciat (per un progenitor 
envers l’altre), en el marc de processos familiars complexos i conflictius de separació.

 Quan la valoració final de l’estudi resulta no compatible amb un abús sexual, garantir 
un acompanyament posterior a les famílies, amb la seva derivació a recursos de teràpia 
familiar, si s’escau, en interès dels infants.

4.8. LA MANCA DE CONTRIBUCIÓ EN LA 
MANUTENCIÓ DELS INFANTS 

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, 
determina la diversitat d’abusos que pateixen 
les dones mitjançant la distinció de les 
diferents formes de violència que tenen lloc 
en àmbits concrets com ara el de la parella, 
el familiar, el laboral o el sociocomunitari. 
Específicament, l’article 4 de la Llei defineix 
la violència econòmica com “la privació 
intencionada i no justificada de recursos 
per al benestar físic o psicològic d’una dona 
i, si escau, de llurs fills, i la limitació en la 
disposició dels recursos propis o compartits 
en l’àmbit familiar o de parella”.

La violència econòmica té lloc especialment 
mitjançant els incompliments deliberats de 
les obligacions establertes judicialment 
sobre prestacions d’aliments als infants o a 

la dona, i també sobre les pensions 
compensatòries.

És per això que un aspecte important de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, és la constitució 
d’un fons de garantia de pensions i 
prestacions per cobrir l’impagament de 
pensions alimentàries i compensatòries. 

La contribució al manteniment dels infants 
consisteix a pagar una pensió alimentària, 
el beneficiari de la qual és l’infant. En 
situacions de separacions conflictives de 
parella, l’impagament de la pensió 
d’aliments és sovint una qüestió recurrent 
en les queixes presentades al Síndic. Alguns 
progenitors addueixen que aquests 
incompliments són provocats per la 
impossibilitat real de poder afrontar la 
despesa econòmica que representa la 
pensió d’aliments estipulada judicialment 
davant de crisis laborals o econòmiques.
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Altres progenitors exposen que els 
incompliments es deriven de la negativa 
deliberada del progenitor obligat, que, malgrat 
que disposa de certs mitjans, eludeix la seva 
obligació de pagament pel fet de no disposar 
de béns a nom seu susceptibles de ser 
embargats, i no col·labora en absolut en la 
despesa econòmica que comporta la criança 
de l’infant.

D’algunes queixes, se’n desprèn que hi ha 
situacions en què el progenitor obligat 
continua incomplint de manera reiterada, i el 
progenitor que no percep la pensió d’aliments, 
tot i haver instat els procediments judicials 
oportuns per reclamar-la, es veu impotent i 
obligat a respondre sol a les despeses 
econòmiques que generen els infants.

El Síndic també ha rebut queixes que 
addueixen manca d’agilitat en l’execució de 
les resolucions judicials. Les situacions 
descrites mostren que de vegades s’executa 
l’embargament quan el progenitor ha deixat 
de treballar i, contràriament, hi ha hagut 
períodes en què el progenitor ha treballat 
però no es va executar l’embargament 
perquè van resultar infructuosos els repetits 
intents judicials.

El manteniment dels infants, i per tant la 
seva qualitat de vida, es pot veure amenaçat 
quan un progenitor no percep la pensió 
d’aliments fixada judicialment i la seva 
capacitat econòmica és insuficient per fer 
front en solitari a totes les despeses de la 
vida, creixement i desenvolupament dels 
infants. En situacions extremes en què els 
ingressos del progenitor que viu amb els 
infants són escassos i impossibiliten de 
cobrir totalment les seves necessitats es pot 
posar en risc el seu nivell de vida adequat.

Fins i tot si el progenitor que es fa càrrec en 
solitari de totes les despeses té capacitat 
econòmica suficient per tirar endavant els 
costos que genera la criança, té més dificultats 
a l’hora d’assumir costos ordinaris o 
extraordinaris. Els infants són els beneficiaris 
de la pensió d’aliments i, per tant, són els 
principals perjudicats si no es paga. 

Un dels principis informadors de les 
mesures de protecció de les famílies que 
estableix la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de 
suport a les famílies, és la prevenció de 
possibles situacions de risc d’exclusió. En 
aquest sentit, l’article 44 de la llei esmentada 
encomana al Govern la creació d’un fons de 
garantia per cobrir l’impagament de 
pensions alimentàries i compensatòries en 
els casos en què hi hagi constatació judicial 
d’incompliment del deure de satisfer-les i 
aquest incompliment comporti una situació 
de precarietat econòmica a la família. 

El Decret 123/2010, de 7 de setembre (DOGC 
núm. 5711), constitueix i regula el Fons de 
garantia de pensions i prestacions que 
preveuen l’article 44 de la Llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies, i els 
articles 49 i següents de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.

A banda dels casos d’incompliment de 
pagar la pensió alimentària o de dificultats 
en l’execució de les sentències en casos 
d’incompliment, s’han rebut queixes i 
consultes amb relació a la cobertura 
d’aquesta pensió, i també amb relació als 
efectes que els retards a l’hora de percebre-la 
poden tenir en l’atenció dels infants. 

Pel que fa a la cobertura, hi ha progenitors 
que al·leguen que en alguns casos la pensió 
d’aliments no cobreix la totalitat de les 
necessitats dels infants, que, a més, poden 
ser canviants al llarg del temps. Per contra, 
hi ha altres progenitors que es queixen que 
la quantia que han de pagar els ofega 
econòmicament i acaben trobant-se en 
situacions de vulnerabilitat, que també 
afecten els infants.

Amb relació als retards a l’hora de percebre 
la pensió, cal no oblidar que la persona 
perjudicada per la demora és l’infant, que, a 
banda del patiment que li pot suposar la 
separació conflictiva, es pot veure en una 
situació en què les seves necessitats no es 
puguin cobrir o es cobreixin de manera 
insuficient.
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Recomanacions

 Incrementar la informació, l’orientació, l’acompanyament i el suport als progenitors 
que en situacions vulnerables fan front en solitari de les càrregues econòmiques que 
genera la criança dels infants.

 Garantir l’execució àgil de les resolucions judicials que obliguen els progenitors a la 
contribució dels aliments dels infants.

4.9. EL TRASLLAT INTERNACIONAL DE 
L’INFANT 

La facilitat actual d’intercanvis i de mobilitat 
internacional comporta un elevat nombre de 
relacions de parella entre persones de 
diferents nacionalitats que tenen fills en 
comú i un augment dels litigis transfronterers 
per qüestions familiars. 

Hi ha situacions en què un progenitor es 
trasllada amb l’infant a un altre país, sense 
informar l’altre progenitor. Aquest canvi 
modifica de facto la modalitat de l’exercici 
de la guarda, ja que dificulta i/o impedeix 
l’exercici dels drets de relació i comunicació 
de l’infant amb l’altre progenitor. En altres 
casos, després d’un dret de relació amb 
l’infant durant les vacances exercit en un 
altre país, s’impedeix el retorn de l’infant al 
país on residia habitualment l’infant. 

La sostracció internacional de l’infant es pot 
considerar una altra de les situacions de 
màxima crisi i escalada del conflicte entre 
progenitors i que genera més patiment 
familiar. Són situacions que poden partir 
d’un acte de força d’un progenitor, que causa 
angoixa i patiment a l’altre progenitor, que 
es veu privat de relacionar-se amb un infant, 
o situacions que poden aparèixer com una 
fugida d’una situació de violència de gènere. 
En ambdues situacions, els infants són els 
que més pateixen i aquests casos presenten 
una alta complexitat a l’hora de valorar 
l’interès superior de l’infant. 

Els intents per revertir aquesta situació 
esdevenen una tasca altament difícil i 
delicada des de la perspectiva de l’infant. La 
cooperació internacional resulta 
imprescindible tenint en compte la distància 
geogràfica, les diferències culturals, la 
diversitat jurídica, les barreres idiomàtiques, 
les dificultats per investigar el parador de 

l’infant, i també per valorar quin és el seu 
interès superior.

Quan un progenitor tem un trasllat de 
l’infant cap a un país estranger té la 
possibilitat de sol·licitar a l’autoritat judicial 
una mesura preventiva. L’autoritat judicial 
pot ordenar la inscripció en el passaport dels 
progenitors la prohibició de sortida de 
l’infant del territori espanyol sense 
l’autorització dels dos progenitors. Amb tot, 
l’eficàcia d’aquesta mesura de vegades no és 
suficient per prevenir un desplaçament d’un 
infant a l’estranger per via terrestre en el si 
de la Unió Europea pels acords de Schengen, 
que permeten circular amb tota llibertat 
d’un estat a un altre sense control de 
passaports. 

El Conveni de l’Haia del 25 d’octubre de 1980 
és l’instrument internacional de referència 
en matèria de cooperació internacional entre 
estats per garantir la restitució immediata 
de l’infant a l’estat on tingui la seva residència 
habitual, i també per assegurar la protecció 
del dret de relació de l’infant amb l’altre 
progenitor.

Pel que fa als estats membres de la Unió 
Europea, destaca el Reglament europeu 
anomenat Brussel·les II bis núm. 2201/2003 
del Consell, de 27 de novembre de 2003, 
relatiu a la competència, el reconeixement i 
l’execució de les decisions en matèria 
matrimonial i de responsabilitat parental. 

L’article 24 de la Carta fonamental dels drets 
de la Unió Europea disposa que tot infant té 
el dret de mantenir relacions personals 
regulars i contactes directes amb els seus 
progenitors, sempre que no sigui contrari al 
seu interès. 

Sobre aquesta qüestió, si bé el Conveni de 
l’Haia estableix com a principi la restitució 
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de l’infant, l’article 13 també estableix una 
sèrie d’excepcions, entre les quals destaca 
(IV) el greu risc que la restitució de l’infant 
l’exposi a un perill físic o psíquic o de 
qualsevol altra mena que posi l’infant en 
una situació insostenible. Les al·legacions 
de motius d’oposició a la restitució són 
excepcions processals i han de ser 
necessàriament resoltes pels tribunals 
competents. 

Sobre aquesta qüestió, després de quaranta 
anys de vigència del Conveni de l’Haia, han 
emergit supòsits que addueixen aspectes 
de violència de gènere i que plantegen la 
necessitat d’avaluar-los a l’hora de fer una 
valoració integral i holística de l’interès 
superior de l’infant en les circumstàncies 
concretes de cada situació familiar. 

En aquest sentit, la Guia de bones pràctiques, 
de la Comissió Especial sobre el 
funcionament pràctic del Conveni de l’Haia, 
versa sobre l’aplicació de l’article 13(1)(b) 
del Conveni de 1980, que regula una de les 
causes taxades d’excepció al retorn i se 
centra especialment en l’examen del “risc 
per a l’infant” o la “situació insostenible” 
com a motiu per a la denegació de la 
restitució. I inclou l’annex 3 a la Guia, 
titulat “Dinàmica de la violència domèstica, 
normes internacionals relatives a la 
violència domèstica i violència contra 
menors”. 

Així mateix, s’observa la necessitat 
d’introduir i de potenciar l’ús de la mediació 
internacional per aconseguir reduir l’alta i 
llarga litigiositat entre progenitors, i també 
per plantejar opcions possibles per 
reprendre el contacte de l’infant amb l’altre 
progenitor o el seu retorn, o amb la finalitat 
preventiva d’evitar la reproducció o repetició 
d’una sostracció internacional. Amb tot, cal 
valorar cas per cas si hi ha aspectes de 
violència de gènere que impedeixen la via de 
la mediació pròpiament dita. Per abordar 
aquestes situacions familiars tan delicades, 
és necessari comptar amb professionals 

altament especialitzats i disposar de circuits 
d’actuació o protocols ben definits.

Els diferents aspectes que conflueixen en les 
diverses situacions de sostracció 
internacional d’infants obren actualment un 
debat entorn de la importància d’incrementar 
l’especialització a l’hora d’avaluar l’interès 
superior de l’infant de manera integral i 
holística, a fi de poder emprendre un 
abordatge que s’adeqüi a les particularitats 
individuals del cas concret. 

El seguiment de la situació de l’infant, i la 
seva escolta, és imprescindible per avaluar-ne 
l’interès superior a l’hora de prendre 
qualsevol decisió que l’afecti, i també un cop 
presa la decisió, per exemple, en cas de 
retorn i restitució de l’infant al nucli familiar 
de l’altre progenitor.

Així doncs, en aquests casos els processos 
de separació comporten més dificultats, i els 
infants en són els més perjudicats. En 
aquests contextos el progressiu 
desenvolupament de la mediació 
internacional s’erigeix com una de les vies 
més necessàries en interès superior dels 
infants.

El Síndic ha rebut queixes de progenitors 
que expressen impotència i desgast davant 
d’aquest tipus de situacions. Aquesta 
institució ha escoltat i orientat les persones 
interessades a fer ús dels instruments 
exposats. 

Així mateix, quan el Síndic comprova que el 
país on es troba l’infant té una institució 
d’ombudsman o una defensoria dels drets 
dels infants, els ha traslladat la queixa a fi 
que puguin instar els mecanismes oportuns. 
També en determinats casos amb un 
procediment judicial en marxa, s’ha 
traslladat l’assumpte al Ministeri Fiscal 
perquè vetlli pels interessos de l’infant en el 
procediment judicial o al Defensor del Poble 
d’Espanya perquè en tingui coneixement i 
als efectes oportuns.
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Recomanacions

 Promoure que els operadors jurídics fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall possible a fi d’incloure (1) la necessitat d’acord 
previ entre progenitors per poder portar a terme el canvi de residència de l’infant a un 
altre país i, (2) en cas de desacord, el compromís d’intentar la mediació per cercar 
solucions abans d’acudir a la via judicial.

 Fomentar la via de la mediació internacional per contribuir a l’abordatge de les 
situacions de trasllat internacional o retenció il·lícita d’infants a l’estranger, sense 
consentiment d’ambdós progenitors.

 Augmentar la formació en gènere dels professionals que intervenen en l’abordatge de 
les situacions de sostracció internacional.

 Avaluar l’interès superior de l’infant de manera integral i holística, d’acord amb les 
circumstàncies concretes de cada situació familiar, escoltar l’infant i fer el seguiment de 
la situació de l’infant abans, durant i després de prendre qualsevol decisió que l’afecti.

4.10. DESACORD ENTRE PROGENITORS 
SOBRE LA PUBLICACIÓ DE FOTOS I EL 
TRACTAMENT D’IMATGES DELS INFANTS 

L’ús habitual de la tecnologia i les xarxes 
socials en els darrers anys ha experimentat 
un veloç increment. Molts progenitors 
comparteixen informació i publiquen 
imatges sobre la seva vida a les xarxes 
socials via Facebook o Instagram, en les 
quals també apareixen els seus fills.

La sobreexposició dels infants a les xarxes 
ha provocat l’aparició del nou terme en 
anglès anomenat sharenting, que fusiona els 
termes parenting (parentalitat) i share 
(compartir). 

La qüestió planteja debat quan es reflexiona 
sobre si alguns d’aquests infants, quan 
arribin a l’edat adulta, hi estaran d’acord o 
se sentiran afectats amb les fotografies 
publicades pels seus progenitors.

Fins i tot quan hi ha consentiment d’ambdós 
progenitors, poden haver-hi fotos publicades 
de persones menors d’edat que poden 
suposar un atac al seu honor i a la seva 
dignitat. 

L’article 4.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor, 
disposa que “es considera intromissió 
il·legítima en el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge del 

menor qualsevol utilització de la seva imatge 
o el seu nom en els mitjans de comunicació 
que pugui implicar menyscabament de la 
seva honra o reputació, o que sigui contrària 
als seus interessos fins i tot si consta el 
consentiment del menor o dels seus 
representants legals”.

Sobre adolescents més grans de catorze 
anys, el Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades, 
disposa que cal el seu consentiment i no el 
dels seus progenitors en les publicacions de 
les seves fotografies a les xarxes socials 
(excepte en els casos en els quals la llei 
exigeixi el consentiment dels progenitors).

El Síndic ha tingut coneixement, en contextos 
de separacions conflictives, de situacions en 
què ambdós progenitors manifesten 
posicions oposadament contràries respecte 
de la publicació i difusió d’imatges dels seus 
fills menors de catorze anys a les xarxes 
socials. 

Pel que fa a aquesta qüestió, generalment 
les publicacions de fotografies d’infants a les 
xarxes socials només van destinades a 
familiars i amistats, i se’n restringeix la 
visualització a l’entorn més proper ajustant 
a aquest efecte les condicions de privacitat 
en la xarxa social. El problema, però, pot 
aparèixer quan l’altre progenitor expressa i 
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manifesta la seva disconformitat radical que 
es publiquin fotografies del seu fill o filla 
menor d’edat, fins i tot amb les limitacions 
de privacitat destinades a circular en l’entorn 
de familiars i d’amistats íntimes. 

Davant d’aquesta situació, es planteja la 
qüestió d’haver d’avaluar si la publicació per 
part d’un progenitor de fotografies de 
l’infant, sense el consentiment de l’altre 
progenitor, suposa un acte quotidià que pot 
fer o continuar fent després que l’altre 
progenitor li hagi comunicat la seva oposició.

L’article 236-11 del Codi civil català indica 
que, en cas de desacord sobre l’exercici de la 
potestat parental, qualsevol dels progenitors 
pot recórrer a l’autoritat judicial, que ha de 
decidir havent escoltat l’altre progenitor i els 
fills que hagin complert dotze anys o que, 
tenint-ne menys, tinguin prou coneixement.

El Síndic recorda que, per sobre del 
consentiment dels progenitors, preval 
sempre l’interès superior dels infants i 

adolescents i, per tant, cal més consciència 
social sobre els possibles efectes de les 
publicacions de fotos dels infants per part 
dels seus progenitors, que sempre s’han de 
fer dins d’uns límits i garantint l’escolta de 
l’infant.

A més, davant la diversitat de supòsits, el 
Síndic informa alguns progenitors que s’hi 
han adreçat que el “consentiment”, la 
“prohibició expressa” o “els límits” a les 
publicacions de fotos dels fills menors d’edat 
a les xarxes socials per part dels progenitors 
és un assumpte delicat que hauria de ser 
debatut pels progenitors en el marc d’una 
mediació i recollir-se en un acord o 
introduir-se en el pla parentalitat.

La sobreexposició d’imatges dels infants a 
les xarxes pot afectar-ne la intimitat, la 
privacitat, i la seguretat, i és un tema 
controvertit sobre el qual encara manca més 
reflexió i debat social, des de la perspectiva 
dels drets dels infants.

Recomanacions

 Fer pedagogia social sobre el dret a la pròpia imatge, l’honor i la intimitat dels infants.

 En cas que els progenitors facin ús de les xarxes socials, promoure la responsabilitat 
mútua pel que fa a la publicació d’imatges de fills menors d’edat (evitar-ne un ús abusiu, 
no detallant informació o localitzacions, ajustant la privacitat dels perfils, etc.) i garantir 
l’escolta de l’infant.

 Fomentar (els operadors jurídics) la inclusió d’una clàusula que reculli el consentiment, 
la prohibició o els límits de la publicació per part d’ambdós progenitors d’imatges de fills 
menors d’edat dins del pla de parentalitat i, en cas de desacord, recollir el compromís 
d’intentar la mediació per cercar solucions abans d’acudir a la via judicial.

4.11. DESACORD ENTRE PROGENITORS 
SOBRE L’EXPEDICIÓ I L’ÚS DE LA 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL DE L’INFANT 

Són diverses les consultes que es plantegen 
al Síndic de les quals es desprèn el desacord 
entre ambdós progenitors sobre si hi ha 
l’obligació de lliurament de la documentació 
personal del fill o filla menor d’edat (targeta 
sanitària, cartilla de vacunació, títol de 
transport, DNI, passaport etc.).

En relació amb els diversos supòsits plantejats, 
el criteri judicial pot variar depenent de 

moltes circumstàncies i aspectes que poden 
confluir en cadascuna de les situacions 
familiars, algunes de les quals poden ser 
greus, com ara situacions de violència.

Com en diversos casos plantejats al llarg 
d’aquest informe, cal fer pedagogia de 
l’exercici d’una coparentalitat positiva i 
responsable entre ambdós progenitors, i 
també recordar que els infants i adolescents 
menors d’edat són subjectes de dret, i que els 
progenitors, malgrat la relació conflictiva que 
puguin tenir, en cap cas poden passar per alt 
els drets fonamentals dels infants. 
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En l’exercici d’una coparentalitat positiva i 
responsable dels progenitors que no posi al 
mig l’infant, és necessari que l’infant pugui 
disposar de la seva documentació personal 
quan la necessita. Si no concorren 
circumstàncies excepcionals, el compromís 
de lliurament entre progenitors de la 
documentació de l’infant hauria de ser-hi, 
amb independència del model de guarda 
pactada o establerta judicialment.

Hi ha casos en què els documents són 
custodiats per qui exerceix la guarda dels 
infants i adolescents de manera habitual, 
sens perjudici que l’altre progenitor pugui 
obtenir un duplicat dels documents que 
pugui necessitar mentre els infants siguin 
amb ell, com ara la targeta sanitària, i 
sol·liciti al progenitor guardador habitual la 
resta de documentació original quan ho 
necessiti, com ara en viatges, sortides a 
l’estranger, visites mèdiques, etc. 

En altres casos, els progenitors acorden 
pactar el deure de facilitar-se la 
documentació personal de l’infant i 
recollir-ho de manera expressa en el pla de 
parentalitat. Es poden acordar diverses 
possibilitats: que un dels progenitors 
custodiï la documentació personal i original 
de l’infant amb l’obligació de lliurar-la a 
l’altre progenitor en les circumstàncies en 
què és necessària (DNI, passaport, targeta 
sanitària, etc.) i l’obligació d’aquest 
progenitor de retornar la documentació un 
cop utilitzada per la circumstància en 
concret; o, per exemple, acordar que la 
documentació personal vagi sempre amb 
l’infant, de manera que aquests documents 
els tingui sempre el progenitor amb qui 
s’estigui l’infant en cada moment. 

L’existència d’una clàusula en aquest sentit 
recorda i obliga els progenitors a actuar de 
manera corresponsable en cada moment, 
basant-se en la priorització de l’interès i 
necessitats del fill o filla que tenen en 
comú. Així, té més sentit si s’inicia la via 
judicial quan un dels progenitors 
incompleix. Per això, el paper dels assistents 
jurídics és molt important a l’hora 
d’acompanyar i assessorar els progenitors en 
processos de separació i divorci, en benefici 
dels infants i adolescents menors d’edat, i 
evitar en la mesura que sigui possible la 
judicialització de conflictes que puguin anar 
apareixent en la dinàmica de l’exercici de la 
coparentalitat.

Pel que fa al passaport de l’infant, el Reial 
decret 411/2014, de 6 de juny, va modificar el 
Reial decret 896/2003, d’11 de juliol, i a partir 
de la seva entrada en vigor s’exigeix el 
consentiment exprés d’ambdós progenitors, 
els quals tenen atribuït l’exercici de la potestat 
parental, per poder sol·licitar l’expedició del 
passaport dels infants i els adolescents 
menors d’edat. Ambdós progenitors, doncs, 
s’hauran de personar amb l’infant a la 
corresponent oficina policial i signar el 
consentiment per treure el primer passaport 
de l’infant i per renovar-lo.

Aquests requisits que s’exigeixen per tramitar 
el passaport de menors d’edat miren d’evitar 
canvis de residència unilaterals a altres països 
o qualsevol moviment migratori de l’infant 
que no sigui consentit per ambdós progenitors.

Sobre aquesta qüestió, s’han plantejat 
queixes de progenitors que exposen dificultats 
o la impossibilitat de poder tramitar el 
passaport dels infants per manca de 
col·laboració o desconeixement del parador 
de l’altre progenitor. Alguns progenitors que 
s’han adreçat a aquesta institució exposen 
que s’han vist abocats a haver de presentar 
demanda judicial per la manca de col·laboració 
de l’altre progenitor a tramitar el passaport, 
amb el conseqüent desgast emocional que 
implica acudir a la via judicial i haver de fer 
front a la despesa econòmica que genera 
quan no es disposa del benefici de justícia 
gratuïta. 

Davant la manca de voluntarietat de l’altre 
progenitor de dialogar sobre l’assumpte per 
mitjà d’una mediació, o havent-la intentat 
sense haver arribat a cap acord, sempre es 
pot acudir a la via judicial i instar un 
procediment de jurisdicció voluntària, a fi 
que l’autoritat judicial valori les circumstàncies 
concretes de cada cas i resolgui, en interès 
superior de l’infant, si el progenitor sol·licitant 
pot tramitar el passaport sense la participació 
de l’altre progenitor.

