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INTRODUCCIÓ

Aquest informe analitza la situació dels 
drets dels infants a Catalunya prenent com 
a marc de referència la Convenció dels 
drets de l’infant i tota la resta de 
l’ordenament jurídic aplicable a Catalunya 
que afecta els drets dels infants, a través 
de l’anàlisi de les polítiques públiques i les 
actuacions de les diferents administracions 
i serveis públics. 

L’informe que es presenta respon al 
manament establert en la Llei dels drets i 
les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. L’estructura de l’informe 
general divideix aquestes situacions i 
polítiques públiques en cinc apartats, drets 
i llibertats civils i mesures generals, 
protecció contra la violència, entorn 
familiar i modalitats alternatives de cura, 
discapacitat, salut bàsica i benestar, i 
educació, lleure i activitats culturals. 

L’informe també incorpora altres 
recomanacions essencials pendents de 
compliment, i també els principals avenços 
assolits per mitjà de les mesures adoptades 
per les administracions i institucions.

L’anàlisi que es duu a terme deriva de les 
queixes rebudes, les actuacions d’ofici 
realitzades, les visites i els contactes amb 
infants i adolescents, les entrevistes amb 
professionals d’atenció a la infància i 
responsables dels serveis i l’anàlisi de les 

 
dades i els indicadors disponibles sobre la 
situació dels drets dels infants, que han 
estat objecte de recomanacions formulades 
en diversos informes i altres documents 
emesos per la institució; recomanacions 
que cal posar en primera línia perquè 
constitueixin una guia d’actuació per a les 
institucions, especialment el Parlament, el 
Govern i l’Administració de la Generalitat.

En l’informe també es dona compte dels 
informes monogràfics presentats al 
Parlament de Catalunya, referits a la lluita 
contra la segregació escolar, a la garantia 
del dret a l’educació inclusiva i al dret 
dels infants que es troben en situacions 
de conflictivitat parental.

Finalment, l’informe també incorpora el 
resultat de la tasca participativa i, alhora, 
d’impuls i assessoria dels adolescents que 
formen part del Consell Assessor Jove del 
Síndic. Aquest any, el resultat d’aquesta 
activitat s’ha incorporat al final de 
l’apartat corresponent, com a via de 
plasmació de l’opinió dels infants i 
adolescents sobre els seus drets i les 
polítiques públiques.

Juntament amb aquest informe, el Síndic 
ha elaborat un informe sobre els drets de 
l’infant, de caràcter més concís i executiu, 
que assenyala els deu grans reptes en 
matèria de drets dels infants.

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8322/Informe%20Infancia%202021_def.pdf
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I . DRETS I LLIBERTATS CIVILS 
I MESURES GENERALS

La necessitat de promoure avaluacions 
d’impacte en normes i mesures que 
afecten drets dels infants

Els infants i adolescents tenen reconegut el 
dret que el seu interès sigui la consideració 
primordial en totes les accions que els 
concerneixen, “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” (art. 3.1 de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant).

D’aquesta previsió, se’n deriva l’obligació 
que l’interès superior de l’infant es tingui 
en compte, també, en l’àmbit normatiu 
quan s’aprova qualsevol llei o reglament i 
que, en conseqüència, des dels poders 
públics es faci una avaluació sistemàtica de 
l’impacte de les normes en els drets dels 
infants. En aquest sentit, el Comitè dels 
Drets de l’Infant, sobre el dret de l’infant 
que el seu interès superior sigui una 
consideració primordial, a través de 
l’Observació general núm. 14 (2013), demana 
als estats que qualsevol projecte de 
legislació i reglamentació inclogui 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, i 
que aquesta avaluació s’ha d’estendre a la 
preparació i l’elaboració dels pressupostos.

A Catalunya, la Llei 14/2010, del 27 de maig 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, va establir 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 el seu interès superior 
(art. 52). Posteriorment, la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, 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, va 
establir que els avantprojectes de llei i 

projectes de reglament han d’incorporar la 
valoració de l’interès superior de l’infant i 
l’afectació en els seus drets, a través de les 
memòries de l’anàlisi d’impacte normatiu 
que acompanyen els avantprojectes de llei i 
els projectes de reglaments.

L’any 2019 el Síndic va recomanar al 
Departament de la Presidència que 
s’incorporés l’avaluació d’impacte en els 
drets dels infants dins el procediment 
d’elaboració de les normes del Govern, amb 
l’objectiu de valorar l’interès superior de 
l’infant en la tramitació de normes que els 
afectin, tant de forma directa com indirecta, 
i també la seva participació en aquests 
procediments.

Així mateix, el passat 2020 la Xarxa europea 
d’institucions independents de defensa 
dels drets dels infants (ENOC) va elaborar 
una guia per a l’avaluació d’impacte en la 
infància (Child Rights Impacts Assessment 
CRIA), amb l’objectiu de facilitar un 
instrument per dur a terme aquests 
procediments. El Síndic va traslladar 
aquesta guia al Departament de la 
Presidència i ha demanat que es facin 
avaluacions prèvies d’impacte en totes les 
decisions que afecten els infants i que 
s’incorpori la seva participació.

Segons la informació facilitada pel 
Departament de la Presidència, actualment 
l’avaluació de l’interès superior de l’infant i 
l’impacte en els seus drets, s’efectua en el 
marc del procés d’avaluació prèvia més 
ampli de les iniciatives normatives. El 
resultat de l’avaluació es documenta en una 
memòria d’avaluació de l’impacte de les 
mesures proposades, que es pronuncia 
respecte dels elements típics d’una 
avaluació d’impacte normatiu (problema, 
objectius, opcions, impactes, comparació 
de les opcions i seguiment i avaluació 
posterior). Les pautes que han de seguir les 
unitats promotores es recullen en les 
Recomanacions sobre l’elaboració de la 
memòria d’avaluació (2021) i per a la 
identificació dels impactes (2014), 
documents que mencionen de forma 
específica l’impacte sobre els infants i els 
adolescents.

Les dades de seguiment de les avaluacions 
de la darrera legislatura evidencien que es 
presta una atenció específica a l’avaluació 
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de l’impacte dels drets dels infants i així ho 
recull el nombre d’observacions efectuades. 
Malgrat això, es considera que hi ha marge 
de millora, tant en l’aplicació de l’instrument 
de l’avaluació normativa com en l’anàlisi 
dels impactes de la regulació en general i, 
en concret, respecte de l’anàlisi dels efectes 
en els drets dels infants, per la qual cosa cal 
seguir treballant en el vessant formatiu, de 
canvi cultural i de promoció d’aquesta eina.

En aquesta línia, el Departament de la 
Presidència informa que en el segon 
semestre de 2021 s’ha previst publicar un 
nou apartat a la web de millora de la 
regulació, amb informació específica per 
facilitar l’anàlisi de determinats impactes 
reguladors que per raó de la matèria 
presenten un interès especial, un dels quals 
és l’avaluació de l’impacte sobre els drets 
dels infants. La voluntat és posar a disposició 
de les unitats pautes útils i eines 
específiques, com ara la Guia elaborada per 
Unicef, i també s’hi pot incorporar la Guia 
de l’ENOC tramesa pel Síndic.

Així mateix, arran d’aquesta actuació també 
està previst activar de nou la col·laboració 
amb la Secretaria d’Infància, Adolescència i 

Joventut i amb Unicef, a fi d’impulsar la 
implantació més sistemàtica d’aquesta 
avaluació en el procés de presa de decisions 
normatives del Govern.

D’altra banda, en relació amb l’escolta dels 
infants i adolescents, tant en la fase de 
consulta pública prèvia com quan ja es 
disposa d’un text, en un procés participatiu 
de caràcter facultatiu previ a la informació 
pública o mitjançant els tràmits 
tradicionals d’informació púbica i 
audiència, s’informa que, amb caràcter 
general, l’escolta dels infants i adolescents 
s’efectua de forma col·lectiva i a través 
d’entitats que representen els seus 
interessos. 

Finalment, en relació amb la reforma del 
procediment d’elaboració del Govern, el 
Departament de la Presidència ha informat 
el Síndic que a finals de 2021 es preveu 
iniciar la tramitació de l’avantprojecte de 
llei que ha de regular l’elaboració de normes, 
de manera que els tràmits d’informació 
pública i audiència puguin dur-se a terme a 
principis del primer trimestre del 2022 i 
l’aprovació pel Govern es pugui produir a 
principis del segon semestre del 2022.

Recomanació

Aprovació de la regulació de les avaluacions d’impacte en normes i mesures que afecten 
drets dels infants

 Cal que la normativa que ha de regular el procediment d’elaboració de les normes 
incorpori l’avaluació d’impacte en els drets dels infants, amb l’objectiu de valorar 
l’interès superior de l’infant en la tramitació de normes que els afectin, tant de forma 
directa com indirecta, i també la seva participació en aquests procediments.
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L’increment de la inversió en 
polítiques d’infància, però sense 
reformes estructurals

Des de l’any 2018, el Departament 
d’Economia i Hisenda fa una anàlisi de 
l’impacte de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la 
infància.

El pressupost executat de la Generalitat de 
Catalunya en polítiques d’infància presenta 
una tendència positiva des de l’any 2014. En 
el període 2014-2020, la inversió en 
polítiques d’infància ha augmentat de 
manera sostinguda en un 42,7% a preus 
corrents, prop de 1.895 milions d’euros. 
Bona part d’aquest increment s’explica per 

l’augment del pressupost executat del 
Departament d’Educació en aquest mateix 
període, del 41,4% (1.704,3 milions d’euros), 
i del pressupost executat relacionat amb 
l’atenció a la infància i l’adolescència 
(fonamentalment, la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), del 
103,4%, més del doble (188,8 milions d’euros) 
(vegeu la taula 1).

Només l’any 2020, en un context de 
pandèmia, el pressupost executat en 
polítiques d’infància ha augmentat en un 
8,9%, 519,7 milions d’euros. 

Gràfic 1 . Evolució del pressupost executat en infància de la Generalitat de Catalunya 
(2010-2020)

Font: Departament d’Economia i Hisenda

5.414,91
5.194,76

4.726,53
4.513,51 4.434,67

4.897,57 4.961,11
5.225,78

5.495,36
5.810,02

6.329,71

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



12 DRETS I LLIBERTATS CIVILS I MESURES GENERALS

Taula 1 . Evolució de la despesa en infància de la Generalitat de Catalunya (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Departament
Funcional 
(programa)

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Pres-
supost 
inicial

Educació

Educació 
general

4.784,55 4.579,94 4.346,83 4.346,83 3.919,56 4.199,61 4.171,18 4.511,64 4.511,64 4.511,64 5.288,40

Innovació 
educativa

1,32 0 -  -  -  -  -  - - - -

Serveis 
compl. a 

l'educació
166,93 133,38 116,73 116,73 117,23 118,51 118,51 132,98 132,98 132,98 157,91

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

52,48 29,36 11,1 11,1 10,1 10 10 50 50 50 80

Formació 
del personal 

docent
8,19 4,54 0,85 0,85 0,18 0,18 0,18 3,47 3,47 3,47 6,67

Treball, Afers 
Socials i 
Famílies

Suport a les 
famílies

213,91 54,24 54,06 54,06 16,25 18,71 18,71 20,22 20,22 20,22 10,81

Atenció a 
la infància i 

adolesc.
183,4 176,19 189,4 189,4 183,58 187,08 187 237,53 237,53 238,17 305,73

Polítiques de 
joventut

22,66 19,6 19,06 19,06 14,55 14,54 14,54 15,62 15,62 15,62 18,41

Empresa i 
Coneixement

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

2,76 2,71 2,66 2,66 2,68 2,68 2,68 82,7 82,7 82,7 105,7

Total  5 .436,20 4 .999,97 4 .740,70 4 .740,70 4 .264,14 4 .551,31 4 .522,81 5 .054,16 5 .054,16 5 .054,8 5 .973,63

Departament
Funcional 
(programa)

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Educació

Educació 
general

4.873,85 4.712,47 4.285,47 4.461,82 3.931,50 4.305,68 4.430,24 4.644,35 4.872,27 5.093,95 5.553,58

Innovació 
educativa

3,68 0        

Serveis 
compl. a 

l'educació
210,89 152,89 126,75 134,34 113,55 109,59 113,26 127,63 102,7 137,02 229,16

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

119 79,71 63,67 60,09 69,18 78,62 82,17 83,64 85,72 83,40 99,92

Formació 
del personal 

docent
10,28 7,56 4,72 1,62 1,5 1,16 1,65 3,56 3,48 5,54 7,18

Treball, Afers 
Socials i 
Famílies

Suport a les 
famílies

216,3 68,16 60,78 66 41,29 120,78 21,09 20,99 20,16 28,73 11

Atenció a 
la infància i 

adolesc.
188,31 173,14 184,9 194,03 183,79 191,5 201,73 252,46 309,28 367,84 386,33

Polítiques de 
joventut

26,19 23,19 20,04 18,14 14,53 16,17 21,96 17,13 16,9 18,71 27,96
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Departament
Funcional 
(programa)

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Pres-
supost 

definitiu

Empresa i 
Coneixement

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

53,06 66,82 116,76 92,06 84,56 89,88 110,48 104,8 104,84 104,42 105,70

Total  5 .701,57 5 .283,94 4 .863,08 5 .028,10 4 .439,90 4 .913,36 4 .982,57 5 .254,57 5 .515,33 5 .839,61 6 .420,83

Departament
Funcional 
(programa)

Execució Execució Execució Execució Execució Execució Execució Execució Execució Execució Execució

Educació

Educació 
general

4.673,84 4.640,49 4.184,84 4.031,98 3.931,64 4.297,17 4.428,51 4.639,93 4.867,89 5.090,20 5.517,73

Innovació 
educativa

2,77 0        

Serveis 
compl. a 

l'educació
194,44 151,8 114,4 103,67 112,84 109,23 112,88 126,34 100,04 132 202,28

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

92,75 78,3 63,35 56,27 66,64 77,85 74,72 77,75 85,25 82,73 92,53

Formació 
del personal 

docent
7,39 7,32 3,55 1,16 1,1 0,87 1,3 2,59 2,53 3,56 3,99

Treball, Afers 
Socials i 
Famílies

Suport a les 
famílies

191,1 57,73 50,22 31,39 41,1 118,08 15,5 19,01 19,11 25,88 8,76

Atenció a 
la infància i 

adolesc.
175,5 170,07 174,99 183,6 182,48 188,4 195,9 238,62 298,86 353,41 371,24

Polítiques de 
joventut

24,04 22,23 18,42 13,81 14,31 16,08 21,81 16,73 16,84 17,82 27,48

Empresa i 
Coneixement

Beques 
i ajuts a 
l'estudi

53,06 66,82 116,76 91,64 84,56 89,88 110,48 104,8 104,84 104,42 105,70

Total  5 .414,91 5 .194,76 4 .726,53 4 .513,51 4 .434,67 4 .897,57 4 .961,11 5 .225,78 5 .495,36 5 .810,02 6 .329,71

Font: Departament d’Educació

Aquesta evolució positiva permet corregir 
progressivament els baixos nivells de 
despesa social en infància existents a 
Catalunya, que han condicionat el 
desenvolupament de polítiques d’infància.

Tot i aquesta millora, però, el Síndic destaca 
que les polítiques d’infància no han 
experimentat les reformes estructurals 
necessàries per generar canvis significatius 
i reals en el gaudi de drets dels infants. 

En l’àmbit de la lluita contra la pobresa 
infantil, per exemple, la millora del 
finançament ha permès garantir una millor 
cobertura de les necessitats socials 

derivades tant de la crisi econòmica del 
període 2008-2014 com de la crisi derivada 
de la pandèmia, però encara continua 
havent-hi una baixa inversió pública 
comparada en polítiques de transferència 
econòmica focalitzades en la infància i, 
consegüentment també, una elevada 
prevalença de la pobresa infantil a Catalunya 
des d’una perspectiva comparada. 

O en l’àmbit de la protecció de la infància, 
per exemple, aquesta millora del 
finançament ha permès donar una resposta 
social a l’increment tan significatiu de 
l’arribada d’infants migrants sense referents 
familiars en els darrers anys, però encara 
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continua pendent la reforma estructural del 
sistema de protecció a la infància, tant pel 
que fa a la promoció de l’acolliment 
familiar, com també a la diversificació dels 
recursos residencials i a la millora de 
l’acompanyament dels infants tutelats i 
extutelats al llarg de la tutela i durant la 
seva transició a la vida adulta.