En cas que un progenitor no respongui a la 
sol·licitud expressa de l’altre de poder tramitar 
o disposar dels documents personals de 
l’infant en circumstàncies en què són 
necessaris, el Síndic recorda la necessitat que 
els operadors jurídics i les administracions 
promoguin l’ús de la via de la mediació per 
evitar o prevenir la judicialització d’aquestes 
situacions i poder arribar a un acord adequat 
al cas concret de manera àgil.
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Recomanacions

 Promoure (els operadors jurídics) que en els plans de parentalitat es reculli de manera 
expressa la col·laboració d’ambdós progenitors i la necessitat de compartir la 
documentació que l’infant pot necessitar en els períodes d’estada amb l’altre progenitor 
(passaport, DNI, targeta sanitària, T-16, entre d’altres) i, en cas de desacord, recollir el 
compromís d’intentar la mediació per cercar solucions abans d’acudir a la via judicial.

 Promoure (els operadors jurídics) que es detalli de manera expressa en els plans de 
parentalitat la necessària col·laboració d’ambdós progenitors en l’expedició del passaport 
i en la comunicació mútua de la sortida de l’infant del territori nacional, i que en cas de 
desacord en l’expedició del passaport s’insti a una mediació abans d’acudir a la via 
judicial.

4.12. DESACORD ENTRE PROGENITORS PER 
LA TRAMITACIÓ D’AJUTS O PRESTACIONS 
DE SUPORT EN BENEFICI DE L’INFANT  

El Síndic ha tingut coneixement de situacions 
relacionades amb la tramitació d’ajuts, com 
ara la impossibilitat d’un progenitor de 
demanar un ajut per a l’infant, amb 
necessitat específica de suport educatiu per 
al curs acadèmic, davant la negativa de 
l’altre progenitor, amb qui en comparteix la 
custòdia, de demanar l’ajut esmentat.

Les instruccions que regeixen les 
convocatòries exigeixen sovint que, quan les 
unitats familiars tinguin previst el règim de 
custòdia compartida, s’inclogui el 
sustentador amb el qual es comparteix la 
custòdia com a requisit per a la tramitació 
de l’ajut. La finalitat de l’exigència és que 
l’Administració pugui conèixer les dades 
que siguin d’interès per resoldre la sol·licitud 
plantejada amb l’objectiu de donar 
compliment als requisits que s’exigeixen en 
la convocatòria per garantir l’equitat en 
l’accés. 

No obstant això, el Síndic recorda que, 
davant d’aquest tipus de situacions, 
l’Administració també ha d’explorar vies 
alternatives de resolució del conflicte 
existent entre els progenitors en què, en el 
cas d’ajuts per necessitats educatives 
especials, es faci prevaler l’interès superior 
de l’infant.

El Síndic ha tingut coneixement de casos 
d’infants o adolescents en situació de 
dependència, amb progenitors separats en 
règim de guarda compartida, als quals es 
concedeix la prestació econòmica per cures 

en l’entorn familiar o serveis d’atenció 
domiciliària vinculats a la seva situació de 
dependència, els requisits dels quals són 
difícils de compatibilitzar amb la seva realitat 
residencial, ja que conviuen a temps parcial 
amb tots dos progenitors en domicilis, i de 
vegades també municipis, diferents.

El servei d’atenció domiciliària (SAD), una 
vegada es reconeix mitjançant la resolució 
del pla individualitzat d’atenció (PIA), és 
gestionat pels serveis socials d’atenció 
primària. Per aquest motiu, quan els 
progenitors separats de l’infant o adolescent 
dependent que té reconegut un SAD viuen 
en municipis diferents, l’infant o adolescent 
dependent només pot gaudir del SAD quan 
està al domicili del progenitor amb el qual 
està empadronat.

Al seu torn, la prestació econòmica per cures 
en l’entorn familiar es reconeix, amb caràcter 
excepcional, quan la persona dependent és 
atesa en l’entorn familiar i acredita 
convivència amb la persona cuidadora. En la 
resolució PIA s’especifica el nom de la 
persona cuidadora, i la normativa exigeix 
que sigui la persona cuidadora reconeguda, i 
no cap altra persona, la que es faci càrrec de 
l’atenció de l’infant o adolescent dependent. 
En el cas d’infants o adolescents amb 
progenitors separats i en règim de guarda 
compartida que resideixen amb tots dos 
progenitors en dies alterns durant l’any, 
aquest requisit és de compliment difícil, la 
qual cosa comporta una situació de manca 
de seguretat jurídica per a l’infant o 
adolescent dependent. 
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Atès que el SAD és de competència municipal, 
en cas que es produeixin situacions com 
l’exposada, el municipi afectat ha de buscar 
la millor manera de donar resposta a aquesta 
necessitat.

Respecte a la prestació econòmica per cures 
en l’entorn familiar, en el moment de fer el 
PIA, generalment, els serveis socials bàsics 
no són coneixedors de la situació personal 
dels progenitors, excepte si aquests mateixos 
la comuniquen.

En aquest sentit, la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, estableix, respecte de la 
prestació econòmica per cures en l’entorn 
familiar, que només s’assigna una única 
persona cuidadora no professional per a la 
persona beneficiària. Per tant, en l’aplicació 
de gestió no hi poden constar dues persones 
com a cuidadores per a un mateix beneficiari.

No obstant això, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, conscient de 
l’existència d’alguns casos d’infants i 
adolescents amb progenitors separats i amb 

guarda compartida, ha establert un sistema 
de pagament que prevegi aquesta situació. 
Així doncs, en primer lloc es verifica que en 
el compte bancari hi consta la persona 
dependent, encara que aquesta sigui menor 
d’edat. En cas que s’iniciï el pagament i un 
dels dos progenitors comuniqui a 
l’Administració que l’altra part no li passa la 
part proporcional, atenent a la sentència 
judicial de custodia compartida, la Direcció 
General de Protecció Social sol·licita el full 
de domiciliació bancària degudament 
emplenat, sense cap esmena, en què hi ha 
de constar:

Sol·licitud signada pels dos progenitors en la 
qual designin dos comptes corrents, un en 
què aparegui com a titular un progenitor i un 
altre en què aparegui com a titular l’altre 
progenitor, i també la persona beneficiària 
(infant), perquè el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies pugui fer els 
pagaments de les prestacions coincidint 
amb el període en què exerceixin les seves 
funcions de cuidadors. Si això no és possible, 
se sol·licita una resolució judicial que 
determini el compte corrent on s’ha 
d’efectuar el pagament.

Recomanacions

 Ponderar prioritàriament l’interès superior de l’infant en l’obtenció dels ajuts en 
situacions de desacord entre progenitors, sens perjudici de la comprovació del 
compliment dels requisits personals, acadèmics i econòmics del beneficiari de l’ajuda i 
dels integrants de la corresponent unitat familiar inclosos en la convocatòria.  

 En cas de conflicte entre progenitors, cercar vies de consens que garanteixin 
l’interès i les especials necessitats dels infants en situació de dependència.
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5. ACTUACIÓ DELS SERVEIS 
INTERVINENTS

5.1. COORDINACIÓ DE LA MULTIPLICITAT 
DE SERVEIS

En alguns casos la multiplicitat 
d’intervencions de diferents serveis, en 
comptes de desembocar en una resposta 
integral i reparadora, genera múltiples 
actuacions dissociades de diferents serveis 
que, amb el pas del temps, poden comportar 
la cronificació de la complexitat familiar, en 
detriment de l’interès de l’infant.

Així, de vegades, malgrat els esforços i la 
qualitat tècnica de les actuacions dutes a 
terme per cadascun dels serveis intervinents 
(correlatives o coetànies; paral·leles o 
semicoordinades entre si), el pas del temps 
ha demostrat que no han aconseguit reconduir 
la situació, el conflicte s’ha cronificat i ambdós 
progenitors continuen ancorats en la disputa 
permanent com a sistema de relació.

La Llei dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència indica, en l’article 
22, que el departament competent en 
matèria de protecció dels infants i els 
adolescents ha de promoure programes 
generals d’actuació per a cada un dels 
diferents tipus de serveis especialitzats en 
infants i adolescents, a fi de garantir 
l’homogeneïtat de criteris entre aquests 
serveis en tot el territori.

Així mateix, cal coordinar els serveis 
especialitzats d’atenció als infants i als 
adolescents que gestionen els ens locals per 
delegació, i establir les directrius i els 
procediments generals d’actuació, i promoure 
l’establiment de protocols d’actuació entre 
les diferents administracions, departaments 
o serveis que n’assegurin l’actuació 
coordinada i integral, especialment en els 
àmbits de la salut, l’educació, els serveis 
socials i els cossos de seguretat.

La complexitat de l’abordatge d’algunes 
separacions conflictives de parella amb 
infants s’evidencia amb la multiplicitat de 
serveis que poden arribar a intervenir-hi, 
com ara, entre d’altres:

§ Serveis socials bàsics (EBASP), els equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència 

(EAIA) i la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA)

§ Òrgans judicials

§ Serveis tècnics de punt de trobada (STPT)

§ Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida 
(SARA): ofereix atenció ambulatòria 
específica a persones víctimes de situacions 
de violència masclista i atenció a infants. 
Servei d’Atenció a Homes per la promoció 
de relacions no violentes (adreçat a homes 
que exerceixen o han exercit violència 
contra la parella i volen canviar la seva 
manera de relacionar-se.

§ Serveis d’orientació jurídica (SOJ)

§ Serveis d’orientació a la mediació (SOM), 
que tenen per objecte impulsar i difondre a 
Catalunya la mediació com a mètode de 
resolució de conflictes. 

§ Servei d’Orientació i Mediació de la 
Infància i l’Adolescència (SOMIA), que 
informa i assessora sobre com actuar davant 
la situació, deriva a serveis més escaients si 
és necessari i educa en la gestió del conflicte 
intrafamiliar.

§ Punts d’informació i atenció a les dones 
(PIAD) a cada districte de Barcelona són 
serveis públics, gratuïts i confidencials de 
l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen 
informació, assessorament i orientació a les 
dones (majors de 18 anys i adolescents a 
partir de 12 anys) en diferents àmbits.

§ Serveis d’informació i atenció a les dones 
(SIAD) atenen infants i adolescents i fan 
una intervenció psicoeducativa que permet 
una derivació més acurada als serveis de 
recuperació. 

§ Serveis d’intervenció especialitzada (SIE) 
són serveis especialitzats que ofereixen 
atenció integral i recursos en el procés de 
recuperació i reparació a les dones que han 
patit o pateixen situació de violència, i 
també als infants.

§ Unitats dels Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
instal·lades a les comissaries atenen 
situacions de conflictivitat entre progenitors. 
En el cas que els infants hagin estat víctimes 
de violència domèstica, la PG-ME activa els 
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protocols d’assistència, denúncia i 
seguiment a víctimes menors d’edat.

§ Centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç (CDIAP) 

§ Centres de salut d’atenció primària de 
salut (CAP) 

§ Unitats funcional d’atenció als abusos 
sexuals a infants 

§ Centres de salut mental infantil i juvenil 
(CSMIJ) 

§ Equips d’assessorament tècnic civil en 
l’àmbit de la família (EATCAF) donen 
resposta a les peticions judicials 
d’assessorament tècnic provinents dels 
jutjats especialitzats i de primera instància 
de família, primera instància i instrucció, 
violència contra la dona (VIDO) i audiències 
provincials. 

§ Equips d’assessorament tècnic penal 
(EATP) donen resposta a les demandes dels 
òrgans judicials 

§ Centre de Mediació Privat de Catalunya

§  Serveis de mediació municipal o 
comunitària 

§ Centres educatius 

§ Equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP) 

§ Unitat de suport a la convivència escolar 
(USCE) 

§ Infància Respon 116111: presta atenció 
telefònica gratuïta i permanent per a la 
prevenció i la detecció dels maltractaments 
d’infants i adolescents. Mitjançant aquest 
servei, la DGAIA activa els protocols que 
correspongui i mobilitza els equips als quals 

pertoqui actuar. Aquest servei també ofereix 
un espai d’escolta en situacions familiars 
complexes i facilita informació als 
professionals.

§ Els centres d’acolliment i els centres 
residencials d’acció educativa (CRAE) que 
atenen situacions de conflictivitat parental.

§ En serveis com ara els destinats al lleure 
(esplais, centres d’esport, etc.) a través de 
l’escolta d’infants i adolescents, es poden 
detectar signes de patiment emocional en 
situacions de conflicte familiar, entre 
d’altres.

És rellevant, doncs, la quantitat de serveis 
que intervenen i participen en el complex 
abordatge de les diferents necessitats que 
presenten els infants immersos en 
situacions de conflicte parental, i és 
imprescindible evitar dèficits de coordinació.

Davant la multiplicitat de serveis que poden 
arribar a intervenir en aquestes situacions, 
es desprèn la necessitat de reforçar la 
conscienciació de tots els professionals del 
risc que comporta per als infants la 
cronificació del conflicte entre els 
progenitors, que són els seus principals 
referents adults.

Si els progenitors que acudeixen a diferents 
serveis senten ambdós el mateix missatge, 
es pot dir que s’està treballant conjuntament, 
a fi d’impulsar uns canons de coparentalitat 
positiva comuns, en interès dels infants. 

Les situacions d’alta complexitat generen 
una enorme càrrega de feina als serveis per 
la quantitat d’actuacions que se’n deriven, 
en alguns casos dissociades entre elles i 
solapades en el temps; dinàmiques que no 
conflueixen en la cerca conjunta de l’interès 
superior de l’infant i que cal continuar 
treballant per evitar-les. 
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5.2. LA INTERVENCIÓ PROTECTORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ

La DGAIA té la funció de desenvolupar les 
actuacions necessàries per prevenir els 
infants i adolescents de les situacions que 
són perjudicials per al seu desenvolupament 
integral, especialment de qualsevol forma de 
maltractament, instant els mecanismes 
necessaris per protegir els seus drets quan es 
veuen vulnerats en la relació altament 
conflictiva dels seus progenitors.

La Directriu general 1/2018, de 8 de gener, per 
la qual s’aproven els criteris per la intervenció 
administrativa en situacions de conflicte 
familiar, recorda que la declaració de 
desemparament per part de la DGAIA no és la 
via jurídica adequada per resoldre l’atribució 
de la guarda i el règim de relació entre els 
progenitors i els infants, atès que no és una 
competència de l’Administració pública, sinó 
que és una competència judicial, i la DGAIA 
ha de disposar tot allò que sigui necessari, 
d’acord amb l’ordenament jurídic, per a 
l’execució de les resolucions judicials.

En aquests supòsits, la directriu especifica, 
però, que els equips tècnics, en la seva 
intervenció, han de tenir en compte que les 
situacions de separació i divorci conflictives 
poden generar una instrumentalització dels 

infants i un patiment psicològic i emocional. 
Per això, han de valorar si les necessitats 
materials, afectives, psicològiques o 
emocionals de l’infant estan adequadament 
cobertes, i també si s’està garantint que els 
seus drets es respecten, i oferir-los el suport i 
l’acompanyament que necessitin.

Especificar i acotar els signes d’alarma a 
través d’un protocol, guia o circuit específic 
per preservar els infants dels efectes de 
l’escalada del conflicte i de l’elevat ús de la 
litigiositat judicial donaria visibilitat al 
patiment dels infants en aquestes situacions 
i conscienciaria tots els professionals de 
serveis i òrgans intervinents del seu objectiu 
comú, que ha de ser evitar la cronificació del 
conflicte, a fi de garantir a temps una 
intervenció més conjunta i reparadora per a 
l’infant.

La tutela per part de l’entitat pública és 
l’última ràtio en aquest tipus de situacions, 
però en cas que s’assumeixi en supòsits molt 
greus, la DGAIA ha d’emprar el temps que 
duri la mesura de protecció proposada per 
l’infant per treballar a fons la dinàmica 
familiar altament conflictiva, des d’una visió 
global i integral, mitjançant un tractament 
terapèutic i l’ajut de professionals 
especialitzats en aquest tipus de situacions 
greument conflictives. 

Recomanacions

 Millorar la coordinació a través d’un protocol, document, guia o circuit específic entre 
serveis i òrgans intervinents davant les situacions d’alta conflictivitat entre progenitors 
que afecten el benestar dels infants i adolescents. 

 Promoure la creació de serveis preventius d’atenció a les famílies per a un prompte 
abordatge i acompanyament d’aquestes situacions de crisis greus, per prevenir 
l’escalada de conflictivitat, en benefici dels infants.

 Garantir la coordinació interadministrativa davant de situacions de conflicte entre 
progenitors que afectin infants i adolescents.

 Fomentar que l’actuació dels professionals i els procediments seguits per serveis 
públics o privats, en el marc del seu encàrrec i les seves competències, tinguin com a 
objectiu principal garantir al màxim el benestar i l’estabilitat dels infants i adolescents 
immersos en situacions familiars d’alta conflictivitat entre progenitors.

 Orientar els progenitors a acudir a la via de la mediació per intentar preservar el 
diàleg en interès dels infants.
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Es pot dir, doncs, que gestionar el conflicte 
és consubstancial amb l’encàrrec dels 
serveis de protecció de la infància, en el 
qual emergeixen: 

§ conflictes en els centres de protecció 
(entre iguals, entre iguals i educadors, etc.);

§ conflictes entre diferents serveis tècnics 
que hi intervenen (serveis encarregats de 
fer la valoració i/o seguiment de l’infant, de 
la seva família, que de vegades es dupliquen 
en casos de separació);

§ conflictes entre famílies (progenitors 
separats, famílies extenses, alienes, etc), 
entre d’altres.

Respecte d’això, davant el patiment dels 
infants, la intervenció de l’EAIA té la finalitat 
d’introduir millores en la situació de 
progenitors i infants en aquestes situacions 
de risc. El treball de l’EAIA és educatiu i 
terapèutic, posa l’infant i les seves 
necessitats en el centre i facilita una atenció 
exhaustiva a la família (es fan entrevistes, 
acompanyament i un llarg seguiment als 
progenitors). Alguns EAIA porten un elevat 
nombre de casos molt complexos de 
separacions parentals conflictives, la 
majoria judicialitzades. De vegades són dos 
EAIA diferents que fan el seguiment dels 
progenitors quan estan separats, la qual 
cosa afegeix complexitat a la valoració 
global de la situació de l’infant. En aquests 
casos, és convenient fomentar la mediació i 
garantir una bona coordinació amb l’àmbit 
judicial. 

En altres casos, com ara la gestió de la 
conflictivitat entre iguals en els centres de 
protecció, la mediació s’erigeix com un 
mètode valuós per incorporar de manera 
estructural dins les dinàmiques educatives 
dels centres, tenint en compte la seva funció 
de deteuroaprenentatge, perquè ajuda a 
reflexionar i prendre consciència sobre com 
s’ha actuat, i fomenta l’adquisició 
d’habilitats, eines i actituds que permetin 
l’afrontament constructiu de nous 
conflictes. 

Cal proporcionar una atenció integral a les 
diverses necessitats que presenten els 
membres d’aquestes famílies i dotar els 
equips tècnics de prou temps de dedicació 
per examinar amb profunditat les 

particularitats de cada situació familiar i 
elaborar la millor proposta per a l’infant 
que està immers en situacions familiars 
molt complexes. 

L’establiment d’equips especialitzats en 
conflictivitat familiar dins dels EAIA podria 
ser una proposta que caldria valorar, amb 
l’objectiu de treballar sobretot amb vista a 
la prevenció, per implantar la cultura de la 
coparentalitat, fer pedagogia i difondre la 
conscienciació en aquest sentit. Es percep 
com a imprescindible poder tractar les 
discrepàncies des d’una fase primerenca a 
fi d’evitar l’escalada del conflicte entre 
progenitors, que perjudicarà l’infant. 

En el text de l’actual Directriu general 
1/2018, de 8 de gener, per la qual s’aproven 
els criteris per a la intervenció administrativa 
en situacions de conflicte familiar, s’amplien 
els procediments i s’estableixen pautes i 
criteris homogenis per valorar i resoldre 
aquestes situacions i proporcionar una 
assistència adequada des del vessant de la 
protecció pública davant de (1) situacions 
de risc, (2) situacions de desemparament i 
tutela, i (3) situacions de retorn de tutela.

Un cop valorada la situació de risc, els 
serveis socials bàsics han d’intervenir i, si 
escau, aplicar les mesures d’atenció social i 
educativa establertes en l’article 104 de la 
LDOIA que considerin més adequades, amb 
l’objectiu de pal·liar i fer desaparèixer la 
situació de risc. La intervenció en aquest 
nivell també pot consistir en derivar els 
progenitors a programes de suport familiar, 
teràpia familiar o mediació.

De vegades els serveis socials reben 
peticions judicials d’intervenció amb 
famílies que presenten una alta conflictivitat 
i litigiositat. En aquest nivell d’intervenció, 
professionals del treball social exposen 
dificultats i mancances per oferir des dels 
centres de primària un acompanyament 
global a aquestes famílies perquè no 
disposen dels recursos, de la formació i dels 
instruments adequats per fer el seguiment 
intens i especialitzat que requereixen 
aquestes situacions familiars.

Pel que fa als serveis socials, alguns 
professionals de primària apel·len a la 
necessitat de regular a través d’un circuit 
específic l’actuació i la coordinació dels 
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serveis davant situacions d’infants 
immersos en conflictes parentals crònics. El 
circuit esmentat donaria a conèixer quin és 
servei competent per avaluar i donar el 
suport que requereixen aquestes famílies, i 
en quines condicions s’hi podrien derivar 
els casos. Per aquesta raó, consideren 
important que es consolidi una figura 
especialitzada per actuar en aquests 
contextos, com ara la coordinació de 
parentalitat, com un recurs de seguiment 
intensiu per a progenitors que es mantenen 
en la disputa constant.

Alguns professionals exposen que la funció 
d’acompanyament dels serveis socials, quan 
arriba el punt de continuar intervenint de 
manera intensiva en contextos d’alta 
conflictivitat entre progenitors, s’evidencia 
la necessitat de poder derivar la família a un 
servei especialitzat. 

En aquest nivell de conflicte, els serveis 
socials es troben que no poden derivar la 
família a mediació perquè aquesta via en 
molts casos ja s’ha intentat prèviament i no 
ha funcionat. Posteriorment, quan el nivell 
de conflictivitat s’ha elevat, una de les parts 
o fins i tot les dues ja no volen acudir de nou 
a la mediació, o ni tan sols intentar-la si no 
ho han fet abans. 

Succeeix el mateix amb les derivacions a 
teràpia familiar, perquè l’acceptació i la 
continuïtat −i, per tant, els resultats de la 
intervenció d’aquests serveis− depenen de la 
voluntarietat de les parts. En aquest punt, 
els progenitors tenen tant malestar que no 
poden pensar en el que significa l’interès 
superior dels infants. 

Amb tot, malgrat els esforços i l’alta qualitat 
tècnica de les intervencions dutes a terme 
per diferents centres de serveis socials en 
situacions d’alta conflictivitat entre 
progenitors, el pas del temps ha demostrat 
que, per si mateixes, no han servit per 
reconduir l’alta conflictivitat dels progenitors, 
ja que, malauradament, ambdós progenitors 
continuen ancorats en el conflicte com a 
sistema de relació. 

Per aquest motiu, és imprescindible garantir 
els espais de supervisió de casos, a fi que els 
professionals puguin compartir visions i 
opinions i fer una valoració en conjunt de les 
particularitats de cada situació familiar, en 

coordinació amb altres professionals de 
serveis que intervenen.

Aquesta intervenció tan específica, des 
d’una visió global i integral de la controvèrsia 
familiar, no es pot fer en el marc de la feina 
diària dels serveis socials de primària, ni 
tampoc dels equips tècnics d’atenció a la 
infància i l’adolescència (EAIA), amb els 
recursos actuals. Només es podria fer 
comptant amb professionals especialitzats 
que poguessin oferir un tractament intensiu 
d’acompanyament a aquestes famílies, 
emmarcats en el servei existent que es 
considerés més adequat per abordar 
aquestes situacions o en un nou servei creat 
a aquest efecte.