O en l’àmbit de l’educació, per exemple, la 
millora del finançament ha permès 
incrementar l’oferta de formació 
professional o la dotació dels centres amb 
més complexitat, però la inversió 
comparada en educació continua estant 
molt per sota de la mitjana europea i del 
6% del PIB establert en la LEC, i també les 
desigualtats socials que afecten el sistema 
educatiu, tant en l’accés com en els 
processos i en els resultats, continuen 
essent prevalents. Fenòmens com ara 
l’abandonament educatiu prematur, la 
segregació escolar o les desigualtats d’accés 
a l’educació infantil de primer cicle i a 
l’educació secundària postobligatòria 
continuen essent problemes estructurals 
del nostre sistema educatiu.

L’estigmatització de l’adolescent i 
l’adultocentrisme en la gestió de la 
COVID-19

El Síndic ja va denunciar la gestió 
adultocèntrica de la crisi ocasionada per la 
pandèmia, sobretot a l’inici, quan es va 
considerar l’infant com a agent principal de 
transmissió del virus, i es va decidir prendre 
mesures contundents com ara el tancament 
dels centres educatius i la supressió de les 
activitats educatives complementàries i de 
lleure i, sobretot, prohibir totalment la 
sortida dels infants al carrer.

Malgrat que es tracta d’una situació 
d’emergència sanitària causada per una 
pandèmia sense precedents, en la presa de 
decisions es va evidenciar la manca de 
consideració dels infants. Va faltar una 
justificació clara i rigorosa de la ponderació 
de drets en conflicte que s’havia dut a 
terme per assegurar que en cadascuna de 
les mesures acordades s’havia pres en 
consideració l’interès primordial de l’infant.

En l’etapa posterior a la finalització de 
l’estat d’alarma, un cop flexibilitzades les 
mesures inicialment imposades, els infants 
i adolescents han pogut assistir als centres 
educatius i relacionar-se amb amics i 
familiars, i també moure’s i fer exercici 
físic, però cal remarcar que també s’han 
vist sotmesos a una forta estigmatització, 
que especialment ha afectat la franja dels 
adolescents, a qui s’ha responsabilitzat de 
la propagació del virus en una segona fase i 
l’incompliment majoritari de les mesures 
de contenció imposades, especialment a 
l’estiu i un cop finalitzat el curs escolar. 
També se’ls ha responsabilitzat de manera 
generalitzada de pràctiques incíviques i 
violentes com ara l’organització de 
macrobotellades.

Segons experts de disciplines socials, 
caldria haver tingut en compte el 
comportament i les necessitats dels joves 
per haver pogut estudiar estratègies de 
participació i responsabilització per a la 
contenció del virus que incloguessin aquest 
col·lectiu, que és clau en la gestió de la 
pandèmia i que expressa un malestar. Per 
contra, s’ha tornat a obviar el grup de joves, 
que durant el confinament no van causar 
problemes i que durant el desconfinament 
han rebut un tracte culpabilitzador per part 
de dirigents polítics, mitjans de comunicació 
i autoritats sanitàries.

No és una novetat, ja en l’informe del Síndic 
sobre el tractament en els mitjans de 
comunicació dels infants i adolescents es 
detectava, com a vulneració principal en la 
imatge que projectaven dels infants els 
mitjans, que els infants i adolescents es 
tractaven principalment com a subjectes 
passius i des d’una perspectiva 
adultocèntrica. Els infants i adolescents 
sovint queden relegats a la participació en 
afers que no es consideren rellevants 
socialment, de l’àmbit del lleure 
principalment, i en què la seva opinió no 
pot fer variar substancialment la decisió 
presa per l’adult. Són percebuts com a 
objecte de regulació i protecció per fer 
efectives unes mesures decidides per adults, 
explicades als adults i per atendre un 
problema que també té una afectació 
principal en la població adulta. 
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Recomanació

Estratègies de responsabilització i participació per evitar l’estigmatització dels 
adolescents i per fer-los visibles com a subjectes actius

 Cal que les autoritats prenguin en consideració l’interès superior de l’infant i 
escoltin la seva opinió en les decisions que s’hagin de prendre, i que, un cop preses, 
els les expliquin en un llenguatge entenedor i adaptat a les diverses edats, i també 
com s’han ponderat els diferents drets implicats.
S’ha d’apostar per implicar i responsabilitzar més els adolescents en l’abordatge dels 
principals reptes col·lectius que té plantejada la nostra societat, com ara la 
sostenibilitat, la solidaritat o la lluita contra el canvi climàtic, tot fent-los 
protagonistes.

L’augment d’agressions homòfobes 
entre els adolescents 

En els darrers temps, s’ha constatat un 
augment d’agressions per raó d’orientació 
sexual, identitat i/o expressió de gènere a 
Catalunya. D’acord amb la informació 
facilitada pel Departament d’Interior, per la 
Fiscalia de delictes d’odi de Barcelona o per 
l’Observatori contra l’Homofòbia, es 
constata un augment de les agressions 
envers el col·lectiu LBGTI i, especialment, 
un augment d’agressions violentes contra 
gais i trans.

Altres fonts com ara l’Observatori contra 
l’Homofòbia detallen que les incidències 
contra tot el col·lectiu, efectivament, 
augmenten, però destaca un baix perfil i 
estabilització en el nombre d’incidències 
contra lesbianes. S’assenyala com a factors 
la seva invisibilització històrica i el fet de 
patir violències més subtils i més 
normalitzades que fan que hi hagi una 
infradenúncia. Tal com es destaca en 
l’informe Visibilitzem la lesbofòbia, les dones 
lesbianes han estat històricament 
invisivilitzades i ho continuen estant. En 
aquest informe s’ha volgut visibilitzar la 
lesbofòbia existent i constatar que les 
lesbofòbies en molts casos consisteixen en 
agressions més subtils i normalitzades que, 
per tant, no es denuncien amb la mateixa 
freqüència. 

En el marc d’una actuació d’ofici actualment 
en tramitació, fruit d’una agressió LGBTI-
fòbica a una parella d’adolescents, amb 
indicadors de lesbofòbia i transfòbia, el 
Síndic s’ha adreçat a l’Administració per 
demanar informació sobre les actuacions 

que s’estan duent a terme en relació amb 
un possible augment de les agressions a 
Catalunya i que, tenint en compte que es 
tracta d’adolescents i infants, s’hi ha 
d’afegir el factor de necessitat de protecció.

El Síndic ha constatat, alhora, l’existència 
de casos d’assetjament escolar en què, 
després d’haver disposat de més informació, 
afloren causes relacionades amb l’orientació 
sexual, l’expressió o la identitat de gènere, i 
també un augment de les agressions físiques 
a adolescents trans. 

En aquest sentit, els articles 9 i 10 de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, 
indiquen que els poders públics “han de 
garantir el principi d’igualtat i eliminar 
qualsevol discriminació a infants o 
adolescents per raó de raça, sexe, idioma, 
religió, opinió política o d’una altra índole, 
origen nacional, ètnic o social, posició 
econòmica, condicions físiques, psíquiques 
o sensorials, estat de salut, naixement, 
orientació sexual o qualsevol altra condició 
personal o de llurs progenitors o 
representants legals”.

Els poders públics han d’identificar d’una 
manera activa els infants o els adolescents 
que, individualment o en grup, requereixen 
l’adopció de mesures protectores especials 
per reduir o eliminar factors de discriminació. 
Així mateix, els poders públics han 
d’introduir la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament i l’avaluació de les 
mesures que adopten amb relació als 
infants i els adolescents, de manera que en 
totes les actuacions i tots els programes que 
se’ls adrecen es tingui en compte les 
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diferents necessitats i especificitats 
existents.

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, conté 
en l’article 12 les mesures coeducatives que 
s’han de prendre. En aquest sentit, l’article 
assenyala la necessitat que la coeducació 
sigui incorporada als plans d’acció tutorial, 
als materials escolars i a un desplegament 
efectiu de plans de convivència a fi que els 
centres educatius siguin un entorn amable 
per a la diversitat sexual i afectiva, tant pel 
que fa al professorat com a l’alumnat. 
Quant a les universitats, l’article 13 estableix 
que han d’elaborar un protocol de 
no-discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere. L’article 23 reconeix el dret de les 
persones transgèneres i transsexuals, 
especialment en l’àmbit educatiu i 
universitari, a ser tractades i anomenades 
d’acord amb el nom del gènere amb què 
s’identifiquen, encara que siguin menors 
d’edat.

L’article 11 de la Llei 11/2014 estableix el 
deure d’intervenció de diversos professionals 
de les administracions públiques, i l’article 
10 especifica, entre d’altres, els professionals 
de l’educació. Aquest deure d’intervenció 
s’especifica en el Protocol que desplega el 
deure d’intervenció de les persones que 
treballen a les administracions públiques 
de Catalunya per fer efectiu l’abordatge de 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a 
Catalunya, aprovat l’any 2017.