La complexitat de la funció del sistema de 
protecció comporta, de manera inherent, 
haver d’abordar contínuament diferents 
situacions de conflicte en què conflueixen 
forts interessos contraposats: conflictes 
entre famílies (entre progenitors separats, 
amb noves parelles dels progenitors, 
membres de la família extensa dels 
progenitors separats, processos de separació 
de famílies alienes, etc.); conflictes entre 
serveis intervinents (EAIA diferents, serveis 
socials, DGAIA, etc.); o altres tipus de 
conflictes com ara els que es produeixen 
entre iguals i/o amb educadors als centres 
de protecció, la naturalesa dels quals no és 
objecte d’estudi d’aquest informe, però 
mereixen ser esmentats per emfatitzar la 
necessitat d’apostar de manera proactiva 
per fomentar i incorporar la mediació de 
manera estructural en les dinàmiques 
educatives dels centres de protecció, i també 
en els processos de treball dels equips tècnics 
que tracten amb famílies, com a eina 
transformativa per a l’abordatge de 
conflictes.

La DGAIA, com a principal organisme 
encarregat de la protecció de la infància i 
l’adolescència, ha de fomentar la mediació, 
en interès dels infants i adolescents, tenint 
en compte la capacitat transformativa 
d’aquesta eina i els seus efectes de 
deteuroaprenentatge, ja que fomenta la 
reflexió sobre el conflicte i l’adquisició 
d’habilitats i actituds que permeten un 
afrontament constructiu de nous conflictes 
que puguin aparèixer. 
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Recomanacions

 Desenvolupar i garantir que, en el marc de l’actuació de la DGAIA, es doni una 
resposta especialitzada i terapèutica en l’abordatge de les situacions d’infants immersos 
en separacions altament conflictives entre els seus progenitors que pugui contribuir a 
treballar la dinàmica familiar devastadora que ha arribat a suposar l’assumpció de la 
tutela dels infants per part de l’Administració.

 Millorar els canals de coordinació entre el sistema protector i el sistema judicial a fi 
que la decisió judicial que s’adopti pel que fa a un infant immers en una separació 
conflictiva hagi valorat en profunditat tots els elements, actuacions i intervencions 
efectuades en relació amb la situació de l’infant continguts en els informes tècnics, 
d’acord amb l’interès superior de l’infant.

 Malgrat la judicialització d’aquestes situacions, la DGAIA ha de continuar avançant en 
la introducció de mesures per prevenir, acompanyar i protegir els infants immersos en 
situacions d’alta conflictivitat entre els progenitors: mesures que treballin a fons la 
coparentalitat positiva i mesures que tendeixin a treballar compromisos entre 
progenitors, a través dels equips propis amb professionals especialitzats a aquest efecte 
o mitjançant la derivació a serveis de mediació externs o serveis de teràpia familiar, 
depenent de les característiques de cada cas.

 Valorar la creació d’un equip especialitzat multidisciplinari dins dels EAIA (que 
compti amb assessorament legal) per intervenir en situacions d’alta conflictivitat, i que 
es pugui coordinar amb el jutjat, la fiscalia o l’equip d’assessorament tècnic que estigui 
intervenint (EATAF).

 Regular a través d’un circuit específic l’actuació i la coordinació dels serveis davant 
situacions d’infants immersos en conflictes parentals crònics.

 Garantir els espais de supervisió de casos dins del sistema de protecció a fi que els 
professionals puguin compartir visions i opinions i fer una valoració en conjunt de les 
particularitats de cada situació familiar d’alta conflictivitat, en coordinació amb altres 
professionals de serveis que estiguin intervenint.

 Valorar la creació d’un equip especialitzat dins dels EAIA per a situacions familiars 
conflictives, amb l’objectiu de treballar sobretot des de la prevenció, per implantar la 
cultura de la coparentalitat, fer pedagogia i un treball de conscienciació amb les famílies 
i de cara a la resta de professionals, i també poder coordinar-se amb l’àmbit judicial.

 Incorporar de manera transversal la mediació en el sistema de protecció, en interès 
dels infants, per a l’abordatge de conflictes entre iguals, entre famílies, entre serveis, 
etc., la naturalesa dels quals permet la seva resolució extrajudicial.

 Apostar per una política pública global, completa i integral, des de la perspectiva 
d’infància, d’impuls dels mètodes de gestió i resolució extrajudicial de conflictes; 
política que hauria de ser transversal i arribar a tots els àmbits que afecten els infants 
i adolescents (educatiu, social, judicial, etc).
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6. MANCANCES EN L’ABORDATGE 
DEL CONFLICTE CRÒNIC ENTRE 
ELS PROGENITORS

6.1. LÍMITS DE LA GESTIÓ DEL CONFLICTE 
PARENTAL EXCLUSIVAMENT A TRAVÉS DE 
LA VIA JUDICIAL

L’alta litigiositat per via contenciosa entre 
progenitors incrementa la conflictivitat, i 
els principals perjudicats en són els infants 
i adolescents. 

La sentència judicial que resulti del procés 
contenciós regularà les condicions i l’ordre 
de la nova situació familiar, però de vegades 
no arriba a resoldre el conflicte emocional, 
que pot continuar latent. En processos 
d’alta conflictivitat, una resposta 
exclusivament jurídica no resol la 
complexitat de la situació familiar. 

El maltractament que suposa la 
instrumentalització de l’infant en 
situacions d’alta conflictivitat entre 
progenitors pot ser fluctuant, ja que deriva 
de les dinàmiques parentals, i s’evidencia 
que en molts casos seria necessari fer-ne 
un seguiment, més enllà de la sentència 
judicial.

Després d’una resolució judicial, el 
conflicte parental pot tornar a rebotar en el 
sistema judicial amb modificacions de 
mesures, incompliments de sentència i, en 
general, desacords en la presa de decisions 
sobre els infants. Això pot causar-los 
patiment emocional i estrès i haver-se de 
posicionar davant del conflicte prenent 
partit per un dels progenitors. Una mala 
separació entre progenitors té un alt cost 
personal i social per als infants. 

La naturalesa personalíssima de les 
relacions jurídiques en dret de família 
comporta que la presa de decisions i 
l’eficàcia de certes resolucions judicials 
necessitin la col·laboració de serveis 
externs especialitzats, atès el caràcter 
interdisciplinari del conflicte de família i 
de la dificultat d’executar-les en la forma 
exclusivament impositiva.

La justícia, entesa com a resposta adequada 
a les necessitats dels infants, no es 
garanteix només des de l’àmbit judicial. La 

tipologia dels aspectes que conflueixen en 
un conflicte familiar en determinats casos 
evidencia les limitacions del procés judicial 
contenciós com a únic instrument de 
gestió dels conflictes familiars. 

De les queixes rebudes pel Síndic s’observa 
que generalment el conflicte familiar no 
troba una solució de qualitat, en el sentit 
d’adequar-se a les necessitats dels infants, 
si la resposta només és jurídica. 

La desjudicialització d’una part important 
dels conflictes familiars és un objectiu 
reconegut per molts professionals tècnics i 
amb responsabilitat en la justícia, que 
consideren que cal reduir el conflicte 
processal a les qüestions sobre les quals 
realment hi hagi discrepància i facilitar el 
consens sobre els altres aspectes, i també 
oferir suport terapèutic als progenitors 
quan es valora necessari, sobretot en 
interès dels infants.

L’objectiu del Llibre verd era facilitar el 
debat entre tots els professionals que 
comparteixen la voluntat d’aconseguir un 
servei públic de la justícia més pròxim a la 
ciutadania, més eficaç en la resolució dels 
assumptes i més eficient en la gestió dels 
recursos assignats. Per encàrrec del 
Consell, un grup de professionals i experts 
va elaborar setze documents de treball que 
contenien les bases per formular 
recomanacions operatives. Amb tot, la 
justícia encara continua presentant certes 
estructures anquilosades i rígides que de 
vegades dificulten una resposta adequada 
a les necessitats dels infants.

Continuar estenent la mediació, que ja ha 
entrat en seu judicial, en la nostra cultura 
diària i pràctica professional representa un 
repte de futur per a tots els poders públics. 
La mediació s’ha de poder convertir en 
l’hàbit, i no en l’excepció, especialment per 
a l’abordatge dels conflictes entre 
progenitors que afecten la infància i 
l’adolescència.

Del conjunt de queixes i consultes rebudes 
per aquesta institució, són encara poques 
les ocasions que el Síndic observa que les 
crisis familiars s’aborden des d’un 
enfocament de dret col·laboratiu o 
cooperatiu. Encara falta consolidar la 
cultura de l’acord i la pràctica transaccional.
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Recomanacions

 Fomentar que els operadors jurídics acotin el procés judicial a les qüestions que 
requereixin ser dirimides per l’autoritat judicial i intentar el consens entre progenitors 
sobre altres aspectes de la dinàmica familiar que concerneixen els infants i que 
requereixen la presa de decisions comunes, mitjançant pràctiques de dret col·laboratiu 
o la derivació de les parts a serveis de mediació.

6.2. MANCA DE SUPORT TERAPÈUTIC EN 
LA GESTIÓ DEL CONFLICTE

L’eficàcia de la teràpia familiar per modificar 
aspectes de la dinàmica relacional en 
conflictes entre progenitors és acceptada i 
demostrada empíricament a través de 
múltiples treballs d’investigació i estudis de 
recerca. 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fa 
trenta anys que ofereix el servei de teràpia 
familiar i de parella, amb un reduït equip de 
professionals experts i una cartera de 
serveis estructurada que abasta diferents 
aspectes de la vida familiar. Alguns d’ells 
més propers a l’àmbit sanitari i d’altres de 
l’entorn social o judicial.

El recurs actualment existent a l’Hospital 
de Sant Pau està relacionat amb l’existència 
de l’Escola de Teràpia Familiar, però fins ara 
no té l’encàrrec formal de cap administració 
(social, sanitària o de justícia) i, per tant, li 
manquen els recursos per poder ampliar 
l’activitat assistencial, tot i que l’hospital 
ha anat atenent la casuística que se’ls ha 
derivat en funció de la seva capacitat.

El fet que històricament hagi estat l’únic 
recurs assistencial d’aquestes 
característiques, ofert de manera gratuïta a 
famílies fa que molts dels casos arribin en 
situacions cronificades i siguin d’alta 
complexitat.

En els darrers anys han augmentat 
notablement les sol·licituds provinents de 
l’àmbit judicial de divorcis i separacions 
conflictives. La llista d’espera actualment 
és de sis mesos de mitjana, amb tot tipus de 
patologia familiar, des de problemes de 
parella fins a dificultats en la criança, dols 
familiars i famílies altament judicialitzades 
de tot Catalunya.

Són precisament aquestes famílies amb 
litigis constants les que, per la seva 
complexitat, requereixen un equip específic, 
altament qualificat, que gestioni l’abordatge 
terapèutic que cal emprendre. Alhora 
aquest tipus de famílies ocupen molt espai 
a les agendes de la unitat, precisament per 
la seva especificitat: impossibilitat en molts 
casos d’iniciar les sessions amb ambdós 
progenitors al mateix temps, havent de fer 
un treball previ per assolir-ho, faltes 
d’assistència més o menys justificades, 
complexitat del procediment en si. 

Lamentablement, ateses l’alta demanda i la 
inexistència de convenis amb l’Administració 
de justícia que proporcioni els mitjans 
necessaris, enguany, a l’Hospital de Sant 
Pau no es poden comprometre a rebre 
peticions de l’àmbit judicial, que, a més, 
pressuposen un inici de la gestió dels casos 
en un temps breu.

De la judicialització d’una bona part dels 
conflictes familiars, se’n desprèn en molts 
casos la insuficiència o inadequació de la 
justícia procedimental per ajudar 
específicament els progenitors a no 
continuar agreujant el conflicte i a 
minimitzar els efectes negatius que ha 
produït en els infants.

S’observa que si bé l’eix de l’atenció a les 
famílies és el que queda més cobert amb la 
intervenció que fan els serveis que poden 
detectar el malestar i patiment dels infants, 
l’eix del tractament terapèutic d’aquestes 
famílies amb l’objectiu de reconduir la 
dinàmica de conflictivitat instaurada i 
poder aconseguir relacionar-se de manera 
més equilibrada és el que resulta més feble.

Manca, doncs, poder abordar la conflictivitat 
familiar a través d’un tractament 
especialitzat intens i continuat que 
desemboqui en respostes terapèutiques a 
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les diferents necessitats que presenten els 
membres familiars, en especial els infants. 

La derivació judicial a teràpia és un dels 
recursos de què es pot valer l’autoritat 
judicial per gestionar el conflicte, amb 
situacions fins i tot de violència familiar. La 
derivació judicial a teràpia es pot articular 
com una recomanació o com una obligació 
que imposa el jutjat de família. Tot i això, a 
través de queixes que han arribat al Síndic 
s’observen casos de poca motivació d’alguns 
progenitors a acudir a teràpia, la qual 
dificulten o obstaculitzen, i els infants en 
són els principals perjudicats.

Atesa la complexitat de determinat tipus de 
relacions familiars, investigadors dedicats a 
la intervenció amb famílies en procés de 
separació o divorci amb alta conflictivitat, 
en països com l’Argentina, han desenvolupat 
un model anomenat mediació terapèutica, 
que empra les habilitats de resolució de 
conflictes que s’utilitzen per a casos de 
mediació estàndard i incorpora una 
perspectiva terapèutica. Aquest estil 
d’intervenció té l’objectiu d’abordar els 
nombrosos aspectes conductuals, 
emocionals i de dinàmica relacional que 
experimenten aquest tipus de famílies, i 
acompanyar els progenitors a resoldre les 
controvèrsies que els impedeixen actuar de 
forma col·laborativa en interès de l’infant.

Una altra figura en casos d’alta complexitat 
és la del coordinador parental. La figura del 
coordinador parental pretén fer front a la 
necessitat d’acompanyament i de seguiment 
de les mesures vigents, però la seva actuació 
està prevista en fase d’execució de 
sentència. També és imprescindible, però, 
intervenir des d’una fase anterior per evitar 
l’escalada del conflicte.

D’altra banda, la tasca de l’equip psicosocial 
adscrit al jutjat, format per psicòlegs i 
treballadors socials, s’orienta únicament a 
emetre un informe pericial sol·licitat pel 

jutjat pel que fa a qüestions relacionades 
amb la guarda dels infants, per exemple, la 
pauta de convivència, el model de guarda 
més adequat o el pla de parentalitat; tasca 
que és molt diferent de la del terapeuta.

Els poders públics han de maximitzar i unir 
esforços per introduir en el tractament 
d’aquestes complexes situacions familiars 
tots els instruments i eines que afavoreixin 
un abordatge eficaç del conflicte i permetin 
reduir-ne els efectes lesius en els infants.

L’activitat de l’autoritat judicial no finalitza 
amb l’emissió de sentències ben 
fonamentades que estipulin les mesures que 
han de regir en el funcionament familiar, 
sinó que també ha de vetllar perquè les 
mesures dictades es puguin complir, fins i 
tot quan hi ha resistències dels progenitors, 
en interès superior dels infants.

Són molts els progenitors que s’han adreçat 
al Síndic per exposar la dificultat que genera 
la manca de compliment de les resolucions 
judicials i el desgast que provoca. Sovint, 
després de processos judicials contenciosos, 
la relació entre els progenitors s’ha espatllat 
tant que la resolució judicial que en principi 
hauria de posar fi a la controvèrsia no ho 
aconsegueix.

En molts casos, la feina d’orientació i 
acompanyament dels assistents jurídics que 
han participat en el procés contenciós ja ha 
finalitzat, llevat que s’iniciï una altra causa i 
els progenitors es tornin a trobar immersos 
en una dinàmica familiar que continua 
presentant múltiples dificultats.

Cal avançar cap a un model de justícia 
terapèutica en els assumptes de família que 
permeti oferir des de la instància judicial 
respostes multidisciplinàries que s’adaptin a 
les circumstàncies de cada nucli familiar per 
facilitar l’aplicació de les mesures que es 
valorin més convenients per a l’interès 
superior de l’infant.



60 MANCANCES EN L’ABORDATGE DEL CONFLICTE CRÒNIC ENTRE ELS PROGENITORS

Recomanacions

 En la judicialització dels conflictes parentals que afecten infants, cal fomentar models 
que permetin l’abordatge multidisciplinari.

 Que el Departament de Salut emprengui les mesures necessàries per possibilitar 
l’atenció des de la xarxa pública a progenitors/famílies derivades per l’autoritat judicial 
a teràpia familiar, a fi de treballar aspectes estructurals de la dinàmica i relació entre 
progenitors, en interès superior dels infants.

 Que es reflexioni sobre la necessitat de signar convenis entre el Departament de 
Justícia i el Departament de Salut, i si escau el Departament de Treball, per consolidar 
recursos públics de teràpia familiar. 

 Que el Departament de Justícia valori la necessitat i/o conveniència de crear en seu 
judicial un equip especialitzat d’abordatge terapèutic de les situacions de conflictivitat 
entre progenitors que en determinats casos pugui donar suport a l’autoritat judicial 
treballant amb els progenitors la necessitat d’arribar a una dinàmica familiar que 
preservi els infants.
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7. INSTRUMENTS PER AVANÇAR 
CAP A L’EXERCICI D’UNA 
PARENTALITAT POSITIVA

7.1. LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ: 
SENSIBILITZACIÓ I ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR

Són massa les situacions en què les 
conseqüències d’una separació o divorci 
agressiu entre progenitors esdevenen la 
circumstància principal que acaba 
monopolitzant la infància o adolescència 
de molts infants, a causa del trauma que 
genera viure atacs continus entre 
progenitors, nivells exagerats d’hostilitat, 
xantatge emocional i de vegades agressivitat 
física, insults i menyspreus, entre altres 
incidents.

Afrontar adequadament una separació o 
divorci garanteix el benestar dels infants. 
Durant aquest procés, els progenitors han 
de ser el primer i millor suport emocional 
per als infants.

Amb tot, davant de factors estressants, el 
suport social, l’acompanyament familiar i 
una bona orientació professional pot 
contribuir a l’amortiment o la minimització 
dels efectes perjudicials en els infants. Per 
això, les administracions competents han 
d’oferir tallers adreçats a famílies que 
ajudin a redefinir la responsabilitat 
d’ambdós progenitors en el nou context 
familiar, prioritzant les necessitats dels 
infants. 

A través de programes de suport grupal 
psicoeducatiu, els progenitors poden 
guanyar en seguretat, consciència, 
responsabilitat i autoestima. També es pot 
millorar el respecte entre ambdós 
progenitors, com a prioritat bàsica per 
garantir el benestar psicològic dels infants, 
i com a eina imprescindible per assolir un 
canvi qualitatiu a l’hora d’afrontar el procés 
de separació o divorci. 

També és útil la sensibilització mitjançant 
l’elaboració de guies, díptics i cartells que 
ofereixin informació de pautes i consells 
pràctics sobre com abordar i mitigar els 
efectes negatius de la separació vers els 
infants, i que ajudin els progenitors a 
visualitzar que el que realment resulta 

traumàtic i perjudicial per als infants no és 
la nova situació de convivència que es 
deriva de la separació de la parella, sinó 
l’acumulació de situacions en què manca el 
respecte mutu i en què impera un clima 
d’hostilitat i angoixa permanent. Les guies 
de suport han de recomanar la mediació 
familiar com una via i un espai adequat per 
abordar el conflicte de forma constructiva, 
preservant la comunicació entre les parts.

A banda, els serveis que atenen famílies i 
infants poden afavorir la introducció de 
bones pràctiques en els seus processos de 
treball a través de la creació d’un decàleg 
propi o d’un pla de sensibilització i de 
difusió a professionals.

Els conflictes parentals acostumen a ser-hi 
des molt abans de la decisió dels progenitors 
de finalitzar la convivència, però se solen 
incrementar de manera vertiginosa quan 
els progenitors inicien procediments 
judicials contenciosos per regular la situació 
que ha de regir amb els infants, després de 
decidir finalitzar la convivència com a 
parella. L’assistència jurídica que rebin els 
progenitors té un paper clau per orientar-
los a iniciar el camí que es consideri més 
adequat per prioritzar els interessos dels 
infants en tot moment. 

En aquest sentit, pràctiques de dret 
col·laboratiu permeten a l’assistència 
lletrada portar a terme una negociació de 
forma cooperativa amb l’altra part, sense 
que això suposi perdre la fermesa en la 
defensa dels interessos dels seus clients. 
És un procés en el qual les parts són 
protagonistes en la recerca de solucions, ja 
que el procés de negociació es fa de manera 
conjunta entre els professionals lletrats i 
els clients. En els equips també hi poden 
col·laborar, si es valora convenient, altres 
professionals, com ara psicòlegs, 
terapeutes, etc.).

L’enfocament de determinats conflictes 
familiars que afecten els infants des de la 
pràctica del dret col·laboratiu o cooperatiu 
esdevé un principi d’actuació deontològica, 
des de la perspectiva de l’interès superior 
de l’infant.

Finalment, el llançament de campanyes i/o 
qualsevol altre instrument d’informació 
que ajudi a sensibilitzar i conscienciar la 
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ciutadania de la necessitat de preservar el 
benestar dels infants en els processos de 
separació o divorci són actuacions 
necessàries per promoure la coparentalitat 
positiva i estendre la cultura del diàleg.

L’escola ha de potenciar l’educació 
emocional, l’escolta i el diàleg, i les eines 

de gestió de conflictes entre l’alumnat, per 
a la progressiva presa de consciència social 
sobre la necessitat d’avançar cap a un 
canvi de paradigma en l’abordatge dels 
conflictes que no prioritzi o es redueixi a la 
confrontació judicial.

Recomanacions

 Elaborar guies i decàlegs que ofereixin informació de pautes i consells pràctics sobre 
com abordar i mitigar els efectes negatius de la separació vers els infants.

 Introduir bones pràctiques en els processos de treball de serveis que atenen famílies 
i infants en situació de separació o divorci.

 Fer formació adreçada als professionals que atenen famílies i infants sobre el 
desenvolupament de la seva tasca davant de situacions de separació o divorci, en interès 
dels infants.

 Organitzar tallers o programes de suport grupal psicoeducatiu adreçats a famílies en 
situació de separació o divorci.

 Impulsar campanyes adreçades a la ciutadania per sensibilitzar i conscienciar sobre 
la necessitat de preservar el benestar dels infants en els processos de separació o 
divorci.

 Difondre i fomentar les pràctiques de dret col·laboratiu en l’abordatge de conflictes 
familiars en interès superior dels infants.

 Impulsar l’educació emocional als centres educatius reforçant la formació continuada 
del professorat i oferir, el Departament d’Educació, continguts de qualitat perquè 
l’educació emocional s’incorpori en la programació en tota l’etapa educativa.

 Impulsar que els equips directius i educatius dels centres escolars rebin formació 
específica per incorporar la perspectiva de gènere a l’acció educativa, prevenir i 
gestionar comportaments i actituds discriminatoris.

 Fomentar la implementació de formacions específiques als centres educatius perquè 
són el marc idoni on implementar estratègies d’escolta i de diàleg, instruments de 
respecte a la diversitat (d’opinions, de gènere, d’orientació sexual, d’origen, etc.) i eines 
de prevenció de les conductes d’odi i de discriminació, i també de resolució de conflictes 
a través de programes de mediació escolar.
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7.2. LA INCORPORACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN 
L’ABORDATGE DE LA CONFLICTIVITAT 
FAMILIAR

El Síndic ha rebut queixes referides a la 
suposada persistència d’inèrcies de 
determinats professionals de serveis i/o 
òrgans de l’àmbit de família i infància a 
l’hora d’analitzar i abordar els conflictes 
parentals des de la perspectiva i la igualtat 
de gènere. 

Les persones que s’adrecen a aquesta 
institució de vegades fan referència a 
suposats enfocaments en l’estudi i la 
valoració de la situació familiar des de valors 
i rols tradicionals de gènere que comporten 
desigualtat en la distribució de poder entre 
progenitors.

L’aplicació de la teoria sobre transversalitat 
de gènere en els processos de treball no és 
automàtica, malgrat que progressivament 
molts professionals han rebut formació en 
la matèria. Amb tot, de vegades apareixen 
dificultats, recels o reticències en el procés 
de posar en pràctica aquest enfocament.

Les regulacions familiars que es deriven de 
l’aplicació del dret de família són clau per no 
encobrir (passant per alt o acceptant) 
posicions o funcions desiguals entre 
progenitors. El llenguatge que s’empra té un 
paper fonamental a l’hora de transformar 
realitats i promoure canvis.

Els organismes públics han de vetllar perquè 
els informes i els documents evitin usos 
discriminatoris del llenguatge, entre els 
quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics 
de la llengua. També s’ha d’evitar la 
reproducció de les valoracions familiars des 
de rols o estereotips de gènere tradicionals 
sense posar-les en qüestió, ja que poden 
desembocar en avaluacions desiguals de la 
situació familiar.