En l’àmbit educatiu, a més, hi ha el Protocol 
de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament escolar a persones LGBTI. 

Tanmateix, de les queixes que ha tramitat 
aquesta institució, es constata que en la 
majoria dels casos en què s’ha activat un 
protocol ha estat el Protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant l’assetjament 
i el ciberassetjament entre iguals, malgrat 
que de les informacions disponibles s’hagi 
deduït que hi havia un assetjament que de 
base era per raó d’orientació sexual, 
expressió i/o identitat de gènere. A més, 
també hi ha Protocol per a l’acompanyament 
de l’alumnat transgènere.

El programa Coeduca’t del Departament 
d’Educació, té com objectiu ajudar els 
centres a treballar aspectes bàsics de 
coeducació, des de la perspectiva de gènere 
i de sexualitat de forma explícita, 
sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El 
programa compta amb el suport de diferents 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya, ajuntaments, universitats i 
diverses entitats expertes i de referència. 
Inclou materials i recursos per a les famílies, 
està adreçat a totes les etapes educatives i 
s’adapta segons l’edat i les necessitats de 
l’alumnat. Es tracta d’un programa al qual 
els centres educatius han de sol·licitar 
adherir-se, de manera voluntària.

Finalment, cal destacar la feina de 
l’associacionisme, amb programes i 
intervencions en centres educatius, 
d’inspiració en models d’altres països i que, 
segons les informacions rebudes, estan 
donant bons resultats, com ara el cas de les 
Escoles Rainbow.

A Catalunya, doncs, hi ha instruments per a 
la lluita contra l’assetjament escolar per raó 
d’orientació sexual, expressió i identitat de 
gènere, i la tasca s’ha de centrar a garantir-ne 
l’aplicació efectiva. 

Recomanació

Campanyes de difusió dels protocols i programes existents

 Cal dur a terme noves campanyes de difusió dels protocols existents als centres 
educatius −en concret, el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament escolar a persones LGBTI, el Protocol d’acompanyament a l’alumnat 
transgènere i el Protocol del deure d’intervenció− i impulsar el coneixement del 
programa Coeduca’t entre els centres educatius per garantir que el professorat i 
l’alumnat es forma en perspectiva de gènere i de sexualitat des de la coeducació.
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Recomanació

Perspectiva d’infància en la recollida de dades d’agressions LGBTI-fòbiques

 Cal recopilar de manera oficial les dades relatives a l’activació dels protocols de 
prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament escolar a persones LGBTI i el 
d’acompanyament a l’alumnat transgènere, i també les agressions a infants i adolescents 
per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, tant als centres educatius 
com en espais de lleure a Catalunya, a fi de poder dimensionar aquest assumpte i 
elaborar millors polítiques públiques.

La normalització dels ventres de 
lloguer o maternitat subrogada

El Síndic ha rebut consultes en què s’han 
plantejat qüestions relacionades amb els 
drets d’infants nascuts de processos de 
gestació per part de mares de lloguer. En 
aquest sentit, tot i que es tracta de 
procediments no admesos per la normativa 
estatal, es constata que és una pràctica que 
va en augment i es continuen inscrivint 
nadons i s’observa amb preocupació, així 
mateix, la normalització d’aquesta pràctica 
per part d’algunes administracions. 

Aquesta institució ha emès recomanacions 
tant a l’Administració autonòmica com a 
l’Administració local per remoure 
informació destinada a la ciutadania sobre 
aquesta pràctica, perquè, a més de ser 
il·legal, té afectacions directes en els drets 
dels infants i les dones. 

A més, aquesta actuació d’informació pot 
induir a pensar que es dota de cobertura 
legal una pràctica que no ho és i provocar 
confusió en la ciutadania. Com a exemple 
de normalització, el Síndic va tenir 
coneixement d’un formulari de maternitat-
paternitat (per naixement, adopció, guarda 
amb finalitats d’adopció o acollida) del 
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social en què a l’apartat segon, sobre el 
motiu de la sol·licitud, s’especificava la 
possibilitat de triar maternitat per 
naixement o per gestació per substitució. 
En aquest sentit, el Síndic va fer arribar les 
seves consideracions en aquesta matèria, 
tant a l’esmentat ministeri com al Defensor 
del Poble, sense que a hores d’ara consti 
que hagi estat remoguda en el formulari de 
l’Administració estatal l’opció de filiació de 
gestació per substitució. Així mateix, es 
constata l’augment d’agències 

intermediàries a Catalunya per poder 
accedir a aquesta pràctica.

El debat en la societat s’ha centrat 
tradicionalment en sectors feministes, pel 
que fa al possible dret d’una dona a oferir-se 
lliurement per dur a terme aquesta pràctica 
en contraposició amb la possible 
contaminació de la decisió si està 
condicionada per raons econòmiques i 
socials. En aquest sentit, hi ha exemples en 
dret comparat que permeten dilucidar que 
la pràctica altruista com a tal, des de la 
perspectiva de la dona, és inexistent, o 
gairebé inexistent, i, per tant, la seva 
regulació des de la perspectiva d’una 
suposada llibertat d’elecció de la dona 
s’hauria de gestionar garantint l’absoluta 
manca de compensació econòmica i 
garantint el vincle entre la gestant i el nadó. 
Altres sectors han centrat el debat sobre un 
possible dret a ser progenitor, dret que 
legalment no existeix. A parer del Síndic, el 
debat també s’ha centrar en els infants que 
neixen d’aquesta pràctica.

La Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant reconeix a infants i 
adolescents el dret a la identitat i a conèixer 
els seus orígens, prohibeix la venda d’infants 
i els reconeix el dret que el seu interès sigui 
la consideració primordial en les decisions 
que els afecten.

En aquest sentit, l’article 3 de la Convenció 
de les Nacions Unides sobre els drets de 
l’infant estableix que 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. Els articles 7 i 8 
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també reconeixen el dret de l’infant a 
conèixer els seus progenitors i, sempre que 
sigui possible, atenent al seu interès 
superior, a ser criat per ells, així com 
l’obligació per part dels estats membres de 
respectar el dret de l’infant a preservar la 
seva identitat, incloent-hi el parentiu 
familiar i, en cas que en fos privat 
il·legalment, a prestar-li assistència i 
protecció adequades amb la finalitat de 
restablir ràpidament la seva identitat.

Addicionalment, l’article 9 estableix 
l’obligació dels estats membres de vetllar 
perquè l’infant no sigui separat dels pares 
contra la seva voluntat i a tenir relacions 
personals i contacte directe amb tots dos, 
sempre que no sigui en contra l’interès 
superior. En cas d’haver-hi dos progenitors 
en què un dels dos resideixi en un país 
diferent de l’infant, el dret de l’infant a 
mantenir-hi relacions personals amb tots 
dos, d’acord amb l’article 10. A més, un 
infant només pot ser privat temporalment o 
permanentment del seu entorn familiar 
d’acord amb el seu interès superior, segons 
l’article 20. Finalment, l’article 35 estableix 
que els estats membres han de prendre 
totes les mesures nacionals, bilaterals i 
multilaterals convenients per impedir el 
segrest, la venda o el tràfic d’infants per 
qualsevol motiu i de qualsevol manera.

D’altra banda, la relatora especial de les 
Nacions Unides sobre la venda i l’explotació 
sexual d’infants ha presentat diversos 
informes referits a maternitat subrogada i 
els drets dels infants.

Addicionalment, el Conveni relatiu a la 
protecció de l’infant i a la cooperació en 
matèria d’adopció internacional, fet a La 
Haia el 29 de maig de 1993 i ratificat per 
Espanya l’any 1995, estableix en l’article 4 
una prohibició específica del lloguer de 
ventres, en tant que el consentiment no es 
pot haver obtingut per mitjà de pagament 
ni compensació econòmica de cap tipus. 
També s’estableix que la valoració de 
l’interès superior de l’infant en la presa 
d’aquesta decisió ha de ser tinguda en 
consideració per l’estat d’origen i la 
valoració d’idoneïtat dels adoptants.

Pel que fa a la legislació estatal, un contracte 
de gestació subrogada és nul de ple dret, 
d’acord amb l’article 10 de la Llei 14/2006, 

de 26 de maig, sobre tècniques de 
reproducció humana assistida. L’article 10.1 
estableix la nul·litat de ple dret quan 
s’acordi la gestació, amb o sense preu d’una 
dona que renuncia a la filiació materna a 
favor del contractant o d’un tercer. L’article 
10.2 estableix que la filiació dels infants 
nascuts per gestació de substitució serà 
determinada pel part.