La normativa també contribueix a fomentar 
canvis. Darrerament, el Departament de 
Justícia ha encarregat la revisió del dret 
propi català per suprimir-ne les referències 
androcèntriques i adaptar-lo a la societat 
actual, amb la incorporació d’un llenguatge 
inclusiu. En la modernització del Codi civil 
també s’inclourà l’obligació que les 

associacions i les fundacions públiques 
tinguin òrgans de govern paritaris. 

Les noves legislacions i els canvis socials 
requereixen continuar avançant per assolir 
la plena adaptació, tant de la instància 
judicial com dels equips tècnics, a l’ús de 
terminologia inclusiva per eliminar 
prejudicis i pràctiques basades en funcions 
estereotipades d’homes i dones.

Pel que fa a l’educació, les administracions 
educatives han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè en els plans de formació 
inicial i permanent del professorat s’inclogui 
una formació específica en matèria d’igualtat, 
amb la finalitat d’assegurar que adquireixen 
els coneixements i les tècniques necessàries 
que els habilitin per a:

a) L’educació en el respecte dels drets i les 
llibertats fonamentals i de la igualtat entre 
homes i dones, i en l’exercici de la tolerància 
i de la llibertat dins dels principis democràtics 
de convivència.

b) L’educació en la prevenció i en la resolució 
pacífica de conflictes, en tots els àmbits de la 
vida personal, familiar i social.

c) La detecció precoç de la violència en 
l’àmbit familiar, especialment sobre la dona 
i els infants.

d) El foment d’actituds encaminades a 
l’exercici d’iguals drets i obligacions per part 
de dones i homes, tant en l’àmbit públic com 
privat, i la seva corresponsabilitat en l’àmbit 
domèstic. 

D’acord amb l’article 90 de la Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (LDOIA), les 
administracions públiques han d’impulsar el 
desenvolupament d’actuacions adreçades al 
conjunt de la comunitat educativa que 
permetin prevenir, detectar i erradicar el 
maltractament a infants i adolescents, els 
comportaments violents, l’assetjament 
escolar i la violència masclista. Els dissenys 
curriculars i els programes educatius han de 
tenir els continguts necessaris per promoure 
l’educació en igualtat d’oportunitats i de 
gènere, en respecte i en tolerància, de 
manera que s’hi afavoreixi la prevenció 
d’actituds i situacions violentes, i també el 
coneixement dels drets de la infància.
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7.2.1. El poder del llenguatge per construir 
realitats

El llenguatge té un paper clau en la percepció 
i la construcció de realitats. El llenguatge té 
un gran potencial transformador. El llenguatge 
emprat en la regulació familiar derivada de la 
separació parental ha de ser especialment 
curós per no córrer el risc de construir realitats 
adverses a l’exercici d’una coparentalitat 
positiva.

El caràcter dinàmic de la llengua obliga a 
haver-la d’adaptar progressivament als 
nostres temps per definir noves estructures 
familiars, cercant formules lingüístiques que 
incideixin, fomentin o promoguin el principi 
del manteniment de la responsabilitat 
parental compartida.

Del conjunt de queixes rebudes pel Síndic 
que versen sobre situacions de conflictivitat 
familiar, s’observa que els termes custòdia i 
règim de visites encara s’empren per descriure 
el que és un ordre d’estades dels infants amb 
cada progenitor.

Sovint, les mateixes persones interessades 
que s’adrecen al Síndic, i/o la documentació 
escrita que presenten, barregen els termes 
custòdia i règim de visites amb el que és la 
potestat parental dels progenitors, que inclou 
un conjunt de responsabilitats per tenir cura 
dels infants, de manera que es confon la 
guarda o pla de relació (repartiment dels dies 
i períodes d’estada i cures de l’infant amb 
cada progenitor) amb la responsabilitat 
parental (obligació de decidir conjuntament 
sobre qualsevol aspecte transcendent en el 
desenvolupament i formació integral de 
l’infant). 

En aquest sentit, s’observa que en les queixes 
o la documentació presentada sovint encara 
es fa referència a progenitor custodi i a 
progenitor no custodi, quan en realitat en 
moltes situacions el que es fixa és la residència 
habitual de l’infant al domicili d’un d’ells, i 
això significa una modalitat de repartiment 
del temps i cura de l’infant entre progenitors.

L’ús d’aquestes expressions no ajuda a 
comprendre la necessitat d’exercir una 
coparentalitat positiva, ja que arrossega 
connotacions que evoquen percepcions o 
sentiments de guanyadors (progenitors 
custodis) i perdedors (progenitors no custodis). 

O el terme visites, encara comunament 
utilitzat per definir l’estada d’un fill amb un 
progenitor, però que en realitat evoca 
relacions en entorns institucionals i/o 
supervisades per equips tècnics.

Davant d’això, alguns professionals del dret 
advoquen per emprar una denominació més 
objectiva i més neutral que superi 
definitivament els termes de custòdia i règim 
de visites, i també totes les altres expressions 
que se’n deriven, com ara progenitor custodi 
i progenitor no custodi.

En aquest sentit, els termes custòdia i règim de 
visites no apareixen en el Codi civil de 
Catalunya.

D’acord amb el que preveu el Codi civil de 
Catalunya en l’article 236-11.5: “Les 
obligacions de guarda corresponen al 
progenitor que en cada moment tingui els 
fills amb ell, ja sigui perquè de fet o de dret 
resideixin habitualment amb ell o perquè 
estiguin en la seva companyia a conseqüència 
del règim de relacions personals que s’hagi 
establert”.

En determinats casos, hi ha circumstàncies 
particulars que fan necessari l’establiment 
judicial de la guarda exclusiva a un dels 
progenitors.

Però en moltes altres situacions, ambdós 
progenitors tenen la guarda alternativa dels 
infants i, quan no hi ha cap aspecte 
excepcional o específic regulat en la sentència 
judicial que ho determini d’altra forma més 
convenient, hi ha especialistes en dret de 
família que apel·len a la necessitat d’anar 
incorporant una nova terminologia per definir 
i anomenar la repartició del temps dels 
infants i la seva cura per cada progenitor, i en 
aquest sentit promoure l’ús de termes com 
ara guarda habitual i, quan es fa referència a 
un règim de visites, la utilització d’expressions 
com ara “guarda derivada d’un règim de 
relació”.

L’ús d’expressions menys connotades com 
ara “calendari de guarda i estada dels 
progenitors amb els infants” o “calendari de 
relació amb infants” permet descriure de 
manera més objectiva la idea de mantenir la 
responsabilitat parental compartida. 
L’acabament de la convivència dels 
progenitors no canvia el caràcter conjunt de 
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la seva responsabilitat parental o potestat 
sobre els infants.

Per als infants, la separació dels progenitors 
no ha de significar cap ruptura de la seva 
família, ni cap ruptura de la relació i els 
vincles de l’infant o adolescent amb persones 
que formen part del seu món afectiu més 
proper (progenitors, avis, oncles, tietes, 
cosins).

Així mateix, l’acabament de la convivència i 
la relació sentimental dels progenitors no 
s’ha de descriure com ruptura entre ells, atès 
que si tenen infants en comú continuen 
tenint moltes responsabilitats que hauran de 
compartir al llarg de la vida, la qual cosa 
implica no trencar del tot la seva relació com 

a progenitors dels infants que han tingut en 
comú.

Així doncs, la necessitat d’adaptar el 
llenguatge i avançar cap a la progressiva 
incorporació i utilització de denominacions 
lingüístiques més neutres no només va 
adreçada als operadors jurídics, sinó també a 
la resta de professionals dels serveis que 
atenen famílies i infants a l’hora d’elaborar 
els informes i documents de treball, i també a 
la resta d’interlocutors socials i mediàtics a 
l’hora de tractar i descriure les relacions 
familiars després que els progenitors 
decideixen finalitzar la seva relació 
sentimental com a parella, la qual cosa no 
comporta haver de deixar d’exercir les 
responsabilitats parentals conjuntes.

Recomanacions

 Fomentar l’ús de terminologia objectiva i neutral per part de serveis, òrgans o 
operadors jurídics que descrigui que les obligacions de guarda corresponen al progenitor 
que en cada moment tingui els infants, d’acord amb el Codi civil de Catalunya.

 Superar la confusió entre el que suposa el repartiment dels dies i períodes d’estada i 
cures de l’infant (guarda o pla de relació) i l’obligació de decidir conjuntament sobre 
qualsevol aspecte transcendent en la vida i el desenvolupament dels infants 
(responsabilitat parental). 

 Incrementar la formació en igualtat de gènere dels serveis tècnics i dels operadors 
jurídics que coneixen de conflictes parentals.

 Promoure que en la redacció de documents tècnics o jurídics s’evitin avaluacions o 
usos discriminatoris del llenguatge i que es garanteixi la perspectiva d’infància i la 
igualtat de gènere.

 Revisar els processos de treball dels equips i facilitar espais de supervisió de casos 
per analitzar la seva actuació des de la perspectiva d’infància i la transversalitat de 
gènere.
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7.3. LA MEDIACIÓ: INSTRUMENT QUE CAL 
CONSOLIDAR PER AVANÇAR EN LA 
CULTURA DEL DIÀLEG

La gestió pacífica de les conseqüències de 
la separació dels progenitors i l’absoluta 
necessitat de preservar la relació perquè 
puguin continuar exercint la 
corresponsabilitat parental es basa sempre 
en el diàleg. 

La mediació és un procediment alternatiu o 
complementari a la via judicial, adreçat a 
facilitar el diàleg, que es regeix pels principis 
de la voluntarietat de les parts, la neutralitat 
i la confidencialitat de la persona mediadora. 

Sobretot quan hi ha infants i adolescents 
menors d’edat, la mediació és un instrument 
necessari per facilitar un canal encaminat a 
intentar gestionar, de forma cooperativa i 
constructiva, les conseqüències que la nova 
situació de separació introduirà en relació 
amb els infants. 

Catalunya ha apostat per la mediació de 
manera decidida des de fa més de vint anys. 
Va tenir la primera llei de mediació familiar 
de tot l’Estat, l’any 2001, i vuit anys després, 
el 2009, va aprovar la Llei 15/2009, de 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. 
Posteriorment, el Decret 135/2012, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit del dret privat, desplega aspectes 
del procediment de les mediacions.

La derivació a mediació pot ser judicial o 
pot provenir de la lliure iniciativa de les 
parts, dels representants legals i assistents 
jurídics o d’altres professionals o agents 
com ara els serveis socials, els equips 
d’atenció a la infància, serveis de suport 
familiar, etc.

A més, s’han creat dos tipus de xarxes 
adreçades a facilitar la informació i l’accés 
a la mediació a tota la ciutadania:

§ Els serveis d’orientació mediadora (SOM), 
en col·laboració amb tots els col·legis de 
l’advocacia de Catalunya. S’ubiquen al 
mateix espai dels serveis d’orientació 
jurídica (SOJ) i faciliten informació i 
orientació des d’una perspectiva mediadora. 

§ Els serveis d’orientació mediadora, en 
col·laboració amb diferents ajuntaments, 
associacions i consells comarcals. Hi ha 
punts d’informació sobre la mediació ubicats 
en diferents poblacions. 

Els poders públics han de procurar que la 
mediació no es converteixi en un mer tràmit 
i que no es mesuri el seu nivell d’èxit, 
simplement, per la quantitat d’acords 
signats. L’assistència a un procés de 
mediació, encara que no culmini en acord, té 
un potencial poder d’aprenentatge i de 
transformació en les relacions, ja que en 
aquest espai les parts s’han d’escoltar amb 
respecte. Per contribuir al prestigi d’aquesta 
figura jurídica i d’aquest sistema alternatiu 
de resolució de conflictes, s’ha d’apostar per 
garantir la qualitat tècnica de les 
intervencions mediadores. 

El Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya esdevé impulsor d’aquest 
procediment, i també l’òrgan de suport de 
referència tant de les persones mediadores 
com de les persones que volen resoldre les 
seves diferències mitjançant la mediació.

Les mediacions que es desenvolupen en un 
servei municipal faciliten el treball en xarxa 
al territori i possibiliten la intervenció en el 
procediment d’altres professionals dels 
serveis que hi intervenen (CSMIJ, de l’EAP, 
etc.), a fi que puguin aportar el seu 
coneixement respecte a la situació familiar.

La formació sobre mediació adreçada als 
professionals del dret i, en general, a tots els 
operadors jurídics es considera 
imprescindible. A banda, cal que l’advocacia 
es constitueixi en el principal valedor de la 
mediació envers els seus clients, com una 
alternativa que pot ser efectiva i indicada en 
determinats casos. 

Sobre aquesta qüestió, el punt 15 de la Carta 
magna dels jutges europeus, de 17 de 
novembre de 2010, sobre accés a la justícia i 
transparència, fa referència al paper rellevant 
de les autoritats judicials en l’impuls de la 
mediació, i estableix que han d’actuar per 
assegurar la consecució d’una solució ràpida, 
eficaç i a un cost raonable dels litigis i han de 
contribuir a la promoció de mètodes 
alternatius de resolució de conflictes.
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7.3.1. Sobre l’establiment de l’obligatorietat 
de la sessió informativa en mediació

El desenvolupament de la mediació s’inicia 
en la sessió informativa prèvia, en què les 
parts són assessorades sobre el seu valor i les 
seves característiques, fins a la sessió final, 
de la qual deriva l’acta corresponent amb el 
resultat de la mediació. Els acords presos es 
poden homologar judicialment.

La voluntarietat com a element essencial de 
la mediació no és cap obstacle per a 
l’establiment d’una sessió informativa 
gratuïta i obligatòria, a fi de fomentar 
progressivament l’ús de la mediació en 
processos de separació de parella amb infants. 
Aquesta primera sessió informativa gratuïta 
garanteix que els progenitors tinguin, 
almenys, l’oportunitat de conèixer les 
característiques de la mediació i valorar la 
utilitat i els avantatges d’aplicar-la, 
especialment per als infants.

En aquest sentit, el mes de març de 2020 el 
Consell Executiu va aprovar el Projecte de llei 
de modificació del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, en relació amb l’establiment de 
l’obligatorietat de la sessió informativa sobre 
mediació en determinats conflictes familiars, 
i de modificació de la Llei 15/2009, de 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, 
en relació amb el canvi de denominació del 
Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya.

El desconeixement de l’existència i de les 
característiques de la mediació, i també de la 
possibilitat que suposi un estalvi final de 
temps i de costos per a les persones 
interessades i per a l’Administració (la 
resolució de procediments consensuats és 
més ràpida, eficient i econòmica que la de 
procediments contenciosos), són motius que 
en dificulten la sol·licitud.

La sessió informativa obligatòria és una eina 
per donar a conèixer la mediació a totes les 
persones que no n’han sentit a parlar o que, 
havent-ho fet, no en coneixen les 
característiques i la repercussió en la solució 
dels conflictes.

En aquest sentit, la Resolució del Parlament 
Europeu de 12 de setembre de 2017, sobre 
l’aplicació de la Directiva 2008/52/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 

maig de 2008, sobre certs aspectes de la 
mediació en assumptes civils i mercantils, fa 
una reflexió sobre aquestes causes i recomana 
als estats membres que intensifiquin esforços 
per fomentar el recurs a la mediació en litigis 
civils i mercantils, mitjançant campanyes 
d’informació i oferint a la ciutadania 
informació adequada i completa en relació 
amb l’objecte i els avantatges del procediment, 
per afavorir la conscienciació de l’ús de la 
mediació. Un dels mitjans que utilitzen els 
estats membres de la Unió és la sessió 
informativa obligatòria.

A Catalunya, a partir de les dades de les 
mediacions públiques en assumptes civils i 
de família disponibles, la memòria indica que 
més d’un 60% de persones a les quals es fa 
una sessió informativa sobre mediació fan 
una sol·licitud per iniciar el procediment. I de 
les sol·licituds de mediació rebudes, 
aproximadament 255 de les persones 
sol·licitants inicien el procediment.

Es pot assenyalar, doncs, que la mediació està 
reconeguda i enquibida en el nostre sistema. 
Amb tot, malgrat el reconeixement legal de la 
mediació i els canals garantits que hi ha per 
poder-ne fer ús, de les queixes rebudes pel 
Síndic relatives a processos de separacions 
conflictives de parella, se’n desprèn un ús i 
un coneixement encara molt febles d’aquesta 
via.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
9/2020, del 31 de juliol, de modificació del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de 
mediació en l’àmbit del dret privat, aplicable 
a partir del 5 de novembre de 2020, i aquesta 
sessió prèvia és gratuïta per a les parts, de la 
qual es fa càrrec el Departament de Justícia.

En la mateixa línia, la Llei insta els col·legis 
professionals a informar la ciutadania sobre 
els ADR: la mediació i altres fórmules de 
resolució de conflictes establertes per llei, 
diferents de l’acció judicial, i el foment dels 
acords, per part dels professionals col·legiats 
per resoldre conflictes.

Així mateix, la Llei preveu que en el termini 
de nou mesos, a comptar de l’entrada en, el 
Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament 
un pla sobre l’adopció d’una política pública 
de caràcter general per a la prevenció, gestió 
i resolució extrajudicial de conflictes.
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7.3.2. L’obligació per part de tots els poders 
públics de fer pedagogia social, difondre i 
facilitar l’accés a serveis de mediació

Els poders públics han de continuar generant 
pedagogia social per difondre l’anomenada 
cultura de la mediació i contribuir a un canvi 
cultural que avanci vers mètodes no 
contenciosos de resolució de conflictes, 
sobretot en interès dels infants, tal com 
anunciava El llibre blanc de la mediació de 
Catalunya ja l’any 2010.

Pel que fa a la prevenció, s’ha de garantir que 
la ciutadania que passa per una determinada 
situació conflictiva sàpiga on adreçar-se per 
abordar-ho per mitjà de mètodes no 
contenciosos, abans de plantejar-se la via 
judicial. 

En aquest primer nivell, tots els organismes 
públics i privats (òrgans i serveis) que tenen 
coneixement d’una situació familiar 
conflictiva amb infants haurien de fer una 
tasca de facilitació de la mediació, fent un 
acompanyament i orientació adequats als 
progenitors per facilitar la derivació o l’accés 
a serveis de mediació.

La fase prèvia a la mediació és una fase tan 
important com la mediació en si mateixa. La 
informació i l’orientació prèvies sobre la 
mediació faciliten la comprensió de les 
persones interessades sobre la necessitat 
d’iniciar aquesta via per intentar abordar la 
problemàtica de manera col·laborativa en 
interès dels infants. En aquest sentit, al 
Síndic, davant de queixes que exposen 
situacions de desacord entre progenitors 
amb infants, s’informa sobre la mediació i 
els canals possibles per accedir-hi.

El Síndic considera que aquesta tasca de 
facilitació de la mediació s’ha de fomentar 
en tots els serveis i els òrgans (EBASP, EAIA, 
DGAIA, PG-ME, etc.) que atenen famílies i 
infants a fi de generar pedagogia social i 
facilitar l’enllaç al servei de mediació oportú 
que pugui rebre la família i informar-la sobre 
el procediment. Si es fa un bon enllaç dels 
professionals que atenen les famílies amb el 
centre o el servei de mediació competent, 
augmenten les probabilitats d’un bon inici i 
desenvolupament de la mediació. 

Encara s’observa una poca presència de la 
mediació en la societat. Calen exemples 

públics de conflictes en què l’Administració 
o les empreses privades en siguin part i 
optin per aquesta via per gestionar les 
discrepàncies. La pràctica contribuiria a 
augmentar la valoració i el prestigi públic de 
la mediació, com a via factible per abordar 
diferències, en la cerca d’acords possibles. 
Convertir el discurs teòric, de vegades 
repetitiu, de fomentar el diàleg en canvis 
estructurals en la nostra societat que 
incideixin en la forma de treballar i en les 
actuacions i documents resultants comporta 
una certa dificultat i encara és un repte 
pendent.

Una formació continuada transversal (que 
comprengui formació en mediació, en 
igualtat de gènere, en drets dels infants, en 
gestió emocional, en tècniques de 
comunicació, en psicologia social o sociologia 
de la família) i la supervisió de casos són 
imprescindibles per contribuir a la qualitat 
tècnica de les mediacions. També les tarifes 
aplicables als procediments de mediació 
s’han d’avaluar degudament i revisar quan 
escaigui per contribuir al prestigi de la tasca 
mediadora.

Una altra clau essencial perquè la mediació 
continuï avançant és el compromís de la 
judicatura de potenciar-la. La implicació de 
la Fiscalia, com a òrgan competent per 
vetllar pels interessos dels infants o persones 
amb discapacitats, també pot tenir un paper 
molt influent a l’hora de fomentar la 
mediació familiar.

L’article 3.9 del Decret 1/2018, de 19 de maig, 
de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, determina que corresponen al 
Departament de Justícia, entre d’altres, tant 
“les funcions relacionades amb 
l’Administració de justícia a Catalunya i la 
seva modernització”, com ara, particularment, 
“la promoció i el desenvolupament dels 
mitjans alternatius de resolució de conflicte” 
(ADR). En l’exercici d’aquestes funcions, el 
Departament de Justícia, mitjançant la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 
i el Centre de Mediació en Dret Privat, duu a 
terme un seguit d’actuacions tendents a 
promoure el coneixement de la mediació i 
altres ADR, i també els avantatges i beneficis 
que representa per a les parts l’ús d’aquest 
sistema de resolució de conflictes.



69ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS: CENTRE D’ATENCIÓ EN LES SEPARACIONS CONFLICTIVES

Recomanacions

 Promoure la derivació a mediació per part dels operadors jurídics per a la resolució 
dels conflictes de família, de manera que es puguin abordar des d’una perspectiva 
col·laborativa en interès dels infants. 

 Continuar emprenent accions divulgatives, jornades i campanyes de difusió per donar 
a conèixer la mediació entre la ciutadania i ampliar-ne l’ús.

 Implicar les universitats en l’aprenentatge obligatori de la mediació en els currículums 
de les carreres universitàries relacionades amb l’atenció directa o indirecta de famílies 
i infants.

 Instaurar serveis de supervisió tècnica de les mediacions dutes a terme per avançar 
en el desenvolupament d’aquest instrument amb garanties de qualitat i especialització 
tècnica per contribuir a prestigiar-la, i fer estudis de recerca sobre la metodologia 
emprada en cadascuna de les mediacions dutes a terme a fi de valorar si cal la 
introducció de millores. 

 Fer jornades de difusió i formació en mediació adreçades especialment a operadors 
jurídics i a serveis socials, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, EAIA, CSMIJ, DGAIA, 
CAP, escoles i altres serveis que atenen infants directament o que prenen decisions que 
poden afectar-los.

 Facilitar canals de derivació a mediació des dels diferents serveis que atenen la 
família en centres de mediació del territori, a través de l’establiment de circuits o la 
signatura de convenis de col·laboració.

 Potenciar la gestió emocional i la mediació en l’àmbit escolar.

En aquest sentit, el Departament de Justícia, 
mitjançant la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, està elaborant els 
treballs previs per impulsar la creació d’una 

comissió interdepartamental de mitjans 
alternatius de resolució de conflictes que 
faciliti la coordinació en aquest àmbit entre 
tots els departaments de la Generalitat.
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7.4. LA COORDINACIÓ DE PARENTALITAT: 
UNA FIGURA QUE CAL DESENVOLUPAR

Quan les desavinences dels progenitors 
són elevades o es cronifiquen, mitjançant 
el litigi com a sistema, la coordinació de 
parentalitat s’erigeix com una nova figura, 
d’origen anglosaxó, orientada 
específicament a intervenir en aquestes 
situacions complexes.

A Catalunya la figura de la coordinació de 
parentalitat ha estat impulsada per 
jurisprudència, però encara no s’ha 
desenvolupat per via legislativa. La 
construcció d’aquesta figura auxiliar de 
l’autoritat judicial s’ha anat gestant a 
través de resolucions judicials, que han 
valorat la coordinació de parentalitat com 
a figura auxiliar de control i suport judicial, 
tenint en compte les circumstàncies d’alta 
conflictivitat concurrents en els supòsits 
plantejats.

La Sentència núm. 11/2015, de 26 de febrer, 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, recull els 
arguments jurídics segons els quals es 
considera que l’autoritat judicial té potestat 
per proposar la coordinació de parentalitat, 
sobre la base de l’especial protecció de 
l’interès superior de l’infant davant 
determinades situacions que posen en risc 
la seva estabilitat. Es reconeix la identitat 
pròpia de la coordinació de parentalitat, i 
les seves tasques de mediació i 
assessorament psicoterapèutic.