El Comitè de Bioètica d’Espanya va emetre 
un informe sobre els aspectes ètics i jurídics 
de la maternitat subrogada, en data 16 de 
maig de 2017, en què va concloure que hi ha 
raons sòlides per no acceptar la pràctica de 
la gestació subrogada perquè considera que 
representa una explotació de la dona i un 
dany a l’interès superior dels infants. 
L’informe va considerar que la legislació de 
la gestació altruista i comercial no assolia el 
garantiment dels drets d’ambdós col·lectius 
afectats, dones i infants. En aquest sentit, i 
pel que fa al model espanyol, va assenyalar 
que no s’estava aconseguint l’objectiu 
d’evitar la pràctica, atès que la legislació és 
permissiva. L’informe va indicar que una 
modificació normativa hauria d’anar en la 
línia de declarar també la nul·litat dels 
contractes subscrits a l’estranger, no només 
a Espanya, i establir sancions per a les 
agències. Si aquestes mesures no 
funcionessin, segons el que indica l’informe, 
s’hauria de valorar altres vies que reforcin 
el compliment de la normativa. A més, 
l’informe recomana que Espanya ha de 
treballar en la comunitat internacional per 
aconseguir una prohibició universal de la 
maternitat subrogada.

El Ministeri de Justícia va emetre la 
Instrucció de 18 de febrer de 2019 de la 
Direcció General dels Registres i del 
Notariat sobre l’actuació del règim registral 
de la filiació dels nascuts a través de 
gestació per substitució. L’esmentada 
instrucció reconeix que la pràctica de la 
gestació per substitució produeix una greu 
vulneració dels drets dels infants i de les 
mares gestants i considera que Espanya ha 
de prendre mesures específiques per 
protegir els drets d’ambdós col·lectius 
mentre no es prenguin mesures en l’àmbit 
internacional. Per aquesta raó, va deixar 
sense efecte la Instrucció de 14 de febrer 
de 2019 de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat, sobre l’actualització 
del règim registral de la filiació dels 
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nascuts a través de gestació per substitució. 
Addicionalment, especifica que les 
sol·licituds d’inscripció al Registre Civil 
consular de la filiació de menors nascuts 

amb posterioritat a la publicació de la 
Instrucció, no seran estimades, excepte si 
hi ha una sentència ferma i dotada 
d’exequàtur.

Recomanació

Informació a la ciutadania sobre la il·legalitat de la gestació subrogada i control de les 
agències

 Cal que les administracions autonòmica i local facilitin informació clara a la 
ciutadania sobre la il·legalitat d’aquesta pràctica, i l’impacte que té en els drets dels 
infants i les dones, i remoure qualsevol informació pública sobre el suport i 
l’acompanyament en la pràctica de la gestació subrogada.

Així mateix, cal actuar d’ofici amb relació a l’existència d’agències de gestació subrogada 
a fi de verificar si les actuacions que porten a terme són il·lícites.

El dret dels infants de nuclis 
monoparentals a gaudir del mateix 
temps de cura a casa que els infants 
de progenitors biparentals

La CDI reconeix el dret dels infants a assolir 
un nivell de benestar adequat per al seu 
desenvolupament i determina que és 
responsabilitat primordial d’ambdós 
progenitors la criança dels infants i és 
deure de l’Estat brindar-los assistència en 
aquesta tasca. 

La promoció del benestar dels infants també 
és l’objectiu primer anunciat per la LDOIA, 
que en l’article 37 estableix que les 
administracions públiques han de vetllar 
perquè els progenitors disposin de les 
oportunitats i dels mitjans d’informació i de 
formació adequats per ajudar-los a complir 
les seves responsabilitats envers els infants 
i adolescents, posant una atenció especial 
en les necessitats dels infants i adolescents 
de famílies monoparentals i en l’àmbit de 
famílies pertanyents als grups menys 
afavorits o que viuen en situació de pobresa.

El Síndic va obrir una actuació d’ofici per 
estudiar l’impacte sobre els infants de 
nuclis monoparentals de la regulació del 
Reial decret 6/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents per a la garantia de la igualtat de 
tracte i oportunitats entre homes i dones en 
l’ocupació, que va modificar el text refós de 
la Llei de l’Estatut dels treballadors (TRLET), 
perquè entén que es produeix un perjudici 
a les famílies monoparentals en el 

reconeixement de les corresponents 
prestacions, des de la perspectiva l’interès 
superior de l’infant.

El Síndic no qüestiona la individualitat de 
drets, per aconseguir una major igualtat 
entre ambdós progenitors en el cas de 
famílies biparentals, sinó la singular i 
concreta situació dels infants fills de 
famílies monoparentals, atès que 
l’enfocament de la norma els ocasiona un 
perjudici, ja que veuen minvat el seu dret a 
rebre atenció i cura a la llar per part del seu 
progenitor referent durant el mateix període 
de temps que el que gaudeixen d’altres 
infants pel mer fet de ser fills de famílies 
biparentals.

La Convenció dels drets de l’infant i altra 
normativa d’infància prohibeix la 
discriminació dels infants, sigui quina sigui 
la condició dels seus progenitors i disposa 
l’obligació de les administracions públiques 
de vetllar per garantir el principi d’igualtat 
dels infants, en concordança amb l’interès 
superior de l’infant, i per tant en el seu dret 
a rebre cura directa per part del seu o seus 
progenitors durant el mateix temps. 

Aquest fet posa de manifest l’absència d’un 
marc normatiu comú que prevegi les 
especials circumstàncies d’aquest col·lectiu, 
cada vegada més rellevant en la societat 
actual, la qual mereixeria l’estudi d’una 
possible modificació dels textos refosos de 
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 
Llei de l’Estatut dels treballadors i Llei 
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general de la Seguretat Social, perquè de 
forma específica es prevegin les concretes 
peculiaritats de les famílies monoparentals, 
i s’eviti l’incompliment del principi de 
no-discriminació dels seus fills, que 
actualment no poden beneficiar-se del 
mateix temps d’atenció i cures directes que 
haurien tingut d’haver nascut en una 
família amb dos progenitors.

El Síndic ha traslladat aquest assumpte al 
Defensor del Poble, que ha comunicat que 
ha sol·licitat a la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació i Economia Social que informi 
sobre la procedència de modificar els 
preceptes esmentats del TRLET, com a 
norma reguladora de situacions jurídiques 
en l’àmbit laboral, i també de tots els que 
puguin suposar un tracte desigual per a les 
famílies monoparentals.

Els drets dels infants i adolescents en 
el marc de separacions conflictives

El Síndic cada any rep nombroses queixes i 
consultes relacionades amb separacions 
conflictives de parella o situacions 
d’enfrontament entre progenitors. 

En alguns casos aquestes situacions poden 
afectar els drets i les necessitats dels 
infants, ja que són instrumentalitzats i 
dipositaris de l’angoixa provocada per la 
separació, la qual cosa els provoca un greu 
patiment que té efectes negatius en la seva 
estabilitat i en el seu desenvolupament 
personal.

A partir de l’anàlisi d’aquestes queixes i de 
les diverses actuacions d’ofici que s’han 
obert al llarg dels anys, el Síndic ha elaborat 
l’informe Els drets d’infants i adolescents: 
centre d’atenció en les separacions 
conflictives, presentat el desembre de 2020.

Algunes de les queixes més recurrents en 
els darrers anys han versat sobre la suposada 
negligència en la cura de l’infant per part 
d’un progenitor, l’incompliment de la 
sentència judicial, el desacord amb el 
seguiment i la valoració de les trobades en 
el servei tècnic de punt de trobada, el canvi 
unilateral d’escola o d’empadronament, la 
retenció o trasllat a un país estranger amb 
l’infant sense el consentiment de l’altre, el 
desacord que la veu de l’infant no hagi estat 
escoltada en seu judicial, entre d’altres. En 
l’informe es detallen un conjunt de dèficits 
i mancances que s’han detectat a partir del 
treball realitzat al llarg dels anys.

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.

S’observen dèficits de coordinació entre la 
multiplicitat de serveis intervinents en 
l’abordatge de situacions de conflictivitat 
familiar.

 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.

 Es detecta 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 
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que presenten els membres familiars, en 
especial els infants.

 S’observa que manquen programes 
d’educació emocional, de gestió de 
conflictes i de foment de la mediació en 
l’àmbit educatiu.

 Manquen programes que promoguin la 
coparentalitat positiva.

 Es constata que manca desplegar la 
figura de coordinació de parentalitat, que 
pot contribuir a la millora de les relacions 
familiars.

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

Per finalitzar, l’informe també llista un 
conjunt de recomanacions. Quant als 
principis per a l’abordatge dels processos 
de separació des de la perspectiva de la 
infància, s’enumeren un seguit de mesures 
encaminades a posar l’infant al centre de 
l’atenció, a garantir-ne l’escolta i a 
conscienciar les famílies i la ciutadania 
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. El Síndic 
també manifesta la necessitat de formar 
els professionals sobre els efectes 
devastadors que té per als infants viure 
immersos en situacions conflictives entre 
els progenitors i la importància d’avançar 
cap a un abordatge pluridisciplinari que 
pugui ajudar a treballar de manera 
col·lateral el conflicte emocional subjacent 
al procediment judicial. En la mateixa línia 
el Síndic considera imprescindible que el 
pla de parentalitat remeti els progenitors a 
mediació en cas de discrepàncies que 
puguin ser resoltes a través del diàleg.

Quant a les disfuncions en l’exercici d’una 
coparentalitat positiva destaca la necessitat 
de 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 sigui 
integral, holística, reparadora i ràpida, a fi 
de permetre treballar, com més aviat 
millor, la reconducció de les relacions 
disfuncionals per evitar que amb el pas del 
temps es cronifiquin. El Síndic també posa 
l’accent que cal garantir una resposta 
terapèutica en interès superior dels infants 
i avançar en l’especialització de tots els 
professionals que hi intervenen (punts de 
trobada, serveis socials, àmbit educatiu, 
judicial, entre d’altres).

Pel que fa a l’actuació dels serveis 
intervinents, el Síndic creu imprescindible 
millorar la coordinació a través d’un 
protocol específic entre serveis i òrgans 
intervinents.

Amb relació a les mancances en l’abordatge 
del conflicte crònic entre els progenitors, 
el Síndic és partidari 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 la presa de 
decisions comunes.

Amb l’objectiu d’avançar cap a una 
parentalitat positiva, el Síndic manifesta la 
importància de la sensibilització, a través 
de guies que ofereixin informació de pautes 
i consells pràctics sobre com abordar i 
mitigar els efectes negatius de la separació 
vers els infants, i de la mediació, com un 
instrument que cal consolidar per avançar 
en la cultura del diàleg. També és necessari 
impulsar l’educació emocional a les escoles 
i als instituts reforçant la formació 
continuada del professorat.

El context actual de pandèmia també ha 
afectat el dret dels infants a mantenir 
relacions i contacte directe amb ambdós 
progenitors de manera regular. En aquesta 
línia, el Síndic demana que s’habilitin 
mitjans alternatius telemàtics en els 
serveis tècnics de punt de trobada, a fi de 
garantir el dret de relació dels infants amb 
el progenitor amb qui no convisquin.
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Altres recomanacions contingudes en 
l’informe, i que versen sobre casuístiques 
molt més concretes, s’encabeixen dins de 
l’àmbit educatiu, de la salut, de les relacions 
amb altres membres de la família, i també 

n’hi ha sobre manca de contribució en la 
manutenció, trasllats internacionals, 
expedició i ús de la documentació personal 
de l’infant o tractament d’imatges, entre 
d’altres.

Pla de coeducació i educació afectivosexual als centres educatius

El Síndic va demanar al Departament d’Educació elaborar un pla de coeducació i 
educació afectivosexual als centres educatius. 

L’any 2019, en el marc de les diverses actuacions dutes a terme per aquesta institució, 
el Departament d’Educació va comunicar al Síndic el compromís de desenvolupar un 
projecte amb un enfocament interdisciplinari que ajudés els centres educatius a 
treballar explícitament la coeducació i l’educació afectivosexual. 

El projecte, anomenat Coeduca’t i adreçat i adaptat a totes les etapes educatives, havia 
d’haver arribat a 300 centres el curs 2019/2020 i a tots els centres públics de Catalunya 
i als concertats que s’hi volguessin afegir el curs 2020/2021. Posteriorment, el 
Departament d’Educació va anunciar que també seria de seguiment obligat pels centres 
concertats.

D’acord amb les informacions fetes públiques recentment per l’Administració, el curs 
2021/2022 només s’imparteix a un 21,4% dels centres de primària i de secundària. A 
més, és de caràcter voluntari i tant els centres públics com concertats n’han de sol·licitar 
expressament l’adhesió.

A fi de donar compliment al manament de la coeducació contingut en l’article 12 de la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, es 
recomana al Departament d’Educació impulsar el pla Coeduca’t, especialment en les 
etapes d’educació primària i secundària fins a quart d’ESO, i que es faci d’obligat 
compliment i seguiment. Addicionalment, es recomana garantir la formació dels 
serveis d’inspecció, a fi de poder garantir de manera més eficient el correcte seguiment 
i implementació del pla Coeduca’t a tot Catalunya.

Altres recomanacions pendents
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La formació en igualtat efectiva del col·lectiu LBGTI+ de professionals de la infància i 
l’adolescència

Els departaments de Feminismes i de Drets Socials , en concret, la Secretaria d’Igualtats 
i la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, han impulsat la formació de 
professionals sobre la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ a través de diversos 
cursos. En concret, el curs “Estratègies d’intervenció per garantir els drets de les 
persones LGBTI+ i contra la discriminació: Llei 11/2014, del 10 d’octubre” pretén formar 
els professionals a fi de garantir els drets d’infants, adolescents i joves LGBTI. La 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ja ha format 280 professionals 
de centres, entre personal directiu i educador, que haurien d’adquirir competències en 
l’àmbit de drets de col·lectiu, i també en detecció i prevenció de possibles situacions de 
discriminació. 

Segons la informació existent, es preveu tornar a oferir el curs a fi que tots els 
professionals dels recursos de la DGAIA hi tinguin accés. També es va oferir un curs 
específic dirigit a les entitats de lleure per a infants i adolescents de Catalunya 
“Estratègies d’intervenció per introduir la diversitat LGBTI+ a l’organització de les 
entitats juvenils de Catalunya”, adreçat a alts càrrecs del sector (responsables i gerents), 
i un curs específic per a professorat d’escoles de lleure, el curs “Estratègies per 
acompanyar el procés identitari dels infants i joves en les activitats de lleure infantil i 
juvenil”, que també hi ha previsió que es repeteixi a fi de poder formar més professorat.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021

Formació de professionals en igualtat efectiva de les persones LGBTI+

Els departaments de Feminismes i de Drets Socials , en concret, la Secretaria d’Igualtats 
i la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, han impulsat la formació de 
professionals en igualtat efectiva de les persones LGBTI+ a través de diversos cursos. En 
concret, el curs “Estratègies d’intervenció per garantir els drets de les persones LGBTI+ 
i contra la discriminació: Llei 11/2014, del 10 d’octubre” pretén formar els professionals 
a fi de garantir els drets d’infants, adolescents i joves LGBTI, i ja s’han format 280 
professionals de centres. També es va oferir un curs específic dirigit a les entitats de 
lleure.

Suport terapèutic en la gestió de la conflictivitat parental

El desembre de 2020 el Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA) va informar 
sobre el disseny d’un pla de formació per als CSMIJ de manera que es garanteixi la 
presència de professionals formats en tot el territori de Catalunya i assegurar, així, 
l’equitat d’accés a tota la població i la proximitat dels serveis disponibles. Així mateix, 
es consensuen amb el Departament de Justícia els circuits de derivació, la intervenció 
dels EATAF i les formes de coordinació amb l’equip de salut mental de suport a la 
primària i amb els centres de salut mental infantil i juvenil.

El Pla director de salut mental i addiccions indica que es reforçarà, amb els recursos 
existents, l’atenció pública als menors que pateixen conflictivitat parental, quan així ho 
considerin els professionals que els atenguin, reforçant els CSMIJ i procurant teràpia 
familiar amb les famílies que ho requereixin per temes de conflictivitat parental, 
sempre que els EATAF ho valorin necessari.
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II . PROTECCIÓ CONTRA LA 
VIOLÈNCIA

Dèficits en la detecció de signes de 
patiment emocional de l’alumnat per 
part dels professionals dels centres

Arran de la pandèmia per la COVID-19, 
especialment en l’àmbit educatiu, el Síndic 
ha detectat situacions de malestar i 
patiment emocional que afecten infants i 
adolescents, i també mancances en la 
detecció i tractament d’aquests signes de 
patiment per part dels professionals dels 
centres. Sovint, aquests signes no han estat 
detectats o han estat invisibilitzats o 
minimitzats pels centres educatius.