Altres sentències han anat definint les 
funcions d’aquesta nova figura: 

§ La coordinació de parentalitat té facultats 
expresses delegades per l’autoritat judicial 
per entrevistar-se amb els progenitors i els 
infants i recopilar informes dels serveis 
socials i dels centres d’ensenyament. Així 
mateix, requereix la col·laboració dels 
assistents jurídics de les parts i del personal 
tècnic del punt de trobada (SAP Barcelona, 
Sec 12, Rec 655/2015, de 17 de setembre de 
2015).

§ S’imposa la figura de coordinació de 
parentalitat, amb l’informe previ de 
l’EATAF, amb l’objectiu de facilitar la 
normalització de la relació paternofilial 

(SAP Barcelona, Sec. 12, núm. 660/16, de 22 
de setembre de 2016). 

§ Remet a la figura de coordinació parental 
per facilitar l’apropament i la reconducció 
de la relació d’un progenitor amb l’infant 
(SAP Lleida, núm. 34/2017, de 19 de gener de 
2017).

La persona que condueix la coordinació de 
parentalitat té les facultats necessàries per 
entrevistar-se amb els membres de la 
família, proposar i supervisar el calendari i 
la programació de les estades i relació dels 
infants amb cada progenitor, i també els 
aspectes que es derivin de la comunicació 
dels infants amb cadascun dels progenitors, 
i ha de presentar informes de seguiment a 
l’autoritat judicial, a diferència de la persona 
mediadora, que no ha de remetre informes 
a l’autoritat judicial.

Actualment, perquè la intervenció de la 
coordinació de parentalitat es pugui 
expandir, cal definir legalment la figura i 
regular-ne les funcions, els àmbits i les 
condicions d’actuació, i el perfil i els 
requisits del professional a qui s’encarrega 
aquesta complexa intervenció. També hi ha 
les condicions de la derivació de casos a 
coordinació de parentalitat, les tarifes per 
les actuacions amb persones que tinguin 
reconegut el dret a l’assistència jurídica 
gratuïta, si escau, entre altres aspectes 
imprescindibles que cal desenvolupar 
detalladament relacionats amb qüestions 
tècniques, i també deontològiques, relatives 
a l’exercici d’aquesta funció.

A Catalunya, des de l’any 2012, pel que fa 
als casos de divorci o separacions d’alta 
conflictivitat, es va iniciar una línia de 
treball amb relació a la figura de la 
coordinació de parentalitat, que va derivar 
en un programa pilot. En el procés de debat 
entorn d’aquesta figura, els professionals 
del món de la mediació i dels tribunals van 
compartir la seva preocupació per l’afectació 
als infants quan travessen per situacions 
d’elevada conflictivitat entre progenitors i 
van constatar que, en determinats supòsits, 
i tot i l’existència d’una resolució judicial, 
els progenitors presentaven dificultats per 
implementar el pla de parentalitat aprovat 
judicialment o no l’implementaven 
simplement perquè no n’hi havia. 
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El Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya ha posat de manifest que els 
resultats del pla pilot han estat positius, ja que 
hi ha hagut una millora de les relacions 
parentals treballades, cosa que implica una 
disminució del risc de l’infant o una millora del 
seu benestar.

Els beneficis d’aquesta intervenció s’estenen al 
sistema judicial i generen respostes que 
parteixen d’una justícia més propera, més 
terapèutica, centrada en les necessitats i els 
interessos de la família en procés de 
reestructuració, i molt especialment dels 
infants i els adolescents.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
(COPC) està treballant des del 2013 en la línia 
d’implementar la coordinació de coparentalitat 
en les separacions conflictives a Catalunya a 
través del Grup de Treball de Coordinació de 
Coparentalitat de la Secció d’Alternatives per a 
la Resolució de Conflictes.

El programa pilot de coordinació de parentalitat 
es va executar durant els anys 2016/2017 en 
diversos jutjats de Catalunya, amb la 
intervenció d’un equip multidisciplinari de 
professionals experts en mediació i ADR amb 
famílies en crisi, que van gestionar situacions 
postsentència on s’havia judicialitzat el 
conflicte i hi havia risc per als infants, i en què 
el conflicte parental es mantenia de forma 
persistent, amb dinàmiques disfuncionals 
reiterades. 

La valoració del programa pilot va ser 
favorable, però es va consensuar la 
necessitat d’impulsar una segona fase del 
programa, amb l’objectiu d’aprofundir en 
aspectes com ara la definició de la figura, 
els límits d’intervenció i la possibilitat de 
reconèixer-la normativament; avaluar els 
costos d’un programa públic de coordinació 
de parentalitat, identificar els indicadors 
d’èxit en la casuística de les famílies 
susceptibles de ser-ne usuàries; definir els 
protocols de qualitat atenent la tipologia 
de casos, entre altres qüestions que cal 
avaluar. 

S’ha acordat constituir un grup de treball 
per analitzar els resultats del programa 
pilot, els recursos de suport a les famílies i 
als infants que hi ha a Catalunya, la 
mediació familiar com a punt de partida de 
la coordinació parental i la definició dels 
indicadors que han de conduir a l’estudi de 
l’impacte social i econòmic que produirà la 
creació normativa d’aquesta figura.

El Síndic valora que cal continuar avançant 
per dissenyar les línies vertebradores d’un 
model de coordinació de parentalitat que 
pugui respondre a diferents casuístiques 
familiars d’alta conflictivitat, en interès 
dels infants i adolescents, i valorar la 
inclusió i el reconeixement d’aquesta 
figura en la normativa.

Recomanacions

 El Departament de Justícia ha de continuar avançant en el model complementari de 
la coordinació de parentalitat per a l’abordatge de l’alta conflictivitat parental, en 
benefici dels infants i adolescents menors d’edat.

 Els poders públics han de continuar reflexionant sobre la necessitat d’oferir 
instruments de suport intensiu i seguiment familiar de les mesures establertes per 
resolució judicial, de manera que es garanteixi que les necessitats físiques, afectives, 
psicològiques i emocionals dels infants i adolescents afectats es cobreixen per assegurar 
el seu correcte desenvolupament i el respecte als seus drets. 

 Perquè la figura del coordinador de parentalitat es pugui expandir, cal una definició 
legal de la figura, i regular-ne les funcions, els àmbits, les condicions d’actuació, el 
perfil, els requisits i les tarifes.
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7.5. CAP A L’EXERCICI D’UNA 
COPARENTALITAT POSITIVA

La família té un paper primordial en 
l’atenció, la protecció i la promoció del bon 
tracte en la infància i l’adolescència. 

L’obligació dels poders públics d’assegurar 
la protecció social, econòmica i jurídica de 
la família i, dins d’aquesta, amb caràcter 
singular, la dels infants i adolescents és un 
mandat constitucional recollit en el capítol 
III del títol I.

Les administracions públiques han de ser 
responsables de garantir, sense 
estigmatització, que els ajuts socials i/o 
econòmics i els suports permetin a les 
mares, pares, representants legals, 
cuidadors i famílies oferir les condicions 
de vida necessàries per al desenvolupament 
de l’infant. Entre d’altres:

a) Disposant de mesures de protecció 
econòmiques i socials per a les famílies, 
fins i tot en situacions d’emergència: 
centres de suport a les famílies, enfortint 
els serveis comunitaris i xarxes de suport; 
centres de cura infantil de qualitat; 
programes d’activitats extraescolars; 
programes de suport per a famílies que 
s’enfronten a circumstàncies especialment 
difícils, etc. El concepte de parentalitat fa 
referència a les activitats desenvolupades 
pels progenitors per tenir cura i educar els 
infants i donar respostes adequades a les 
seves necessitats. 

b) Organitzant programes d’informació, 
suport i capacitació sobre parentalitat 
positiva, resolució de conflictes i altres 
dificultats relacionades amb la criança. 
Entre d’altres:

§ Programes d’acompanyament afectiu i 
pautes de criança en l’etapa perinatal i en 
la primera infància, en general, i en especial 
a progenitors joves que afronten la criança 
d’un nadó sense suport.

§ Programes sobre parentalitat positiva en 
les diferents etapes evolutives (primera 
infància, menys de dotze anys i 
adolescents).

§  Programes per a situacions que 
requereixen suports específics: 

monoparentalitat, diversitat funcional, 
migracions. 

§ Programes preventius de la violència 
familiar i el maltractament infantil.

§ Programes preventius de la violència 
entre iguals.

c) Desenvolupant programes de formació 
per a professionals que treballen amb 
famílies, infància i adolescència sobre 
afectivitat conscient i sobre estratègies de 
reducció de la violència a la llar i la família.

d) Desenvolupant i reforçant les estratègies 
de coordinació i protocols conjunts per a 
l’acompanyament a les famílies als centres 
sanitaris, educatius i socials des d’una 
responsabilitat compartida i perspectiva 
integral.

La parentalitat positiva es basa a establir i 
enfortir els vincles afectius familiars; 
proveir els infants d’un entorn estructurat 
que els aporti orientació i supervisió 
(valors, normes, límits); estimular i donar 
suport a l’aprenentatge d’infants i 
adolescents, dins i fora de l’escola, per 
fomentar el desenvolupament de les seves 
capacitats, i tenir en compte els punt de 
vista dels infants. En definitiva, es tracta 
d’exercir un control basat en una autoritat 
legitimada en l’afecte, el suport, la 
comunicació, l’acompanyament i la 
implicació en la vida quotidiana dels 
infants.

El dret dels infants a ser respectats en una 
dinàmica familiar equilibrada s’ha 
d’incorporar en polítiques públiques, 
prestant atenció a la priorització, sempre i 
per davant de tot, de les seves diverses 
necessitats. Així doncs, els infants i 
adolescents tenen el dret a créixer en un 
ambient familiar en què se’ls confereixi un 
tracte respectuós i afectiu i en què les 
seves necessitats siguin prioritàries.

En aquest sentit, la Recomanació Rec (2006) 
19 del Comitè de Ministres als estats 
membres, sobre polítiques de suport a 
l’exercici positiu de la parentalitat, 
recomana que els governs dels estats 
membres reconeguin el paper de mares i 
pares, i que prenguin totes les mesures 
legislatives, administratives i financeres 
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per crear les condicions necessàries per 
promoure un exercici positiu de la 
parentalitat d’acord amb l’interès superior 
de l’infant. 

Aquesta recomanació exposa que les 
polítiques i mesures adoptades en l’àmbit 
del suport a l’exercici parental s’han de 
basar en la participació igualitària de pares 
i mares i respectar la seva 
complementarietat, i també garantir la 
igualtat d’oportunitats dels infants amb 
independència del gènere, estatus, 
capacitats o situació familiar. 

Progenitors i agents principals amb 
responsabilitats socials, sanitàries, 
educatives i d’atenció infantil han de 
respectar els principis de l’exercici positiu 
de la parentalitat i reconèixer els diversos 
tipus i situacions d’exercici parental, 
mitjançant l’adopció d’un plantejament 
pluralista que inclogui la diversitat de 
models de criança i d’estructures familiars. 

En aquest sentit, les polítiques públiques 
han de tenir una perspectiva a llarg termini 
per assegurar l’estabilitat i la continuïtat 
de les mesures de suport a la parentalitat, 
i garantir la cooperació interadministrativa, 
fomentant i coordinant les accions dutes a 
terme en aquest camp per les diferents 
administracions (local, autonòmica i 
estatal), a fi d’implantar una política 
coherent i inclusiva, en benefici dels 
infants.

La Recomanació també destaca que és 
essencial implantar i desenvolupar una 
política adequada per propiciar un canvi 
d’actituds i de patrons socials per respondre 
de manera més eficaç a les necessitats 
d’infants, progenitors i famílies de tot tipus.

Així mateix, l’exercici de la parentalitat en 
situacions d’exclusió social o en risc 
d’exclusió social pot resultar particularment 
difícil i s’ha de prestar una atenció especial 
a les necessitats d’infants i famílies que 
travessen aquestes dificultats, 
proporcionant-los un suport necessari a 
llarg termini per ajudar-los a aconseguir 
l’estabilitat adequada per a un 
desenvolupament integral, igual que altres 
infants i famílies en situacions menys 
vulnerables.

Amb famílies que travessen situacions 
difícils i famílies amb necessitats especials, 
cal plantejar la conveniència d’una actuació 
integrada entre l’atenció escolar (llars 
d’infants, escoles i instituts) i el suport a 
l’exercici parental, fomentant la coordinació 
i el diàleg entre els proveïdors de serveis i 
els progenitors.

En el cas de progenitors separats, la 
recomanació esmentada destaca que les 
polítiques de suport han d’anar encaminades 
en concret al manteniment de vincles dels 
infants amb ambdós progenitors, llevat que 
sigui contrari a l’interès superior de l’infant. 
S’ha de proporcionar accés a orientació 
professional i s’ha de prestar atenció als 
casos en què els progenitors procedeixen de 
diferents entorns culturals o són de 
nacionalitats diferents.

Pel que fa als professionals (incloent-hi els 
que no tracten directament amb infants 
però que el seu treball pot tenir alguna 
repercussió sobre els seus drets) han de 
rebre directrius sobre el centre d’interès de 
la seva actuació, com ara les directrius del 
Consell d’Europa sobre l’exercici positiu de 
la parentalitat, amb un èmfasi especial en:

§ El principi d’enfortiment dels progenitors, 
de reconeixement de la seva experiència i i 
coneixement dels seus infants.

§ L’aplicació del principi de la cooperació i 
coordinació interdisciplinària entre entitats, 
treballant en una xarxa interdisciplinària. 

§ Garantir serveis integrals en termes de 
suport i assistència als progenitors, tot 
promovent la seva iniciativa familiar i 
optimitzant les fortaleses i els recursos de 
cada família, la qual cosa significa que els 
professionals han d’actuar com a suport 
dels progenitors, sense jutjar ni 
estigmatitzar.

§ Augmentar la confiança dels progenitors 
en si mateixos, millorant les seves 
competències i el seu potencial i motivant-
los a informar-se i a formar-se.

§ Possibilitar als infants la comunicació dels 
seus sentiments i les seves necessitats. 

§ La formació dels professionals.
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§ L’avaluació contínua, tant externa com 
interna (autoavaluació). 

§ Les respostes basades en la comprensió de 
l’infant i de les famílies en el seu context.

§ Dissenyar mètodes per identificar factors 
de risc relacionats amb la manca de provisió 
d’atenció parental, per poder difondre’ls 
entre els serveis socials, professionals 
d’atenció a la infància, professionals 
d’atenció sanitària, professionals que 
tracten infants i adolescents, professorat i 
personal d’atenció infantil, per formar-los 
en la identificació d’aquests indicadors i 
oferir-los suport. S’ha de cercar una millor 
coordinació entre els serveis que treballen 
per donar suport a les famílies.

Els programes d’educació parental, 
generalment anomenats de parentalitat 
positiva, se centren, doncs, a millorar les 
pràctiques educatives. Totes les famílies, 
incloses les que viuen situacions 
problemàtiques, tenen fortaleses i capacitats 
que l’educació parental pot ajudar a aflorar, 
tot potenciant, alhora, processos de millora. 
És important treballar des del vincle en 
situacions d’alta conflictivitat entre 
progenitors.

Finalment, també cal educar els infants 
sobre els seus drets perquè prenguin 
consciència de l’exercici positiu de la 
parentalitat i del que significa.

Recomanacions

 Impulsar l’educació emocional als centres educatius reforçant la formació continuada 
del professorat i oferir, el Departament d’Educació, continguts de qualitat perquè 
l’educació emocional s’incorpori en la programació en tota l’etapa educativa.

 Impulsar que els equips directius i educatius dels centres escolars rebin formació 
específica per incorporar la perspectiva de gènere a l’acció educativa, prevenir i 
gestionar comportaments i actituds discriminatoris.

 Fomentar la implementació de formacions específiques als centres educatius perquè 
són el marc idoni on implementar estratègies de diàleg, instruments de respecte a la 
diversitat (d’opinions, de gènere, d’orientació sexual, d’origen, etc.) i eines de prevenció 
de les conductes d’odi i de discriminació, i també resolució de conflictes a través de 
programes de mediació escolar. 

 Augmentar (el Departament de Treball, Acció Social i Famílies i l’Administració local) 
el foment dels programes de suport a les famílies destinats a enfortir les seves capacitats 
per exercir una coparentalitat positiva, fer seguiment dels seus resultats i avançar en 
les millores que resultin necessàries.

 Continuar oferint accions d’aprenentatge, debats, materials educatius o audiovisuals 
per formar els professionals que atenen famílies i instar-los a la reflexió sobre la 
parentalitat compartida i acompanyada, rescatant i intercanviant bones praxis, i 
apostant pel disseny i la implantació de projectes innovadors en aquest sentit. 

 Fer que qualsevol servei d’àmbit públic o privat que atén famílies i infants aposti 
decididament per promoure la parentalitat positiva.

 Millorar la coordinació interadministrativa i el treball en xarxa destinat a emprendre 
accions homogènies des de diferents serveis per fomentar en la mateixa línia l’exercici 
de la parentalitat positiva de les famílies ateses.

 Promoure l’ensenyament a l’alumnat d’escoles i instituts sobre els drets dels infants.
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7.6. LA IMPORTÀNCIA DEL PLA DE 
PARENTALITAT I DE REMETRE ELS 
PROGENITORS A MEDIACIÓ EN CAS DE 
CONFLICTE

El preàmbul de la Llei 25/2010 defineix el 
pla de parentalitat com l’instrument per 
concretar la manera com ambdós 
progenitors exerciran les responsabilitats 
parentals. Sense imposar una modalitat 
concreta d’organització, encoratja els 
progenitors, tant si el procés és de mutu 
acord com si és contenciós, a organitzar per 
si mateixos i responsablement la cura dels 
infants en ocasió de la ruptura, de manera 
que han d’anticipar els criteris de resolució 
de qüestions conflictives que puguin sorgir 
i que tenen repercussió en la vida i les 
rutines dels infants. 

El pla de parentalitat ha de concretar la 
manera en què ambdós progenitors 
exerceixen les responsabilitats parentals. 
S’hi han de fer constar els compromisos 
que assumeixen respecte a la guarda, la 
cura i l’educació dels infants. 

En les propostes de pla de parentalitat hi ha 
de constar els aspectes següents: 

§ El lloc o els llocs on viuran els infants 
habitualment, i el seu empadronament. S’hi 
han d’incloure regles que permetin 
determinar a quin progenitor correspon la 
guarda en cada moment. 

§ Les tasques de què s’ha de responsabilitzar 
cada progenitor amb relació a les activitats 
quotidianes dels infants. 

§ La manera com s’han de fer els canvis en 
la guarda i, si escau, com s’han de repartir 
els costos que generin. 

§ El règim de relació i de comunicació amb 
els infants durant els períodes en què un 
progenitor no els tingui amb ell. 

§ El règim d’estades dels infants amb 
cadascun dels progenitors en períodes de 
vacances i en dates especialment 
assenyalades per als infants, per als 
progenitors o per a la seva família. 

§ El tipus d’educació i les activitats 
extraescolars, formatives i de lleure, si 
escau. 

§ La manera de complir el deure de compartir 
tota la informació sobre l’educació, la salut 
i el benestar dels infants. 

§ La manera de tramitar la documentació 
dels infants, de custodiar-la, de compartir-la.

§ La manera de prendre les decisions 
relatives al canvi de domicili, canvi de 
centre educatiu o altres canvis que es 
vulguin plantejar en un futur sobre altres 
qüestions rellevants per als infants.

El pla de parentalitat ha d’establir de 
manera molt detallada i clara com s’ha 
d’exercir la guarda de l’infant i el pla 
d’estades, relació i comunicació de l’infant 
amb els seus progenitors. El seguiment del 
pla de parentalitat, a banda de ser necessari 
per conciliar les vides laborals i familiars 
d’ambdós progenitors i evitar conflictes 
entre ells, sobretot és un document 
absolutament necessari per als infants, per 
garantir-los ordre i rutines a fi d’establir una 
dinàmica que els ofereixi estabilitat personal, 
familiar, i també (i molt important) escolar, 
ja que els canvis imprevistos els provoquen 
ansietat i estrès, amb conseqüències moltes 
vegades en l’aprenentatge. 

Amb l’exposició en aquest informe de la 
diversitat de supòsits que arriben al Síndic, 
en la majoria de casos es constata una feble 
concreció prèvia de molts dels aspectes que 
conflueixen en la guarda, la cura i l’educació 
dels infants en els plans de parentalitat. 

Sovint, s’observa que entre les propostes del 
pla de parentalitat no es preveu de manera 
expressa recórrer a la mediació familiar per 
resoldre les diferències que puguin sorgir de 
la seva aplicació.

A banda de models de plans de parentalitat 
existents, una major concreció en la redacció 
d’acord amb les particularitats de cada 
situació familiar contribuiria a generar 
consciència entre els progenitors sobre la 
complexa gestió dels múltiples assumptes 
inherents a la guarda, la cura i l’educació 
dels infants que van apareixent i la necessitat 
de preservar la comunicació entre els 
progenitors en interès dels infants.

Les relacions familiars són dinàmiques i 
canviants, i les diferents etapes de 
creixement dels infants fan variar les seves 
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necessitats. Per fomentar la coparentalitat 
des del principi, és convenient que el pla 
de parentalitat pugui remetre els 
progenitors a mediació davant la 
divergència d’opinions a l’hora de decidir 
sobre nous assumptes que afecten els 
infants.

Des de la perspectiva de l’interès superior 
de l’infant, i tenint en compte aspectes 
d’economia processal, un treball més 

profund fet amb els progenitors en el 
moment de la redacció del pla de 
parentalitat a fi d’anticipar la gestió de 
possibles conflictes que poden aparèixer 
respecte a la guarda, la cura i l’educació 
dels fills contribuiria a reduir la 
judicialització i/o l’escalada del conflicte 
que es genera davant de moltes de les 
discrepàncies que van sorgint en el decurs 
de la relació familiar després de la separació 
de parella.

Recomanacions

 Fomentar entre els operadors jurídics la concreció de plans de parentalitat que 
s’adeqüin amb detall a les particularitats de cada situació familiar i s’anticipin a la 
regulació de possibles supòsits de conflictes que es poden generar en relació amb la 
guarda, la cura i l’educació dels infants.

 Fomentar entre els operadors jurídics que els plans de parentalitat remetin els 
progenitors de manera expressa a mediació davant de discrepàncies que puguin sorgir 
a l’hora d’aplicar-lo.
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8. CONCLUSIONS

A través d’aquest informe, el Síndic constata 
que hi ha moltes situacions de conflictivitat 
parental amb un abordatge insatisfactori 
des de la perspectiva de la infància i que 
comporten vulneracions de drets dels infants i 
adolescents.

De les actuacions portades a terme pel Síndic 
relacionades amb processos de separacions 
conflictives, se’n desprenen els efectes 
perjudicials envers l’estabilitat i el 
desenvolupament emocional dels infants quan 
no queden preservats del conflicte parental.

A partir de l’anàlisi de múltiples queixes i 
situacions amb casuístiques molt diverses, el 
Síndic constata els dèficits i les mancances 
següents:

 Situacions de patiment d’infants i adolescents 
immersos en situacions de conflictivitat 
parental. Les separacions conflictives de parella 
són situacions d’enfrontament que afecten els 
drets i les necessitats dels infants, fins al punt 
que, en alguns casos, són instrumentalitzats i 
dipositaris de l’angoixa causada per l’alta 
conflictivitat entre els progenitors, la qual cosa 
els provoca un greu patiment que té efectes 
negatius en la seva estabilitat i el seu 
desenvolupament personal. La 
instrumentalització dels infants, abans, durant 
o després de la separació dels seus progenitors 
és una qüestió que mereix una atenció especial 
i, sobretot, noves estratègies de prevenció i 
sensibilització, tant en l’àmbit professional, de 
serveis i d’òrgans implicats com de la ciutadania.

 Mancances en la formació dels agents 
intervinents i dels operadors jurídics. Es 
constaten mancances en formació 
especialitzada dels agents intervinents i dels 
operadors jurídics en resolució de conflictes per 
la via del diàleg i la mediació, i també s’observen 
dèficits en formació en matèria de drets dels 
infants, i en alguns casos en gestió 
emocional i prevenció dels conflictes. Així 
mateix, és necessària la formació 
especialitzada dels professionals 
intervinents en l’escolta dels infants i amb 
perspectiva de gènere.  

  Dèficits de coordinació entre la 
multiplicitat de serveis intervinents en 
l’abordatge de situacions de conflictivitat 

familiar. En alguns casos s’observen dèficits 
de coordinació o enfocaments contradictoris 
en l’abordatge de les situacions de conflictes 
familiars. Són necessaris protocols clars 
d’actuació que ajudin a fer un abordatge 
transversal i que tinguin com a centre 
d’intervenció l’infant i les seves necessitats. 
Posar els infants al centre de la intervenció 
pot contribuir a facilitar una millor gestió 
de les situacions de conflictivitat parental 
des del moment en què es posen les 
necessitats dels infants en primer lloc.

 Judicialització excessiva de les situacions 
de conflictivitat parental i infrautilització 
de la mediació i d’altres instruments de 
dret col·laboratiu per a la resolució 
alternativa de conflictes (ADR). Es constata 
una judicialització excessiva de conflictes 
familiars en aspectes que podrien quedar 
resolts més ràpidament, i d’una manera 
més efectiva i menys costosa, per mitjà 
d’instruments de dret col·laboratiu o 
mitjançant la figura de la mediació. Els 
procediments judicials són lents i comporten 
molts costos tant en l’aspecte econòmic 
com personal, a banda que no sempre és 
possible resoldre el problema de fons, que 
no se circumscriu a un aspecte específic i 
concret, sinó que abasta múltiples elements 
no sempre abordables des del punt de vista 
judicial. 

 Manca de programes de foment de la 
mediació i altres eines per a la resolució de 
controvèrsies parentals i insuficiència dels 
serveis de mediació existents. S’observa 
una manca d’accions divulgatives suficients 
per fomentar la figura de la mediació i 
altres eines de resolució alternativa de 
conflictes (ADR) a l’hora d’abordar 
controvèrsies parentals i familiars. En 
aquest sentit, es constata un gran 
desconeixement de la figura de la mediació 
i dels efectes positius que pot comportar, 
tant en l’àmbit ciutadà com professional. 
Aquest desconeixement implica una 
infrautilització d’aquesta figura que podria 
evitar en molts casos la judicialització 
excessiva en aspectes que afecten la 
quotidianitat familiar o escolar. Són 
necessaris programes i campanyes de 
foment, tant entre els professionals 
intervinents i els operadors jurídics com 
entre la ciutadania en general i les famílies 
en particular. També s’observa la necessitat 
de garantir la cobertura territorial d’aquest 
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servei per mitjà d’una xarxa amb protocols 
clars d’actuació a tot el territori.  

 Manca de serveis terapèutics. S’observa 
una manca de serveis de teràpia de 
cobertura pública que puguin oferir un 
tractament especialitzat intens i continuat 
que desemboqui en respostes terapèutiques 
a les diferents necessitats que presenten els 
membres familiars, en especial els infants, 
en situacions de conflicte familiar.

 Manca de programes d’educació emocional 
i de foment de la mediació en l’àmbit escolar. 
Es constata que manquen programes 
d’educació emocional, de gestió de conflictes 
i de foment de la mediació en l’àmbit 
educatiu. Els protocols de gestió de conflictes 
a l’escola són necessaris i importants, però 
han d’anar acompanyats de programes de 
prevenció, de foment de les habilitats 
emocionals, i de mediació i diàleg, de manera 
que es converteixin en habitud.  

 Insuficiència de programes de foment de 
la coparentalitat positiva. Manquen 
programes que promoguin la coparentalitat 
positiva, per evitar que la cronificació d’un 
conflicte parental pugui tenir efectes 
devastadors en els infants i per avançar cap 

a un abordatge pluridisciplinari que pugui 
ajudar a treballar de manera col·lateral el 
conflicte emocional. L’exercici d’una 
coparentalitat positiva i responsable dels 
progenitors implica no posar l’infant al mig 
del conflicte. Així mateix, aquests programes 
s’han de fer amb perspectiva de gènere per 
no perpetuar estereotips que impedeixin la 
corresponsabilitat d’ambdós progenitors en 
l’exercici de la parentalitat. 

 Manca de desplegament de la figura de 
coordinació de parentalitat. Desplegar la 
figura de la coordinació de parentalitat que 
pot contribuir a la millora de les relacions 
familiars, vetllant sempre per l’interès 
superior dels infants, en els supòsits en què 
hi ha un incompliment reiterat per part dels 
progenitors de les obligacions coparentals 
establertes per resolució judicial.

En definitiva, el Síndic constata que és 
necessari un canvi de paradigma que prioritzi 
la mediació de manera que esdevingui 
habitud en els aspectes que afecten la 
quotidianitat familiar en general i els drets 
dels infants en particular, de manera que la 
judicialització del conflicte sigui l’última 
ràtio i després d’haver exhaurit totes les 
altres possibilitats.
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9. RECOMANACIONS

A continuació, es llisten totes les 
recomanacions que inclou l’informe 
categoritzades en funció de l’apartat a què 
corresponen. 

A. PEL QUE FA ALS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 
PER A L’ABORDATGE DELS PROCESSOS DE 
SEPARACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA 
D’INFÀNCIA 

Dret de l’infant a no patir els efectes 
negatius que genera la conflictivitat crònica 
entre els progenitors

§ Conscienciar les famílies, i la ciutadania 
en general, sobre els efectes del conflicte 
parental crònic en el desenvolupament de 
l’infant per mitjà d’educació emocional, 
educació en valors i acompanyament 
familiar en termes de coparentalitat positiva.

§ Formar els professionals sobre els efectes 
devastadors que té per als infants viure 
immersos en situacions altament conflictives 
entre els progenitors.

§ Avançar cap a un abordatge pluridisciplinari 
que pugui ajudar a treballar de manera 
col·lateral el conflicte emocional subjacent 
al procediment judicial, per evitar el pas del 
temps i la cronificació de la litigiositat i 
garantir una resposta reparadora i terapèutica 
de la justícia.

§ Augmentar la formació de l’advocacia 
sobre l’abordatge (judicial o no)   que cal 
emprendre en cada moment en interès 
superior dels infants.

L’interès superior de l’infant: l’infant en el 
centre d’atenció

§  Garantir l’obligació de progenitors, 
professionals, administracions, òrgans i 
serveis, públics i privats, de preservar el dret 
l’infant que el seu interès superior prevalgui 
a l’hora d’actuar i de prendre decisions que 
l’afectin.

§ Garantir una actuació transversal dels 
serveis, òrgans i recursos que posi en el 
centre d’atenció el benestar, l’equilibri i 

l’estabilitat dels infants i adolescents en 
situacions de conflictivitat parental, tenint 
en consideració especial els efectes que 
provoquen el pas del temps i la cronificació 
del conflicte entre progenitors.

L’escolta de l’infant

§ Informar els infants sobre el seu dret a ser 
escoltats i sobre les vies que tenen a l’abast 
per exercir-lo i participar tant en el procés de 
mediació com en el procés judicial.

§ Incorporar l’escolta els infants en els 
procediments administratius o judicials en 
què es trobin directament implicats i que 
desemboquin en una decisió que els afecti.

§ Garantir que els infants i els adolescents 
puguin manifestar la seva opinió ells 
mateixos o mitjançant la persona que 
designin.

§ Fer difusió del telèfon de la infància i 
garantir que aparegui en un lloc visible en 
els serveis que atenen infants per facilitar 
un canal d’escolta als infants i adolescents.

§ Cuidar l’entorn i adequar els procediments 
i els espais d’escolta perquè siguin accessibles 
per als infants. En l’exercici del dret a ser 
escoltat s’han de respectar les condicions de 
discreció, intimitat, seguretat, recepció de 
suport, llibertat i adequació de la situació.

§ Garantir la formació i la supervisió dels 
professionals que porten a terme l’escolta 
perquè sempre prevalgui un plantejament 
sensible, en interès superior dels infants i 
adolescents.

§ Adaptar els procediments i els espais 
judicials i administratius (serveis, òrgans 
establiments, institucions, etc.) perquè 
siguin espais de confiança, accessibles i 
adequats per a l’escolta dels infants i 
adolescents amb garanties (Child friendly).

§ Promoure el desenvolupament d’estils de 
criança dels infants que respectin el dret a 
ser escoltats i informats, en els termes que 
preveu el Comitè dels Drets de l’Infant, 
mitjançant l’establiment de programes i 
escoles de progenitors que abordin les 
relacions familiars des del respecte, el 
diàleg, la participació dels infants en 



80 RECOMANACIONS

l’adopció de decisions, la comprensió, 
l’escolta de les seves opinions en situacions 
de conflicte que puguin aparèixer en el marc 
familiar, tot considerant la particular 
evolució i les facultats individuals de cada 
infant.

El dret de l’infant a mantenir contacte directe 
i regular amb ambdós progenitors

§ Garantir que en el pla de parentalitat es 
concreten els diferents aspectes que 
conflueixen en l’exercici del dret de l’infant 
al contacte i la relació amb ambdós 
progenitors amb el màxim detall possible 
respecte dels diversos supòsits: comunicacions 
telefòniques, intercanvis, i pla de guarda i 
estades de l’infant amb ambdós progenitors.

§ Fomentar que el pla de parentalitat remeti 
els progenitors a mediació en cas de 
discrepàncies que puguin ser resoltes a través 
del diàleg.

§ Assegurar la immediata assignació dels 
serveis tècnics de punt de trobada (STPT) per 
garantir, sense dilacions, el dret dels infants a 
mantenir contacte directe i regular amb els 
seus progenitors, tret que això vagi contra el 
seu interès primordial.

B. DISFUNCIONS EN L’EXERCICI D’UNA 
COPARENTALITAT POSITIVA

Obstacles o dificultats per al manteniment de 
la relació de l’infant amb ambdós progenitors

§ Conscienciar les administracions, els òrgans 
judicials i altres serveis públics i privats sobre 
la complexitat de les relacions familiars i la 
necessitat d’analitzar-les des de la perspectiva 
de la infància, de manera que es garanteixi 
que la resposta de les institucions i els òrgans 
intervinents sigui integral, holística, 
reparadora i ràpida, a fi de permetre treballar, 
com més aviat millor, la reconducció de les 
relacions disfuncionals de la família per evitar 
que amb el pas del temps es cronifiquin.

§ El rebuig de l’infant envers un dels 
progenitors amb una intensitat 
desproporcionada en relació amb les possibles 
causes al·legades s’ha d’estudiar des d’un 
vessant terapèutic, amb perspectiva 

d’infància, des de l’escolta de l’infant en un 
sentit ampli, i tenint en compte tots els 
elements, les funcions i els papers 
desenvolupats pels membres de la família.

§  L’àmbit judicial ha de treballar en 
col·laboració amb espais clínics de teràpia 
familiar, als quals pugui fer promptes 
derivacions de situacions familiars complexes 
i delicades, a fi que el pas del temps no 
cronifiqui dinàmiques relacionals entre 
progenitors perjudicials per al present i el 
futur dels infants. 

§ Garantir una resposta terapèutica en interès 
superior dels infants. Avaluar en cada situació 
familiar si cal començar a fer un treball 
terapèutic en substitució o de manera 
simultània a la intervenció del servei tècnic 
de punt de trobada (STPT) per: 1) Intensificar 
esforços i ajudar, com més aviat millor, 
l’infant que es troba immers en una dinàmica 
familiar disfuncional complexa, difícil de 
gestionar exclusivament per a l’STPT; 2) 
Prevenir actuacions correlatives dels diferents 
serveis i evitar bàsicament el pas del temps, 
en interès de l’infant.

§ Continuar avançant en l’especialització dels 
professionals dels STPT. Debatre i reflexionar 
sobre la pràctica i les dificultats amb què es 
troben, i possibilitar intercanvis d’experiències 
amb serveis similars d’altres països, a fi de 
valorar possibles propostes de millora.

§ Fomentar la coordinació i treball en xarxa 
entre els STPT i altres serveis intervinents per 
facilitar una anàlisi integral de cada situació 
que derivi en una proposta concreta, centrada 
en l’interès superior individual de cada infant. 

§ Garantir la immediata assignació d’un 
recurs de punt de trobada quan la sentència 
judicial així ho determina per evitar dilacions 
en l’inici de la relació de l’infant amb un 
progenitor o ambdós.

Retenció de l’infant per part d’un progenitor 
en contravenció de la resolució judicial: 
aspectes de la intervenció dels Mossos 
d’Esquadra (PG-ME)

§ Que, davant de conflictes derivats de les 
relacions entre els progenitors en separacions 
conflictives de parella amb infants, es valori 
el desenvolupament d’un model d’intervenció 
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a les comissaries de la PG-ME, amb agents 
referents formats en mediació, que inclogui 
la tasca de facilitar, quan escaigui, la derivació 
immediata i accés dels progenitors a serveis 
de mediació, a fi de prevenir i d’evitar en la 
mesura que sigui possible l’escalada de la 
conflictivitat, en interès de l’infant, sens 
perjudici de la via judicial oportuna que es 
pugui o s’hagi d’instar en determinats casos.

§ Que l’Administració de justícia prengui les 
mesures necessàries per adequar els tempos 
judicials a les necessitats de l’infant per 
garantir la celeritat dels procediments 
judicials quan es requereix una resolució 
judicial per dirimir sobre un conflicte entre 
progenitors que comporta o pot comportar a 
l’infant canvis de dinàmica (canvi de guarda, 
canvi d’escola, canvi de residència, etc.).

Empadronament dels infants per canvi de 
residència

§ Que els operadors jurídics fomentin plans 
de parentalitat que prevegin aquesta matèria 
amb el màxim detall possible a fi d’incloure 
(1) la determinació l’empadronament de 
l’infant; (2) la necessitat de recollir el previ 
acord entre progenitors per abordar les 
qüestions relacionades amb l’empadronament 
dels infants i (3), en cas de desacord, el 
compromís d’intentar la mediació per mirar 
de cercar solucions abans d’acudir a la via 
judicial. 

§  Que els ajuntaments, quan tinguin 
constància de la situació de vida separada 
dels progenitors dels infants, requereixin la 
resolució judicial que n’estableix la guarda 
per adaptar la seva actuació a les directrius 
que marca la Resolució de 29 d’abril de 2020, 
de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística 
i de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica i Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
la gestió del padró municipal.

Conflictes entre progenitors en l’àmbit 
educatiu

§ Que els operadors jurídics fomentin plans 
de parentalitat que prevegin aquesta matèria 
amb el màxim detall possible a fi d’incloure: 

(1) la necessitat de recollir l’acord previ entre 
progenitors sobre les preferències 
d’escolarització de l’infant a l’hora de fer la 
preinscripció, (2) per instar un canvi de centre 
educatiu quan l’infant ja està escolaritzat, i 
també (3), en cas de desacord, el compromís 
d’intentar la mediació per cercar solucions 
abans d’acudir a la via judicial.

§ Que el Departament d’Educació valori 
l’adopció d’un protocol/resolució detallada 
que doni instruccions d’aplicació en diferents 
supòsits que afecten els centres docents 
davant de situacions de divorci o separació 
amb discrepància o conflicte entre ambdós 
progenitors que incideixin en l’àmbit escolar 
de l’alumnat.

§ Que, davant de sol·licituds unilaterals de 
canvi de centre educatiu, l’Administració 
educativa −quan tingui coneixement de la 
manca d’acord entre progenitors−, amb la 
seva prompta actuació, garanteixi la màxima 
estabilitat escolar dels infants, en previsió 
que els processos judicials de canvi de centre 
educatiu es puguin allargar, i per evitar que 
els drets de l’infant es vegin afectats fins que 
els progenitors no arribin a un acord o mentre 
no recau resolució judicial.

§ Que, davant de casos de manca d’acord o 
comunicació entre els progenitors, per 
estalviar conflictes en l’àmbit escolar en 
benefici dels infants, les escoles introdueixin 
mecanismes per duplicar la informació 
sempre que cap progenitor tingui suspesa la 
potestat parental (en aquest cas, l’escola s’ha 
d’abstenir de donar informació).

Desacord entre progenitors entorn de 
qüestions relacionades amb la salut dels 
infants

§ Promoure que els operadors jurídics 
fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall possible 
a fi d’incloure (1) la necessitat de recollir 
l’acord previ entre progenitors per abordar les 
qüestions relacionades amb la salut dels 
infants i (2), en cas de desacord, el compromís 
d’intentar la mediació per mirar de cercar 
solucions abans d’acudir a la via judicial.

§ Desenvolupar una guia o protocol adreçat 
als centres sanitaris que desenvolupi les 
actuacions que cal emprendre per abordar 



82 RECOMANACIONS

les situacions de conflicte entre progenitors 
relacionades amb la salut dels infants.

Dificultat o impediment de les relacions de 
l’infant amb altres membres familiars

§ Promoure que els operadors jurídics 
fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall 
possible a fi d’incloure (1) la necessitat de 
recollir les qüestions relacionades amb el 
dret de relació dels infants amb altres 
membres familiars i (2), en cas de desacord, 
el compromís d’intentar la mediació per 
intentar cercar solucions abans d’acudir a 
la via judicial.

§  Potenciar la mediació i les pràctiques de 
dret col·laboratiu per a l’abordatge de les 
dinàmiques familiars que impedeixen la 
relació dels infants amb membres de la 
seva família extensa, o persones properes 
amb qui l’infant tingui vincle, tret que això 
vagi en contra del seu interès primordial.

Separacions conflictives en situacions de 
violència

§ Continuar avançant en la formació 
especialitzada de professionals de tots els 
àmbits, sobre les repercussions negatives 
específiques que té la violència masclista 
sobre els infants. 

§ Garantir una atenció psicoterapèutica 
especialitzada de manera prompta i regular 
als infants i adolescents immersos en 
situacions de violència masclista amb la 
provisió de centres especialitzats de 
tractament arreu del territori.

§ Impulsar la creació d’un centre referent 
en l’abordatge i el tractament de les diverses 
situacions de violència infantil.

§ Millorar l’especialització dels professionals 
de tots els àmbits que intervenen en 
l’avaluació i abordatge de les situacions de 
violència a fi d’avançar cap a un enfocament 
que centri la mirada en els drets i les 
necessitats dels infants. 

§ Assegurar la formació en igualtat de 
gènere de tots els professionals tècnics i 
operadors jurídics.

Manca de contribució en la manutenció 
dels infants

§ Incrementar la informació, l’orientació, 
l’acompanyament i el suport als progenitors, 
nuclis monoparentals generalment formats 
per dones amb fills, que en situacions 
vulnerables fan front en solitari de les 
càrregues econòmiques que genera la 
criança dels infants.

§ Garantir l’execució àgil de les resolucions 
judicials que obliguen els progenitors a la 
contribució dels aliments dels infants.

Trasllat internacional de l’infant

§ Promoure que els operadors jurídics 
fomentin plans de parentalitat que prevegin 
aquesta matèria amb el màxim detall 
possible a fi d’incloure (1) la necessitat 
d’acord previ entre progenitors per poder 
portar a terme el canvi de residència de 
l’infant a un altre país i, (2) en cas de 
desacord, el compromís d’intentar la 
mediació per cercar solucions abans d’acudir 
a la via judicial.

§ Fomentar la via de la mediació internacional 
per contribuir a l’abordatge de les situacions 
de trasllat internacional o retenció il·lícita 
d’infants a l’estranger, sense consentiment 
d’ambdós progenitors.

§ Augmentar la formació en gènere dels 
professionals que intervenen en l’abordatge 
de les situacions de sostracció internacional.

§ Avaluar l’interès superior de l’infant de 
manera integral i holística, d’acord amb les 
circumstàncies concretes de cada situació 
familiar, i fer seguiment de la situació de 
l’infant abans, durant i després de prendre 
qualsevol decisió que l’afecti.

Desacord entre progenitors sobre la 
publicació de fotos i el tractament d’imatges 
dels infants

§ Fer pedagogia social sobre el dret a la 
pròpia imatge, l’honor i la intimitat dels 
infants.

§ En cas que els progenitors facin ús de les 
xarxes socials, promoure la responsabilitat 
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mútua pel que fa a la publicació d’imatges 
de fills menors d’edat (evitar-ne un ús 
abusiu, no detallant informació o 
localitzacions, ajustant la privacitat dels 
perfils, etc.) i garantir l’escolta de l’infant.

§ Fomentar (els operadors jurídics) la 
inclusió d’una clàusula que reculli el 
consentiment, la prohibició o els límits de 
la publicació per part d’ambdós progenitors 
d’imatges de fills o filles menors d’edat dins 
del pla de parentalitat i, en cas de desacord, 
recollir el compromís d’intentar la mediació 
per cercar solucions abans d’acudir a la via 
judicial.

Desacord entre progenitors sobre l’expedició 
i l’ús de la documentació personal de l’infant

§ Promoure (els operadors jurídics) que en 
els plans de parentalitat es reculli de manera 
expressa la col·laboració d’ambdós 
progenitors i la necessitat de compartir la 
documentació que l’infant pot necessitar 
en els períodes d’estada amb l’altre 
progenitor (passaport, DNI, targeta sanitària, 
T-16, entre d’altres) i, en cas de desacord, 
recollir el compromís d’intentar la mediació 
per cercar solucions abans d’acudir a la via 
judicial.

§ Promoure (els operadors jurídics) que es 
detalli de manera expressa en els plans de 
parentalitat la necessària col·laboració 
d’ambdós progenitors en l’expedició del 
passaport i en la comunicació mútua de la 
sortida de l’infant del territori nacional. 

Desacord entre progenitors per la tramitació 
d’ajuts o prestacions de suport en benefici 
de l’infant

§ Ponderar prioritàriament l’interès superior 
de l’infant en l’obtenció dels ajuts en 
situacions de desacord entre progenitors, 
sens perjudici de la comprovació del 
compliment dels requisits personals, 
acadèmics i econòmics del beneficiari de 
l’ajuda i dels integrants de la corresponent 
unitat familiar inclosos en la convocatòria. 

§ En cas de conflicte entre progenitors, 
cercar vies de consens que garanteixen 
l’interès i les especials necessitats dels 
infants en situació de dependència.

C. PEL QUE FA A L’ACTUACIÓ DELS SERVEIS 
INTERVINENTS

La coordinació de la multiplicitat de serveis

§ Millorar la coordinació a través d’un 
protocol, document, guia o circuit específic 
entre serveis i òrgans intervinents davant 
les situacions d’alta conflictivitat entre 
progenitors que afecten el benestar dels 
infants i adolescents. 

§ Promoure la creació de serveis preventius 
d’atenció a les famílies per a un prompte 
abordatge i acompanyament d’aquestes 
situacions de crisis greus, per prevenir 
l’escalada de conflictivitat, en benefici dels 
infants.

§ Garantir la coordinació interadministrativa 
davant de situacions de conflicte entre 
progenitors que afectin infants i adolescents.

§ Fomentar que l’actuació dels professionals 
i els procediments seguits per serveis 
públics o privats, en el marc del seu encàrrec 
i les seves competències, tinguin com a 
objectiu principal garantir al màxim el 
benestar i l’estabilitat dels infants i 
adolescents immersos en situacions 
familiars d’alta conflictivitat entre 
progenitors.

§ Orientar els progenitors a acudir a la via 
de la mediació per intentar preservar el 
diàleg en interès dels infants.

La intervenció protectora de l’Administració

§ Desenvolupar i garantir que, en el marc de 
l’actuació de la DGAIA, es doni una resposta 
especialitzada i terapèutica en l’abordatge 
de les situacions d’infants immersos en 
separacions altament conflictives entre els 
seus progenitors que pugui contribuir a 
treballar la dinàmica familiar devastadora 
que ha arribat a suposar l’assumpció de la 
tutela dels infants per part de l’Administració.

§ Millorar els canals de coordinació entre 
el sistema protector i el sistema judicial a fi 
que la decisió judicial que s’adopti pel que 
fa a un infant immers en una separació 
conflictiva hagi valorat en profunditat tots 
els elements, actuacions i intervencions 
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efectuades en relació amb la situació de 
l’infant continguts en els informes tècnics, 
d’acord amb l’interès superior de l’infant.

§ Malgrat la judicialització d’aquestes 
situacions, la DGAIA ha de continuar 
avançant en la introducció de mesures per 
prevenir, acompanyar i protegir els infants 
immersos en situacions d’alta conflictivitat 
entre els progenitors: mesures que treballin 
a fons la coparentalitat positiva i mesures 
que tendeixin a treballar compromisos entre 
progenitors, a través dels equips propis amb 
professionals especialitzats a aquest efecte o 
mitjançant la derivació a serveis de mediació 
externs o serveis de teràpia familiar, 
depenent de les característiques de cada cas.