D’algunes de les situacions analitzades, 
se’n desprèn un feble coneixement o 
aplicació efectiva des de l’àmbit escolar del 
dret d’escolta dels infants i adolescents en 
un espai i entorn segur, amb condicions de 
confidencialitat i intimitat, així com 
reticències a derivar l’alumne i la família a 
altres serveis educatius (com l’EAP) quan 
s’observen signes o indicadors de patiment 
emocional d’alumnat.

La manca de derivació a l’EAP, que al seu 
temps pot derivar al CSMIJ, comporta un 
dèficit de coordinació entre el Departament 
d’Educació i el Departament de Salut, i una 
greu mancança a l’hora de garantir de 
manera efectiva el dret d’escolta de l’infant 
que, més enllà de l’escolta verbal de 
l’alumne, ha de comprendre l’escolta dels 
signes no verbals que manifesta.

Des de la perspectiva de l’interès superior 
dels infants i adolescents, cal extremar les 
mesures per garantir la coordinació entre 
els serveis educatius (EAP) i els serveis de 
salut (CSMIJ), no exclusivament en 
situacions de violència confirmades i 
congruents, sinó també en situacions de 
signes emocionals difícils de valorar 
únicament des de l’entorn escolar, tenint 
especialment en compte que els signes de 
risc relacionats amb la salut mental 
infantojuvenils poden no ser evidents. 

Per això, és imprescindible la formació de 
tots els professionals que treballen en 
l’àmbit educatiu sobre la importància de la 

seva actuació per escoltar l’alumnat de 
manera directa i indirecta, a fi de millorar la 
detecció i abordatge dels signes emocionals. 

Per protegir els infants i adolescents davant 
de situacions de violència, els centres 
educatius han d’implantar un coordinador 
o coordinadora de benestar i protecció, tal 
com estableix la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral de la infància 
i l’adolescència davant la violència.

La nova Llei orgànica preveu alhora 
l’obligatorietat d’un pla de convivència a 
tots els centres educatius (independentment 
de la titularitat del centre), garantir protocols 
d’actuació davant d’indicis d’abús, 
maltractament, assetjament escolar, 
ciberassetjament i altres violències, així 
com la promoció de les competències 
digitals de la comunitat educativa.

A banda, el projecte “Escoles lliures de 
violència” inclou formació al professorat, 
l’alumnat i les famílies sobre la prevenció 
de situacions de violència.

Així mateix, la Resolució EDU/1753/2020, de 
16 de juliol, modifica la Resolució 
ENS/585/2017, de 17 de març, i estableix 
l’elaboració i la implementació del projecte 
de convivència als centres educatius dins 
del marc del projecte educatiu de centre. 
Aquesta resolució incorpora, entre altres 
modificacions, l’ampliació del termini 
màxim per a l’elaboració i la implementació 
del projecte de convivència als centres 
educatius fins al 30 de juny de 2021.

El projecte de convivència ha de reflectir les 
accions que desenvolupa el centre educatiu 
per capacitar tot l’alumnat i la resta de la 
comunitat escolar per a la convivència i la 
gestió positiva dels conflictes. A banda, els 
centres educatius, en el seu projecte de 
convivència, han de recollir aspectes de 
formació al professorat i a l’alumnat.

En la prevenció de la violència i la 
discriminació entre iguals, és imprescindible 
garantir una formació troncal i holística als 
equips educatius (directius, docents i EAP, 
independentment de la naturalesa i 
titularitat del centre on treballin) respecte 
de diferents aspectes per prevenir la 
violència entre iguals i envers els infants i 
adolescents. 
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El projecte de convivència ha de respondre 
a un plantejament global de la convivència, 
partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu 
amb una organització que gestioni, articuli 
i doni entitat tant a les actuacions com als 
processos. A aquest efecte, el projecte de 
convivència ha de preveure mesures i 
actuacions relacionades amb el foment de 
la mediació escolar, les pràctiques 
restauratives, la resolució de conflictes, la 
cultura del diàleg, així com eines bàsiques 
d’abordatge dels conflictes.

A banda de formació sobre assetjament i 
ciberassetjament, del conjunt de queixes 
analitzades se’n desprèn la necessitat de 
garantir als professionals que treballen a 
les escoles i EAP formació específica en 
temes concrets com ara la igualtat racial, la 
identitat de gènere i l’orientació sexual, i la 
violència masclista.

Recomanació

La formació i la sensibilització dels professionals dels centres en la prevenció, detecció 
i abordatge de qualsevol tipus de violència envers infants i adolescents per part dels 
centres educatius

 Cal que s’implementi la figura de coordinador de benestar i protecció als centres 
educatius, d’acord amb la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la 
infància i l’adolescència davant la violència, que es garanteixi la implementació i 
publicació del projecte de convivència als centres educatius, i també que es garanteixi 
formació als equips educatius (directius, docents i EAP, independentment de la 
naturalesa i titularitat del centre on treballin) sobre assetjament i ciberassetjament, 
igualtat racial, identitat de gènere i orientació sexual, i violència masclista.

OPINIÓ DEL CONSELL ASSESSOR JOVE (CAJ)

Increment de violència física i psicològica envers  els infants i adolescents 
durant la pandèmia

Dificultats i mancances 

 Mancances en la detecció de la violència.

 Poca sensibilitat social, certa tolerància social, minimització o normalització 
de certes situacions que són violència envers els infants.

 Manca d’eines de prevenció i desconeixement dels drets per part dels infants.

 No saben com denunciar una situació de violència. Poques denúncies per part 
d’infants i adolescents que pateixen situacions de violència. Els infants no tenen 
informació de quines eines poden utilitzar per fer una denúncia, ja sigui 
presencialment, telefònicament o telemàticament.

 A les tutories es podria aprofundir sobre aquesta qüestió, però acostumen a 
ser sobre temes més generals.

 Manca d’informació als mitjans de comunicació, als casals de lleure, etc. 
Pensen que de vegades tampoc no es fa cas a signes dels infants com ara 
l’aïllament, la solitud, l’agressivitat, l’extralimitació de conductes, canvis bruscos 
de rendiment escolar, etc.
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 El confinament va generar situacions de maltractament invisibilitzades o va 
agreujar la situació d’infants que ja rebien maltractaments en el si de la seva 
família, per la manca de supervisió de l’escola, del pediatre, dels serveis socials, 
dels casals de lleure, etc.

Recomanacions 

 Garantir informació a l’alumnat de les escoles sobre els drets dels infants, 
sobre com prevenir les situacions de violència i sobre com denunciar-les a 
referents adults del centre (psicòleg, tutor o qualsevol docent o persona de 
confiança que tinguin al centre educatiu), i a través de campanyes de publicitat 
i mitjans audiovisuals per diferenciar les conductes que són correctes de les que 
no ho són.

 Augmentar la formació del professorat i la resta de professionals que treballen 
al centre educatiu sobre com prevenir i detectar les situacions de violència 
envers els infants.

 Garantir el seguiment social de l’estat i la situació dels infants més petits que 
no poden denunciar el maltractament.

 Augmentar la coordinació entre els serveis socials, de salut i educatius.

 Les adolescents tenen més risc de patir violència masclista; garantir un 
abordatge específic des de la perspectiva de gènere.

 Garantir més control a les xarxes per prevenir el ciberassetjament i altres 
violències telemàtiques.

La manca de proactivitat en la 
prevenció, detecció i abordatge de 
situacions de racisme en l’àmbit 
educatiu

El Síndic ha estudiat els mecanismes de 
prevenció i actuació en l’àmbit educatiu 
contra actituds i comportaments d’odi, 
estigma i racisme entre els infants i envers 
els infants, la seva família o qualsevol 
membre de la comunitat educativa.

El Consell d’Europa ha assenyalat que 
l’acció de legislador contra el racisme i la 
discriminació racial exerceix una important 
funció educativa en la societat pel fet de 
transmetre convincentment el missatge 
que no es tolerarà cap intent de legitimar el 
racisme i la discriminació racial en una 
societat regida per les lleis.

La majoria de casos de racisme en l’àmbit 
educatiu queden invisibilitzats, ja que no es 
denuncien i això dificulta la possibilitat de 
detectar el fenomen. Malauradament, 
excepte en comptades ocasions, les 

persones menors d’edat afectades per 
discriminació racial, probablement per por, 
no denuncien el que els passa, ni busquen 
el suport dels adults ni tampoc ho fan les 
seves famílies. I aquest fet contribueix a 
augmentar la dificultat de detectar 
l’assetjament i/o la discriminació racials, ja 
que resten invisibilitzats o fins i tot 
normalitzats. Per tant, l’absència de queixes 
o denúncies no sempre és un indicatiu de la 
manca d’existència d’aquestes actituds, 
sinó més aviat de la manca de detecció de 
situacions racistes. 