§ Valorar la creació d’un equip especialitzat 
multidisciplinari dins dels EAIA (que compti 
amb assessorament legal) per intervenir en 
situacions d’alta conflictivitat, i que es pugui 
coordinar amb el jutjat, la fiscalia o l’equip 
d’assessorament tècnic que estigui 
intervenint (EATAF), i que pugui al mateix 
temps treballar sobretot des de la prevenció, 
per implantar la cultura de la coparentalitat, 
fer pedagogia i un treball de conscienciació 
amb les famílies i de cara a la resta de 
professionals, i també poder coordinar-se 
amb l’àmbit judicial.

§ Regular a través d’un circuit específic 
l’actuació i la coordinació dels serveis davant 
situacions d’infants immersos en conflictes 
parentals crònics.

§ Garantir els espais de supervisió de casos 
dins del sistema de protecció a fi que els 
professionals puguin compartir visions i 
opinions i fer una valoració en conjunt de les 
particularitats de cada situació familiar 
d’alta conflictivitat, en coordinació amb 
altres professionals de serveis que estiguin 
intervenint.

D. AMB RELACIÓ A MANCANCES EN 
L’ABORDATGE DEL CONFLICTE CRÒNIC 
ENTRE ELS PROGENITORS

Límits de la gestió del conflicte parental 
exclusivament a través de la via judicial

§ Fomentar que els operadors jurídics acotin 
el procés a les qüestions que requereixin ser 

dirimides per l’autoritat judicial i intentar el 
consens entre progenitors sobre altres 
aspectes de la dinàmica familiar que 
concerneixen els infants i que requereixen 
de la presa de decisions comunes.

§ En la judicialització dels conflictes parentals 
que afecten infants, fomentar models que 
permetin l’abordatge multidisciplinari. 

Manca de suport terapèutic en la gestió del 
conflicte

§ Que el Departament de Salut emprengui 
les mesures necessàries per possibilitar 
l’atenció des de la xarxa pública a progenitors/
famílies derivades per l’autoritat judicial a 
teràpia familiar, a fi de treballar aspectes 
estructurals de la dinàmica i relació entre 
progenitors, en interès superior dels infants.

§ Que es reflexioni sobre la necessitat de 
signar convenis entre el Departament de 
Justícia i el Departament de Salut, i si escau 
el Departament de Treball, per consolidar 
recursos públics de teràpia familiar. 

§ Que el Departament de Justícia valori la 
necessitat i/o conveniència de crear en seu 
judicial un equip especialitzat d’abordatge 
terapèutic de les situacions de conflictivitat 
entre progenitors que en determinats casos 
pugui donar suport a l’autoritat judicial 
treballant amb els progenitors la necessitat 
d’arribar a una dinàmica familiar que 
preservi els infants.

§ En el procés de valoració de l’abús sexual 
infantil, quan la valoració final de l’estudi 
sigui de situació no compatible amb un abús 
sexual, cal garantir un acompanyament 
posterior a les famílies, amb la derivació a 
recursos de teràpia familiar, si escau, en 
interès dels infants.

E. PEL QUE FA ALS INSTRUMENTS PER 
AVANÇAR CAP A L’EXERCICI D’UNA 
PARENTALITAT POSITIVA

La importància de la prevenció: sensibilització 
i acompanyament familiar

§ Elaborar guies i decàlegs que ofereixin 
informació de pautes i consells pràctics 
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sobre com abordar i mitigar els efectes 
negatius de la separació vers els infants.

§ Introduir bones pràctiques en els processos 
de treball de serveis que atenen famílies i 
infants en situació de separació o divorci.

§ Fer formació adreçada als professionals 
que atenen famílies i infants sobre el 
desenvolupament de la seva tasca davant de 
situacions de separació o divorci, en interès 
dels infants.

§ Organitzar tallers o programes de suport 
grupal psicoeducatiu adreçats a famílies en 
situació de separació o divorci.

§ Impulsar campanyes adreçades a la 
ciutadania per sensibilitzar i conscienciar 
sobre la necessitat de preservar el benestar 
dels infants en els processos de separació o 
divorci

§ Difondre i fomentar les pràctiques de dret 
col·laboratiu en l’abordatge de conflictes 
familiars en interès superior dels infants.

La incorporació de la perspectiva de gènere 
en l’abordatge de la conflictivitat familiar

§ Fomentar l’ús de terminologia objectiva i 
neutral per part de serveis, òrgans o 
operadors jurídics que descrigui que les 
obligacions de guarda corresponen al 
progenitor que en cada moment tingui els 
infants, d’acord amb el Codi civil de 
Catalunya.

§ Superar la confusió entre el que suposa el 
repartiment dels dies i períodes d’estada i 
cures de l’infant (guarda o pla de relació) 
amb l’obligació de decidir conjuntament 
sobre qualsevol aspecte transcendent en la 
vida i desenvolupament dels infants 
(responsabilitat parental).

§ Incrementar la formació en igualtat de 
gènere dels serveis tècnics i dels operadors 
jurídics que coneixen de conflictes parentals.

§ Promoure que en la redacció de documents 
tècnics o jurídics s’evitin avaluacions o usos 
discriminatoris del llenguatge i que es 
garanteixi la perspectiva d’infància.

§ Revisar els processos de treball dels equips 
i facilitar espais de supervisió de casos per 
analitzar la seva actuació des de la 
transversalitat de gènere.

La mediació: instrument que cal consolidar 
per avançar en la cultura del diàleg

§ Promoure la derivació a mediació per part 
dels operadors jurídics per a la resolució dels 
conflictes, de manera que es puguin abordar 
des d’una perspectiva col·laborativa en 
interès dels infants. 

§ Continuar emprenent accions divulgatives, 
jornades i campanyes de difusió per donar a 
conèixer la mediació entre la ciutadania i 
ampliar-ne l’ús, tot generant i difonent 
progressivament l’anomenada cultura del 
diàleg.

§ Implicar les universitats en l’aprenentatge 
obligatori de la mediació en els currículums 
de les carreres universitàries relacionades 
amb l’atenció directa o indirecta de famílies 
i infants.

§ Instaurar serveis de supervisió tècnica de 
les mediacions dutes a terme per avançar en 
el desenvolupament d’aquest instrument 
amb garanties de qualitat i especialització 
tècnica per contribuir a prestigiar-la, i fer 
estudis de recerca sobre la metodologia 
emprada en cadascuna de les mediacions 
dutes a terme a fi de valorar si cal la 
introducció de millores. 

§ Fer jornades de difusió i formació en 
mediació adreçades especialment a 
operadors jurídics i a serveis socials, Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Urbana, EAIA, CSMIJ, 
DGAIA, CAP, escoles i altres serveis que 
atenen infants directament o que prenen 
decisions que poden afectar-los.

§ Facilitar canals de derivació a mediació des 
dels diferents serveis que atenen la família 
en centres de mediació del territori, a través 
de l’establiment de circuits o la signatura de 
convenis de col·laboració.

§ Potenciar la gestió emocional i la mediació 
en l’àmbit escolar. 
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La coordinació de parentalitat: una figura 
que cal desenvolupar

§ El Centre de Mediació de Dret Privat ha de 
continuar avançant en el model 
complementari de la coordinació de 
parentalitat per a l’abordatge de l’alta 
conflictivitat parental, en benefici dels infants 
i adolescents menors d’edat.

§ Els poders públics han de continuar 
reflexionant sobre la necessitat d’oferir 
instruments de suport intensiu i seguiment 
familiar de les mesures establertes per 
resolució judicial, de manera que es garanteixi 
que les necessitats físiques, afectives, 
psicològiques i emocionals dels infants i 
adolescents afectats es cobreixen per 
assegurar el seu correcte desenvolupament i 
el respecte als seus drets.

§ Perquè la figura del coordinador de 
parentalitat es pugui expandir, cal una 
definició legal de la figura, i regular-ne les 
funcions, els àmbits, les condicions d’actuació, 
el perfil, els requisits i les tarifes.

Cap a l’exercici d’una coparentalitat positiva

§ Impulsar l’educació emocional a les escoles 
i als instituts reforçant la formació continuada 
del professorat i oferir, el Departament 
d’Educació, continguts de qualitat perquè 
l’educació emocional s’incorpori en la 
programació en tota l’etapa educativa.

§ Impulsar que els equips directius i educatius 
dels centres escolars rebin formació 
específica per incorporar la perspectiva de 
gènere a l’acció educativa, prevenir i 
gestionar comportaments i actituds 
discriminatoris.

§ Fomentar la implementació de formacions 
específiques als centres educatius perquè 
són el marc idoni on implementar estratègies 
de diàleg, instruments de respecte a la 
diversitat (d’opinions, de gènere, d’orientació 
sexual, d’origen, etc.) i eines de prevenció de 
les conductes d’odi i de discriminació, i 
també resolució de conflictes a través de 
programes de mediació escolar.

§ Continuar desenvolupant programes de 
suport a les famílies destinats a enfortir les 
seves capacitats per exercir una coparentalitat 

positiva, fer seguiment dels seus resultats i 
avançar en les millores que resultin 
necessàries.

§ Continuar oferint accions d’aprenentatge, 
debats, materials educatius o audiovisuals 
per formar els professionals que atenen 
famílies i instar-los a la reflexió sobre la 
parentalitat compartida i acompanyada, 
rescatant i intercanviant bones praxis, i 
apostant pel disseny i la implantació de 
projectes innovadors en aquest sentit. 

§ Fer que qualsevol servei d’àmbit públic o 
privat que atén famílies i infants aposti 
decididament per promoure la parentalitat 
positiva.

§ Millorar la coordinació interadministrativa i 
el treball en xarxa destinat a emprendre 
accions homogènies des de diferents serveis 
per fomentar en la mateixa línia l’exercici de 
la parentalitat positiva de les famílies ateses.

§ Promoure l’ensenyament a l’alumnat 
d’escoles i instituts sobre els drets dels 
infants.

La importància del pla de parentalitat i de 
remetre els progenitors a mediació en cas de 
conflicte

§ Fomentar entre els operadors jurídics la 
concreció de plans de parentalitat que 
s’adeqüin amb detall a les particularitats de 
cada situació familiar i s’anticipin a la 
regulació de possibles supòsits que es poden 
generar en relació amb la guarda, la cura i 
l’educació dels infants.

§ Fomentar entre els operadors jurídics que 
els plans de parentalitat remetin els 
progenitors de manera expressa a mediació 
davant de discrepàncies que puguin sorgir a 
l’hora d’aplicar-lo.

F. AFECTACIÓ DEL DRET DELS INFANTS A 
MANTENIR RELACIONS PERSONALS I 
CONTACTE DIRECTE AMB UN PROGENITOR 
O AMBDÓS DE MANERA REGULAR DURANT 
L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PER 
GESTIONAR LA CRISI SANITÀRIA DE LA 
COVID-19
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§ Adoptar mesures per habilitar mitjans 
alternatius telemàtics en els serveis tècnics 
de punt de trobada a fi de garantir el dret de 
relació dels infants amb el progenitor i/o 
progenitors amb qui no convisquin, adequant 
cada situació a les particularitats familiars, 
d’acord amb l’interès superior de l’infant.

§ Implementar mesures telemàtiques per 
facilitar l’accés de progenitors en conflicte a 
programes de mediació d’arreu del territori.

§ Avançar en el disseny d’una política 
pública integral que fomenti la resolució 
alternativa de conflictes i incorpori la 
mediació i/o altres sistemes ADR de manera 
transversal en els diferents àmbits d’actuació 
pública, en especial en l’àmbit d’infància i 
família, a fi de preservar els infants de la 
conflictivitat entre adults i posar els seus 
interessos en el centre de les decisions que 
els afectin.
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10. CASOS D’ESTUDI

A continuació, es recull una mostra d’alguns 
casos exemplificatius treballats per la 
institució en què en situacions de 
separacions parentals conflictives s’han 
vist afectats els drets dels infants. 

Els casos fan referència, principalment, a 
canvis d’empadronaments unilaterals sense 

el consentiment d’ambdós progenitors, 
matriculacions d’infants a l’escola sense 
consentiment d’ambdós progenitors, dilació 
en la provisió del servei de punt de trobada, 
manca d’acompanyament terapèutic 
familiar, manca de derivació a serveis de 
mediació, manca d’escolta dels infants en 
seu judicial i derivació a un programa 
d’acompanyament familiar com a exemple 
de bones pràctiques que cal generalitzar.

 
CAS ESTUDI 1

Amb referència al canvi d’empadronament unilateral promogut per un progenitor sense 
el consentiment de l’altre

Explicació del problema

La persona interessada manifesta desacord amb l’actuació de l’ajuntament, que ha 
procedit a l’empadronament del fill d’acord amb la petició unilateral de l’altre progenitor, 
sense acord o coneixement del progenitor que s’adreça al Síndic.

Recomanació del Síndic

Sobre el cas concret, el Síndic va demanar a l’ajuntament que revisés el procediment 
seguit en aquest cas, tenint en compte que quan es té constància de la situació de vida 
separada dels progenitors dels infants, s’ha de requerir la resolució judicial que 
n’estableix la guarda, i davant de peticions presentades per progenitors que no tenen 
la guarda habitual de l’infant, s’ha de donar audiència de la sol·licitud d’accés a l’altre 
progenitor perquè pugui efectuar les al·legacions que estimi oportunes.

Sobre el cas en general, per resoldre els conflictes entre progenitors separats o 
divorciats sobre l’empadronament dels fills menors d’edat en comú, la Resolució de 30 
de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció 
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals establia instruccions tècniques adreçades als ajuntaments sobre la gestió del 
padró municipal.

Alguns ajuntaments han entès que l’empadronament per part d’un sol dels progenitors 
que insta la modificació padronal és vàlid amb la seva declaració responsable.

No obstant això, a criteri del Síndic, la redacció d’aquesta resolució pel que fa a 
aquesta qüestió generava equívocs en la interpretació, especialment per l’aplicació del 
dret civil català. Aquestes dificultats en l’aplicació de la normativa en situacions 
conflictives, a banda de generar una problemàtica de tipus tècnic i burocràtic, sobretot 
impacten en el benestar i la garantia de drets de l’infant afectat. Per aquest motiu, el 
Síndic va plantejar l’assumpte al Defensor del Poble perquè, a la vegada, aquesta 
institució homòloga estatal pogués traslladar-lo al Consell de l’Empadronament de 
l’Institut Nacional d’Estadística, com a organisme competent per poder resoldre i 
modificar els dubtes i conflictes plantejats per l’aplicació de la Resolució.
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Resposta de l’Administració

En la queixa exposada, l’ajuntament va revisar el procediment seguit i va detectar que 
es va tractar d’un error, atès que s’havia admès el document d’autorització, però no 
signat per l’altre progenitor, sinó signat pel mateix progenitor que instava el canvi 
padronal de l’infant. L’ajuntament va requerir el progenitor que havia instat el canvi 
perquè presentés aquest document correctament signat per l’altre progenitor. Com que 
no va rebre aquesta documentació, l’ajuntament va fer consulta a l’Institut Nacional 
d’Estadística en relació amb la forma de procedir, i va iniciar un procediment de baixa 
d’ofici de l’empadronament de l’infant per manca de documentació o documentació 
incorrecta.

El Defensor del Poble, en resposta al Síndic sobre aspectes padronals que afecten 
infants, es va adreçar al Consell d’Empadronament de l’Institut Nacional d’Estadística, 
que a la vegada s’havia interessat per la qüestió i havia treballat el tema en el marc del 
Grup de Treball per a la revisió de la normativa padronal, i va proposar que es 
modifiquessin les instruccions contingudes en l’apartat 2.2.1, sobre representació legal, 
de la Resolució de 30 de gener de 2015 en el sentit que s’indica.

Concretament, es fa constar que en la modificació de les instruccions proposa exigir al 
progenitor que signi la declaració jurada responsable que faci constar també en el nou 
model de declaració que: ambdós progenitors tenen la guarda i custòdia, que no hi ha 
resolució judicial que s’hi pronunciï, justificar la impossibilitat de no disposar de la 
signatura de l’altre progenitor i indicar que el fill o filla menor de divuit anys hi conviu.

També s’indica que la nova redacció de la Resolució clarifica que si hi ha una resolució 
sobre guarda i custòdia no s’ha d’aportar la declaració responsable, i que serà el 
progenitor que tingui atribuïda la guarda i custòdia més habitualment el que podrà 
instar la modificació de la inscripció padronal, excepte que la sentència exigeixi mutu 
acord. Així mateix, també es fa constar que s’han proposat dos models de declaració 
responsable en funció de si hi ha una resolució judicial o no que s’hi pronunciï, i si n’hi 
ha, s’exigirà al progenitor que signa que declari que la resolució judicial està en vigor i 
que no n’hi ha una de posterior que la modifiqui.

L’aprovació d’aquestes modificacions respecten els principis de simplicitat, claredat i 
servei efectiu a la ciutadania, i responen al principi d’eficàcia administrativa que ha de 
presidir tota actuació de les administracions públiques, però principalment ajudaran a 
resoldre situacions conflictives que se susciten sobre l’empadronament d’infants per 
part d’un sol dels progenitors separats o divorciats i es garantirà l’interès superior de 
l’infant.

El 2 de maig de 2020 es va publicar la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, 
per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la 
qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró 
municipal.
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CAS ESTUDI 2

Amb referència a la matriculació d’un fill en un centre educatiu sense el consentiment 
de l’altre progenitor

Explicació del problema

La queixa planteja la disconformitat d’un progenitor amb la gestió de l’Administració 
educativa davant la baixa del fill d’un centre educatiu públic, un cop iniciat el curs 
escolar, i la matriculació en un centre educatiu privat, instada de manera unilateral per 
l’altre progenitor.

Resposta de l’Administració

El Síndic es va adreçar al Departament d’Educació, que va valorar que, com que era un 
centre educatiu no sostingut amb fons públics, l’admissió d’alumnat no estava subjecta 
a les normes de preinscripció i matrícula d’alumnat als centres del Servei d’Educació de 
Catalunya. Per això, l’admissió de l’alumne al centre privat un cop iniciat el curs no va 
ser coneguda ni valorada per la Comissió de Garanties d’Admissió.

Recomanació general del Síndic

El Síndic recomana al Departament d’Educació que valori la introducció de possibles 
mesures a fi d’evitar que es cursin baixes d’alumnes de centres educatius que no 
estiguin validades per ambdós progenitors.

 
CAS ESTUDI 3

Amb referència a l’escolarització d’un infant en una situació de desacord entre els 
progenitors

Explicació del problema

El Síndic va rebre una queixa d’un progenitor en desacord amb la inadmissió del seu fill 
a l’escola per a la qual havia formalitzat la sol·licitud de preinscripció.

La persona interessada assenyalava que l’altre progenitor havia decidit de forma 
unilateral preinscriure l’infant en un altre centre educatiu, i aquesta preinscripció havia 
estat admesa per l’Administració educativa, malgrat que es tenia coneixement de 
l’existència d’una sentència judicial que establia que l’infant, un cop finalitzés l’etapa 
d’escola bressol, s’havia d’escolaritzar a l’escola demanada pel progenitor que s’adreçava 
al Síndic. 

En aquest sentit, la persona interessada exposava que s’havia adreçat a l’Administració 
de forma verbal i per escrit, i que havia estat informada que l’infant es mantindria al 
centre on havia estat admès fins que recaigués una nova resolució judicial respecte de 
l’escolarització.
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Recomanacions del Síndic

La Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família, regula l’exercici de la potestat parental en cas de vida separada dels 
progenitors i estableix que: ”El progenitor que exerceix la potestat parental, llevat que 
l’autoritat judicial disposi una altra cosa, necessita el consentiment exprés o tàcit de 
l’altre per a decidir el tipus d’ensenyament dels fills, per a variar-ne el domicili si això 
els aparta de llur entorn habitual” (article 236-11.1).

Segons aquest marc normatiu, amb caràcter general, les decisions relatives a 
l’escolarització requereixen el consentiment exprés o tàcit de l’altre progenitor, i també 
el canvi de domicili, i en cas de desacord entre els progenitors, l’autoritat judicial ha 
d’atribuir la facultat de decidir a un d’ells: “En cas de desacord ocasional en l’exercici de 
la potestat parental, l’autoritat judicial, a instància de qualsevol dels progenitors, ha 
d’atribuir la facultat de decidir a un d’ells” (article 236-13).

En aplicació d’aquestes previsions, tant les instruccions que regulen el procediment 
d’admissió com les que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents 
estableixen com s’haurà d’actuar en les situacions de falta d’acord entre les persones 
que comparteixen la potestat parental mentre no hi hagi resolució judicial.

En el cas del procés de preinscripció, la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la 
qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020, el punt 3.12 establia que […] si es 
constata falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor 
i, mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds de 
preinscripció presentades i l’alumne es manté al mateix centre on està escolaritzat. I si 
es tracta de nova matrícula o d’altres circumstàncies que les comissions de garanties 
d’admissió considerin, les comissions determinen el centre d’escolarització després 
d’escoltar les persones interessades.

Segons aquesta resolució, en cas de desacord entre els progenitors, cal deixar sense 
efecte les dues sol·licituds, i si es tracta d’una nova matrícula la comissió d’escolarització 
determina el centre.

Tanmateix, la interpretació que es faci d’aquesta resolució no pot contravenir les 
previsions del Codi civil de Catalunya, que estableixen que en cas de desacord entre els 
progenitors l’autoritat judicial atribueix la facultat de decidir a un dels dos progenitors, 
ni tampoc les previsions contingudes en els documents per a l’organització i la gestió 
dels centres (Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 
2019-2020 aprovades per Resolució de 21 de juny de 2019, també els del curs 2018-2019), 
que estableixen que en cas de desacords entre els progenitors cal complir les decisions 
judicials. En aquest sentit, aquest document estableix:

“1.3. Problemes entre els progenitors en relació amb els fills

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes 
menors d’edat, cal tenir en compte els criteris següents:

Com a regla general:

No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares 
dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. 
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Complir sempre les resolucions i els requeriments judicials escrits sobre les relacions 
esmentades.

Com a qüestions específiques:

[...] Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen a les persones que en 
tenen la potestat. Aquesta l’exerceixen ambdós progenitors o un de sol amb el 
consentiment exprés o tàcit de l’altre, i són vàlids els actes que faci un d’ells segons l’ús 
social i les circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, cal complir el que 
determini el jutge.”

En aquest cas, l’Administració educativa tenia constància de l’existència d’una resolució 
judicial que establia a quin centre s’havia d’escolaritzar l’alumne, decisió judicial que 
resultava vigent i aplicable, atès que no constava que hagués estat suspesa ni deixada 
sense efecte per cap altra resolució judicial posterior.

El contingut d’aquesta decisió judicial vinculava no només els dos progenitors, sinó 
també l’Administració educativa, que està obligada a complir-la, tal com preveu el marc 
normatiu vigent i les instruccions del Departament d’Educació.

Per això:

El Síndic va suggerir al Departament d’Educació que es revisés la decisió adoptada en 
aquest cas, tot recordant que les decisions judicials relatives a l’escolarització són de 
compliment obligat i, en conseqüència, davant de situacions de desacord entre els 
progenitors, en primer terme cal complir les decisions judicials prèviament recaigudes 
en relació amb l’escolarització, si no és que s’acredita que la seva efectivitat ha quedat 
suspesa.

Així mateix, li ha suggerit que consideri revisar el contingut de la Resolució que regula 
el procediment d’admissió als centres docents, en concret l’apartat referent a la falta 
d’acord entre les persones que comparteixen la potestat de l’infant, amb l’objectiu 
d’evitar-ne interpretacions contràries al Codi civil de Catalunya i al document 
d’organització i de funcionament dels centres docents, quant a l’obligatorietat de 
compliment de les decisions judicials relatives a l’escolarització de l’alumnat, sempre 
que hi hagi places vacants.

 
CAS ESTUDI 4

Amb referència a la dilació en la provisió d’un servei tècnic de punt de trobada per 
garantir la relació de l’infant amb un progenitor

El progenitor s’adreça al Síndic per exposar el desacord i la preocupació davant 
l’endarreriment en l’inici de les visites amb el seu fill a causa de la dilació en l’assignació 
d’un servei de punt de trobada.

Explicació del problema

El jutjat competent, en el marc del procediment de divorci contenciós, va dictar 
sentència en data 7 de maig de 2019 i va establir un règim de visites en un servei tècnic 
de punt de trobada (STPT) entre el progenitor i l’infant.
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El cas de referència va arribar a la Direcció General de Famílies en data 14 de juny de 
2019. Un cop l’Administració va disposar de tota la documentació referent del cas, va 
adreçar una carta al jutjat en data 7 d’agost de 2019 en què s’informava que el servei de 
punt de trobada més pròxim al domicili de l’infant, on pertocava fer l’assignació, estava 
sobresaturat i que la família quedava en llista d’espera. Finalment, en data 30 d’octubre 
de 2019, es va assignar el cas a l’STPT.

Des de la sentència que establia visites a l’STPT (7 de maig de 2019) fins a l’assignació 
del recurs (30 d’octubre de 2019) hi ha sis mesos, temps d’espera excessivament llarg per 
a l’infant per exercir el seu dret de relació amb el progenitor.

Cal tenir especialment en compte que en aquestes delicades situacions el temps té un 
paper decisori en el procés de recuperació del vincle amb el progenitor, mare o pare, 
amb qui no conviu l’infant.

Per a la immediata provisió del recurs, cal recordar que el temps acumulat durant els 
diversos procediments, judicials o administratius, és un factor clau que cal tenir en 
consideració.

El Síndic recorda que el dret de relació, trobades i comunicació de l’infant amb el 
progenitor amb qui no convisqui de manera regular és un dret de l’infant que decau 
només en funció del seu interès primordial.

Des de la perspectiva de l’interès superior de l’infant, la manca de recursos humans i 
materials en cap cas pot alterar l’inici i la freqüència dels contactes que hagin estat 
estipulats judicialment entre l’infant i el progenitor amb qui no conviu.

La dilació en l’assignació del recurs va en detriment del dret de l’infant a mantenir el 
contacte paternofilial estipulat judicialment, que s’ha de garantir malgrat la 
sobresaturació del servei.

Recomanació general de Síndic

 El Síndic ha demanat que s’emprenguin mesures per garantir sense dilacions el 
contacte paternofilial estipulat judicialment, malgrat la sobresaturació en què es pugui 
trobar un servei tècnic de punt de trobada.

 El Síndic ha demanat la millora dels circuits de comunicació entre la Direcció General 
de Famílies i els jutjats per contribuir a garantir el dret dels infants a gaudir, sense 
dilacions, de la relació amb un progenitor acordada judicialment.
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CAS ESTUDI 5

Amb referència a la manca d’acompanyament terapèutic familiar després de la 
finalització dels contactes de l’infant amb un progenitor en un servei tècnic de punt de 
trobada (STPT)

En aquest cas, la recuperació de les relacions de dos germans amb la seva mare havia 
estat un aspecte valorat com a imprescindible pel Ministeri Fiscal i per l’Equip 
d’Assessorament Tècnic. Després d’un incident en el decurs d’una visita a l’STPT, on els 
professionals van observar una reacció d’un dels fills que denotava patiment, es va 
sol·licitar al jutjat la suspensió de les visites d’ambdós germans amb la mare. 

En aquest moment, la relació maternofilial s’havia garantit mínimament a l’STPT, però 
com que es van suspendre les visites en aquest recurs, la relació va tornar a quedar en 
suspens, en espera que els progenitors es posessin d’acord sobre com i on començar una 
teràpia familiar. Mentrestant, el temps va passant i els infants no han vist la seva mare 
des del setembre de 2018.

Explicació del problema

La imposició o la suspensió del contacte d’un infant amb un progenitor a qui fa temps 
que no veu, o amb qui la relació s’ha vist pertorbada, devaluada o malmesa, representa 
una avaluació tècnica molt complexa sobre l’interès superior de l’infant en cada cas. 

Alguns progenitors que s’han adreçat al Síndic exposen que la proposta de suspensió de 
les trobades de l’infant amb un progenitor s’ha fet amb massa rapidesa, sense valorar 
els aspectes interns que confluïen en la situació familiar concreta, o d’altres que, per 
contra, addueixen que s’ha fet amb massa lentitud o simplement mostren el seu 
desacord perquè no s’ha arribat a proposar mai, malgrat els signes de patiment de 
l’infant. 

En aquest cas, a partir de l’observació d’un comportament d’un dels germans durant les 
visites en l’STPT, que s’associa i/o es valora com de patiment, se suspenen les visites no 
només d’aquest infant amb la mare, sinó també del germà petit.

En determinats casos d’alta complexitat familiar, el Síndic recomana que es valori 
l’oportunitat de garantir una intervenció terapèutica, prèvia o paral·lela i col·lateral a la 
intervenció de l’STPT, per evitar el pas del temps en l’abordatge del conflicte de fons, per 
acompanyar els infants i els progenitors i ajudar-los a contextualitzar la situació 
familiar, i per fer un treball més profund amb els membres familiars amb l’objectiu 
d’intentar reconduir la relació malmesa, sempre que no hi hagi motius greus de risc 
sobre la base dels quals es consideri que les visites de l’infant amb aquell progenitor 
s’han de suspendre definitivament.

Resposta de l’Administració 

La resposta rebuda de la Direcció General de Famílies indica que els serveis tècnics de 
punt de trobada poden proposar una intervenció terapèutica als membres de la família, 
conjunta o no, prèviament, en paral·lel o sovint posteriorment a la intervenció de l’STPT, 
per garantir el benestar dels infants.

El Síndic constata que en casos com aquest no n’hi ha prou de proposar a les parts un 
acompanyament terapèutic, sinó que prèviament a l’inici de les visites en l’STPT o, 
quan aquest recurs proposa la finalització de les visites, s’ha de garantir, en interès
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dels infants, l’inici immediat d’una intervenció terapèutica familiar, a fi de prevenir que 
la suspensió de les visites a l’STPT derivi en una suspensió definitiva de la relació dels 
infants amb el progenitor, com fins enguany ha passat en aquest cas, sense encara 
haver-se pogut treballar des d’una perspectiva terapèutica les relacions entre els 
membres familiars, i per tant, sense encara haver-se pogut recuperar la relació i la 
comunicació dels infants amb la seva mare.

 
CAS ESTUDI 6

Amb referència a la necessitat de crear circuits de derivació a serveis de mediació que 
contribueixin a evitar la tardança en la resolució del conflicte d’acord amb l’interès de 
l’infant

Explicació del problema

La queixa versa sobre l’incompliment per part d’un progenitor del pla d’estades de 
l’infant amb ambdós progenitors establert per sentència judicial, ja que no havia 
retornat l’infant a l’altre progenitor després d’un període de vacances. La persona 
interessada es va adreçar al Síndic per exposar la seva preocupació per la tardança que 
podia suposar la resolució del conflicte després d’haver estat derivada a la instància 
judicial per una comissaria, des d’on se li havia comunicat que no podien intervenir-hi 
perquè es tractava d’un assumpte civil exclusivament judicial que havia de ser 
comunicat al jutjat de guàrdia.

Recomanació general de Síndic  

El Síndic recomana que, davant de desacords entre progenitors per qüestions referides 
a l’exercici de la guarda, tret de supòsits excepcionals que facin referència a situacions 
de violència, el Departament de Justícia, en coordinació amb el Departament d’Interior, 
valori el desenvolupament d’un model d’intervenció que augmenti el coneixement sobre 
la mediació i la conscienciació de la necessitat d’intentar aquesta via en interès dels 
infants, i que es faciliti l’accés dels progenitors a serveis de mediació des de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra, sens perjudici de la comunicació judicial oportuna 
que es consideri necessària en cada cas davant dels incompliments de sentència.

Resposta de l’Administració  

El Departament de Justícia valora que el coneixement de la mediació continua sent 
escàs i que cal intensificar els esforços perquè la informació arribi a les parts i als 
professionals del dret, en consonància amb les recomanacions de la Comissió Europea.

També en coincidència amb les recomanacions del Síndic, el Departament de Justícia 
considera necessària una coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat. 
En aquest sentit, el Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, està elaborant els treballs previs per impulsar la creació d’una 
comissió interdepartamental de mitjans alternatius de resolució de conflictes, en la 
qual ha de participar el Departament d’Interior, ateses les actuacions en matèria de 
mediació que ja està duent a terme el Cos de Mossos d’Esquadra. En el si d’aquesta 
comissió, quan es creï, o utilitzant altres canals de comunicació, el Departament de 
Justícia està obert a la col·laboració amb el Departament d’Interior per dur a terme les 
accions que es considerin necessàries per promoure els ADR en general, i en particular 
la mediació familiar.
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CAS ESTUDI 7

Amb referència a l’escolta dels infants en seu judicial i a la valoració del seu interès 
superior

Explicació del problema

El Síndic va rebre una queixa d’un progenitor en desacord amb l’ordre judicial de retorn 
i restitució dels fills d’onze i catorze anys amb l’altre progenitor al país on havia viscut 
la família, que s’havia d’executar en un termini màxim de quinze dies.

La persona interessada adduïa que el retorn al país on residia l’altre progenitor podia 
representar un risc físic i psicològic per als infants, que, a més, serien separats d’aquest 
altre progenitor, i que aquest risc no havia estat examinat per experts en psicologia 
infantil, atès que en primera instància s’havia denegat la intervenció de l’EATAF i havia 
estat valorat a partir de la declaració dels infants en seu judicial. 

La persona interessada havia presentat recurs d’apel·lació en què mostrava la seva 
preocupació pel benestar físic i mental dels seus fills i sol·licitava que el risc adduït fos 
valorat per l’EATAF o per un pèrit judicial, a fi que els infants fossin explorats des d’un 
punt de vista psicològic. 

L’article 12 de la Convenció sobre els drets de l’infant reconeix el dret de l’infant a ser 
escoltat i que les seves opinions es tinguin en compte, especialment en els  procediments 
judicials, tenint en consideració la seva edat i maduresa.

Recomanació general de Síndic  

Tenint en compte la informació rebuda, amb ple respecte a les competències judicials, 
el Síndic dona trasllat del cas a la Fiscalia de Menors, als efectes que estimi oportuns, 
des de la perspectiva de l’interès superior dels infants.

 
CAS ESTUDI 8

Amb referència a les mesures d’acompanyament i de suport familiar per abordar la 
conflictivitat familiar 

Explicació del problema

La persona interessada s’adreça al Síndic per exposar els problemes de relació i 
comunicació amb l’altre progenitor que afecten el fill en comú. Els indicadors de risc 
observats pels serveis socials que intervenen amb l’infant (escola i pediatre) fan valorar 
que es troba en situació de risc lleu a causa del grau de conflictivitat que hi ha en la 
relació i comunicació entre els dos progenitors.

Els serveis socials valoren que es mantingui una intervenció socioeducativa amb 
l’infant i amb els dos progenitors. Amb tot, consideren que el pronòstic del cas serà 
complex, ja que conflueixen elements externs a la criança de l’infant, com ara les 
denúncies presentades davant els Mossos d’Esquadra i les diverses demandes judicials.
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Recomanació general de Síndic  

El Síndic recomana que s’adoptin mesures d’acompanyament, seguiment i suport 
familiar per abordar la conflictivitat familiar d’acord amb l’interès superior de l’infant.

Resposta de l’Administració

Els serveis socials bàsics valoren favorablement que seria convenient que els membres 
familiars poguessin rebre suport i orientació professional, per les característiques 
pròpies de la dinàmica familiar, i també facilitar-los pautes educatives que afavoreixin 
la criança adequada de l’infant.

Per reforçar aquesta valoració tècnica, es proposa que l’infant participi en una edició 
d’un taller dirigit a infants de progenitors separats. La iniciativa forma part del Servei 
d’Atenció a Infants de Progenitors Separats (SAIPS).

El taller fa un abordatge amb un grup d’infants que es veuen immersos en un procés de 
patiment arran de la separació o divorci dels seus progenitors. La finalitat és dotar els 
infants d’eines i estratègies, perquè es pugin mantenir al marge de la conflictivitat 
conjugal i compartir situacions, experiències, pors i solucions entre els diferents infants. 
En definitiva, es pretén treballar l’expressió de les emocions disfuncionals i com 
gestionar-les, tot facilitant les estratègies de comunicació amb el grup i entrenant les 
habilitats socials.

Els serveis socials informen que els progenitors es mostren col·laboradors en tot aquest 
procés i permeten l’acompanyament en el seguiment del fill en comú (de manera 
directa i indirecta) i les coordinacions amb tots els professionals de referència per 
valorar l’evolució de l’infant en aquesta nova etapa. En les diverses entrevistes 
mantingudes amb ambdós progenitors, tots dos tenen intenció de vetllar pel benestar 
del fill seguint les indicacions proposades pels serveis intervinents.
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11. EPÍLEG

Afectació del dret dels infants a mantenir 
relacions personals i contacte directe amb 
un progenitor o ambdós de manera regular 
durant l’estat d’alarma decretat per 
gestionar la crisi sanitària de la COVID-19 

L’estat d’emergència sobrevingut per 
gestionar la crisi sanitària de la COVID-19, 
sense haver planificat de manera virtual 
segura una administració telemàtica i els 
serveis derivats, ha afectat el dret dels 
infants a mantenir relació i contacte regular 
amb ambdós progenitors, entre altres drets. 

Sobre el tancament dels serveis tècnics de 
punt de trobada (STPT), per Resolució 
SLT/737/2020, de 13 de març, de mesures 
complementàries per a la prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-COV-2, es 
van suspendre les visites i els intercanvis 
dels infants amb progenitors als STPT.

El tancament d’aquest servei, però, no va 
anar acompanyat de mesures alternatives 
per adaptar-se a la nova situació 
sobrevinguda i garantir el dret dels infants 
a mantenir una relació regular amb ambdós 
progenitors. 

Tot i que el dret de relació i comunicació de 
l’infant amb el progenitor o progenitors 
amb qui no conviu de manera regular és un 
dret de l’infant que decau només en funció 
del seu interès primordial, la manca 
d’establiment de mitjans telemàtics va 
comportar que aquest dret no quedés 
garantit.

Les visites van poder ser reprogramades, 
d’acord amb les instruccions que es van 
emetre per a serveis d’intervenció 
especialitzada i serveis tècnics de punt de 
trobada per a la prevenció i protecció de la 
infecció per la COVID-19, però la manca 
d’oferiment de mesures telemàtiques 
alternatives va anar en detriment del dret 
de l’infant a mantenir contacte regular amb 
el seu pare i/o mare, tenint en compte el 
seu benestar psicològic i emocional.

En aquestes delicades situacions familiars, 
el factor del temps té un paper decisori en 
el procés de recuperació o manteniment del 
vincle de l’infant amb aquell progenitor, 

mare o pare, amb qui no conviu, i que per 
determinades raons i circumstàncies s’hi 
relacionava sota la supervisió d’un servei 
tècnic de punt de trobada familiar.

En aquests casos també cal recordar la 
importància de la prevenció. Els poders 
públics han de prendre mesures preventives, 
en interès dels infants, per evitar la 
hiperjudicialització d’aquestes situacions i 
l’acumulació de procediments, judicials o 
administratius, tenint en compte la greu 
repercussió que té per a l’infant l’escalada 
de la conflictivitat entre progenitors.

El Síndic va suggerir al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies d’adoptar 
mesures per habilitar mitjans alternatius 
telemàtics en espais que respectessin les 
condicions de seguretat i salut requerides 
per l’estat d’alarma, a fi de garantir el dret 
de relació dels infants amb el progenitor i/o 
progenitors amb qui no convisquessin, i 
adequant cada situació a les particularitats 
familiars, d’acord amb l’interès superior de 
l’infant.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, va imposar 
restriccions importants a la llibertat de 
circulació. Sobre la circulació i/o intercanvi 
dels infants amb un o ambdós progenitors, 
de l’article 7 de la norma se’n desprenia la 
limitació de la circulació de persones per les 
vies d’ús públic per a la realització de certes 
activitats, entre les quals hi havia el retorn 
al lloc de residència habitual (d) i l’assistència 
i cura de persones grans, menors d’edat, 
dependents, persones amb discapacitat o 
persones especialment vulnerables (e).

No obstant l’increment de conflictes 
interpersonals durant l’estat d’alarma, 
alguns que afectaven directament o 
indirectament els infants, una altra mesura 
adoptada pel Reial decret 463/2020 va ser la 
suspensió de termes i terminis processals, 
per la qual cosa la via ordinària de resolució 
de conflictes, per mitjà dels òrgans 
jurisdiccionals, va quedar seriosament 
limitada als supòsits excepcionals recollits 
en la disposició addicional segona, que 
establia que en l’ordre jurisdiccional penal, 
la suspensió i interrupció no s’aplicaria als 
procediments d’habeas corpus, a les 
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actuacions encomanades als serveis de 
guàrdia, a les actuacions amb el detingut, a 
les ordres de protecció, a les actuacions 
urgents en matèria de vigilància 
penitenciària i a qualsevol mesura cautelar 
en matèria de violència sobre la dona o 
menors d’edat.

La paralització de la pràctica majoria de les 
actuacions i processos judicials va 
comportar que molt progenitors, en la 
majoria de casos per disconformitat amb el 
règim d’estades dels fills en període de 
confinament, veiessin limitat el seu dret a 
l’accés a la justícia i s’adrecessin al Síndic.

Les queixes i consultes rebudes sobre aquest 
assumpte exposaven el desacord de 
progenitors per no poder exercir la guarda 
dels fills, derivada d’un pla d’estades, 
estipulat judicialment o per acord previ, i/o 
per la manca de relació i/o comunicació 
telemàtica amb els fills, arran de les mesures 
de confinament adoptades per l’estat 
d’alarma decretat per la COVID-19.

Posteriorment, el Reial decret 465/2020, de 
17 de març, va modificar el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i va afegir que la 
circulació de les persones permesa s’havia 
de fer de manera individual, excepte que 
s’acompanyés persones amb discapacitat, 
menors d’edat, persones grans, o hi hagués 
una altra causa degudament justificada.

D’altra banda, pel que fa al règim de guarda 
i custòdia dels infants de progenitors 
separats, el Ministeri de l’Interior va fer 
arribar una circular a les forces de seguretat 
en què va autoritzar el desplaçament de 
fills menors d’edat de pares separats al 
lliurament a l’altre progenitor, sempre que 
es fes amb les mesures de seguretat 
adequades. Així mateix ho va difondre 
Protecció Civil del Departament d’Interior 
en un qüestionari sobre restriccions 
d’activitats per la COVID-19 de 14 de març.

En data 18 de març, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va remetre l’acord que 
els jutjats de família de Barcelona van 
adoptar en què es va comminar els 
progenitors a reduir al màxim la mobilitat 
dels infants i adolescents, encara que 
s’indicava que el confinament no suposava 
l’incompliment de resolucions judicials. En 
concret es van emetre els acords i les 

consideracions següents amb relació al 
règim de guarda i custòdia durant el període 
de l’estat d’alarma:

 En primer lloc es va indicar que si algun 
dels progenitors presentava símptomes de 
contagi o havia resultat positiu en el test 
del COVID-19, en interès dels fills menors a 
càrrec i per evitar la propagació del virus, 
era preferible que la guarda i custòdia 
l’exercís l’altre progenitor, entenent-se que 
concorria força major que suspenia 
provisionalment les mesures acordades.

 Més enllà d’aquest supòsit i per a millor 
compliment dels acords de les autoritats 
sanitàries i excepte en supòsits justificats 
documentalment, el sistema de 
responsabilitat parental hauria de ser 
exercit pel progenitor que exercís la guarda 
en aquell moment, en supòsits de guarda i 
custòdia compartida.

 S’haurien de facilitar particularment per 
mitjans telemàtics, skype, facetime, o vídeo 
trucada de Whatsapp, el contacte amb 
l’altre progenitor, sempre que no es 
pertorbessin les rutines i els horaris de 
descans dels infants i es va demanar que 
els progenitors arribessin a acords atès que 
els jutjats només atenien casos de risc.

En els casos que el Síndic va rebre durant 
aquest període, es va alertar sobre la 
importància de preservar la comunicació 
entre progenitors, a fi d’intentar acordar les 
mesures que s’estimessin més convenients 
per als infants, i de fomentar la mediació 
per a les qüestions sobre les quals fos 
possible intentar arribar a algun acord, per 
evitar la immediata judicialització, tenint 
en compte la greu repercussió que té per als 
infants l’escalada de la conflictivitat entre 
progenitors a través de la hiperjudicialització 
i l’acumulació de procediments judicials, i 
també per economia processal.

En aquest sentit, el Departament de Justícia 
va iniciar el programa de mediació “Diàleg i 
acord davant la COVID”, a través del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya. De 
manera excepcional, aquest programa té 
caràcter gratuït per a les persones usuàries 
i es desenvolupa a través de mitjans 
telemàtics. El programa dona cobertura tant 
a les sessions informatives sobre la mediació 
com a les mediacions que es desenvolupessin 
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a partir de la declaració de l’estat d’alarma 
i fins que hagin transcorregut sis mesos des 
del seu aixecament. 

La Resolució JUS/848/2020, d’1 d’abril, per la 
qual s’acorda la continuació dels 
procediments que instrueix el Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya i la 
iniciació del programa de mediació gratuïta 
durant l’estat d’alarma declarat com a 
conseqüència de la pandèmia internacional 
de COVID-19, indica que en diversos 
supòsits ha estat la mateixa autoritat 
judicial la que ha derivat les parts a una 
sessió informativa sobre la mediació, o 
directament a un procés de mediació, tant 
abans com després de la declaració de 
l’estat d’alarma. 

També destaca en aquest sentit el 
pronunciament del Consell General del 
Poder Judicial, de 20 de març de 2020, en 
relació amb els règims de guarda, custòdia, 
visites i comunicacions, en el sentit que, 
fins i tot durant l’estat d’alarma, correspon 
a l’autoritat judicial modificar aquests 
règims sens perjudici de la possibilitat, i 
fins i tot conveniència, que aquesta variació 
del règim i de la forma d’executar-lo sigui 
producte del consens entre els progenitors.

Des de la perspectiva dels drets dels infants, 
i també tenint en compte aspectes 
d’economia processal, el Síndic valora la 
necessitat de fomentar la mediació en 
general, i en particular, garantir la 
continuïtat de prestacions de mediació en 
línia.

Durant aquesta etapa tan complexa 
generada per la COVID-19 ha quedat 
constatat que la mediació, generalment 
residual a la via judicial, és una via 
alternativa que s’havia de potenciar, en 
interès dels infants i adolescents, per 
abordar la majoria dels conflictes derivats 
dels plans d’estades i intercanvis dels fills 

entre progenitors o d’altres incidents que 
puguin aparèixer en contextos de 
separacions de parella, sobre els quals es 
puguin intentar arribar a acords.

El Síndic alerta que en cas de repunts en la 
judicialització dels conflictes parentals 
novament els infants seran els majorment 
afectats. Des de la perspectiva de la 
prevenció, els poders públics han de valorar 
l’adopció de mecanismes que puguin 
persistir en el temps per apropar i facilitar 
la ciutadania a serveis de mediació i evitar 
la immediata judicialització de les qüestions 
que afecten els fills per a les quals és 
possible, i preferible, que siguin els mateixos 
progenitors que puguin acordar la regulació 
que creuen que s’adequa més als interessos 
i les necessitats dels infants.

La implementació de mesures telemàtiques 
és un dels aspectes que cal valorar que 
pugui persistir per facilitar l’accés de 
progenitors en conflicte a programes de 
mediació d’arreu del territori.

El canvi de paradigma vers una cultura de 
resolució alternativa de conflictes en 
matèria d’infància, prèvia a la via judicial, 
pivota sobre la conscienciació progressiva 
de la ciutadana i dels professionals.

L’actual pandèmia ha posat en relleu, més 
que mai, l’obligatorietat de tots els poders 
públics de prioritzar les necessitats dels 
infants. El Síndic és coneixedor que el 
Departament de Justícia està treballant en 
el disseny d’una política pública integral 
que fomenti la resolució alternativa de 
conflictes. Cal avançar en aquesta línia per 
incorporar la mediació i/o altres sistemes 
ADR de manera transversal en els diferents 
àmbits d’actuació pública, i de manera molt 
especial en l’àmbit d’infància i família, a fi 
de preservar els infants de la conflictivitat 
entre adults i posar els seus interessos en el 
centre de les decisions que els afectin.
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Recomanacions

 Adoptar mesures per habilitar mitjans alternatius telemàtics en els serveis tècnics de 
punt de trobada a fi de garantir el dret de relació dels infants amb el progenitor i/o 
progenitors amb qui no convisquin, adequant cada situació a les particularitats 
familiars, d’acord amb l’interès superior de l’infant.

 Implementar mesures telemàtiques per facilitar l’accés de progenitors en conflicte a 
programes de mediació d’arreu del territori.

 Avançar en el disseny d’una política pública integral que fomenti la resolució 
alternativa de conflictes i incorpori la mediació i/o altres sistemes ADR de manera 
transversal en els diferents àmbits d’actuació pública, en especial en l’àmbit d’infància 
i família, a fi de preservar els infants de la conflictivitat entre adults i posar els seus 
interessos en el centre de les decisions que els afectin.
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