Aquestes situacions porten a plantejar la 
necessitat de reflexionar sobre les pràctiques 
que resulten necessàries per detectar i 
intervenir en aquests casos i la necessitat 
de garantir una formació addicional a 
membres de l’Administració educativa i 
l’escola sobre la discriminació racial i la 
importància d’una intervenció activa i 
compromesa en el millor interès de l’infant. 

El Departament d’Educació disposa de prou 
eines i serveis (Protocol de prevenció, 
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detecció i intervenció davant l’assetjament i 
el ciberassetjament entre iguals, Protocol 
contra conductes d’odi i discriminació, 
programes de mediació escolar i 
intercultural), però cal que aquestes eines 
siguin efectivament conegudes pel 
professorat i utilitzades en benefici dels 
infants. 

Tanmateix, els circuits no sempre són clars i 
entenedors ni tenen l’expertesa o sensibilitat 
per prevenir una victimització secundària 
pel fet d’haver-ho denunciat. En aquest 
marc, cal garantir la publicació de la 
documentació, de la normativa dels centres 
i dels protocols, i la comunicació fàcil a totes 
les famílies (especialment, famílies 
vulnerables i amb barreres idiomàtiques).

És possible prevenir les conductes d’odi i de 
discriminació treballant conjuntament 
família i escola les habilitats cognitives, 
emocionals i socials d’infants i joves, així 

com l’educació basada en els drets dels 
infants. Per això, és imprescindible 
l’educació intercultural amb l’objectiu de 
preparar la ciutadania perquè pugui 
desenvolupar-se en una societat plural, 
diversa i igualitària. 

Quant al professorat, la manca de formació 
específica en discriminació de raça i igualtat 
pot resultar una barrera important per 
detectar i combatre el racisme i la 
discriminació, la qual cosa col·loca l’alumnat 
racialitzat en situació de vulnerabilitat i 
sense la protecció necessària. Per tant, és 
imprescindible dotar el personal educatiu i 
del lleure de formació i capacitació en 
igualtat racial i discriminació. Per aquesta 
raó, també és convenient complementar 
aquesta formació amb assessorament 
extern per part professionals qualificats que 
n’hagin rebut formació específica per 
garantir un abordatge sensible i basat en els 
drets de l’infant.

Recomanació

Millora en l’ús dels protocols contra actituds i comportaments d’odi, estigma i racisme 
entre els infants i envers els infants en l’àmbit educatiu i adequació dels plans de 
convivència dels centres per combatre el racisme

 Cal revisar els instruments educatius existents per prevenir, detectar i combatre 
qualsevol forma de racisme a les escoles, garantir un circuit específic per comunicar i 
abordar situacions racistes a l’escola i dotar el personal educatiu de formació i 
capacitació en igualtat racial.

OPINIÓ DEL CONSELL ASSESSOR JOVE (CAJ)

Racisme

Dificultats 

 Creuen que de vegades només es pensa que el racisme són insults i 
agressions, però això és la punta de l’iceberg, el més visible, el més fàcilment 
detectable. Amb tot, creuen que moltes vegades és minimitzat per l’alumnat, 
el professorat, l’escola i el sistema en general, i no s’actua amb contundència.

 També són racisme les conductes entre iguals discriminatòries que són 
silenciades o minimitzades pel professorat. Creuen que el racisme és a tot 
arreu, al carrer i a les institucions, i a l’escola també n’hi ha.
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 Als llibres de text també hi ha racisme. Els referents són blancs. Hi ha 
invisibilitat de referents històrics no blancs. S’hauria de revisar la història que 
s’ensenya i com s’ensenya.

 En el camp de l’oci, també hi ha situacions racistes quan determinats 
establiments no deixen entrar joves no blancs utilitzant pretextos falsos com ara 
l’aforament, no aparèixer en la llista de convidats, no portar la vestimenta que 
es recomana per a l’accés, etc.

 La pandèmia de la COVID-19 ha impactat més en les persones amb menys 
recursos. La  COVID-19 ha agreujat situacions de racisme i ha afectat més 
determinats col·lectius vulnerables.

 El mateix COVID-19 es va racialitzar. En determinats punts del món hi ha 
hagut atacs racistes contra persones xineses. També s’ha incrementat la 
islamofòbia i s’ha observat antigitanisme, ja que s’ha culpabilitzat aquests 
col·lectius de no prendre les mesures de protecció recomanades per evitar el 
contagi.

 També creuen que de vegades hi ha situacions d’abús o actuacions policial 
desproporcionades quan una persona no presenta la documentació.

 Els nois i noies migrants no acompanyats, com a col·lectiu molt vulnerable, 
són discriminats i estigmatitzats socialment, quan en realitat han marxat del 
seu país per tenir una vida amb més oportunitats.

Recomanacions 

 Que l’alumnat conegui el circuit a l’escola per denunciar de manera 
confidencial situacions racistes.

 Garantir escoles antiracistes, amb xerrades a l’alumnat sobre racisme (visible 
o conductes microracistes invisibles).

 Formació específica al professorat per saber detectar el racisme i no 
minimitzar-lo.

 Quan s’escolta l’alumne que manifesta haver patit racisme en un àmbit, no 
qüestionar-lo ni invalidar la seva experiència.
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La necessitat d’establir protocols de 
bon tracte per prevenir situacions de 
violència als centres d’ensenyament 
d’arts escèniques

El febrer de 2021 els mitjans de comunicació 
es van fer ressò de testimonis d’alumnat de 
l’Institut del Teatre (IT) que denunciaven 
situacions d’assetjament sexual, 
maltractament psicològic i abús de poder 
per part de docents que, suposadament, 
s’han mantingut durant anys en aquest 
centre.

La informació publicada recollia una vintena 
de testimonis i, segons les mateixes 
informacions, tot i que constava una única 
denúncia formal davant el centre, 
nombroses estudiants havien presentat 
queixes als tutors i cap d’estudis en relació 
amb aquestes conductes i la situació era 
coneguda.

Del contingut de les denúncies sorgides i el 
resultat de les primeres investigacions, se’n 
desprèn que al centre s’han produït 
situacions d’abús de superioritat, 
d’assetjament sexual i fins i tot d’abús 
sexual de determinats docents envers 
l’alumnat. Segons les informacions 
aparegudes, aquests tipus d’actuacions es 
van mantenir durant anys i eren conegudes, 
atès que algunes es van desenvolupar en 
públic, i en altres casos van ser comunicades 
per l’alumnat als tutors o docents de 
referència. Per tant, a criteri del Síndic, una 
part dels docents del centre no va actuar 
d’acord amb el dret de l’alumnat a ser 
protegit, atès que no van actuar 
suficientment per posar fi a aquestes 
situacions. 

Davant d’aquest fet, cal recordar que el 
deure de protecció de l’Administració té un 
abast ampli, que no pot quedar supeditat a 
l’existència de denúncies formals. Així 
mateix, davant de qualsevol indici, 
l’Administració té el deure d’actuar d’ofici, 
amb la diligència deguda, per detectar 
qualsevol forma de maltractament i/o 
violència i revertir-la, i l’incompliment 
d’aquest deure constitueix una forma de 
violència institucional. En el cas de l’IT es 
posa de manifest que aquesta violència es 
va produir en la mesura que, tot i que es 
tenia coneixement d’actuacions de docents 
que vulneraven els drets de l’alumnat de 

forma continuada en el temps, no es va 
intervenir malgrat l’existència del perill real 
per a les víctimes i la seva revictimització.

De la informació rebuda, el Síndic valora 
positivament tant l’elaboració del protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o 
identitat de gènere, i també les actuacions 
de formació adreçades al professionals, si 
bé no es publica fins a l’any 2018, quan la 
normativa de protecció de les dones contra 
la violència masclista i dels drets dels 
infants i adolescents en preveia l’existència 
des dels anys 2008 i 2010, respectivament.

Aquest document, però, té un efecte limitat, 
en tant que no és fins transcorreguts tres 
anys (el 2021) que sorgeixen les denúncies, 
les quals es van vehicular a través dels 
mitjans de comunicació. 

En aquest sentit, l’establiment d’un protocol 
i la formació del professorat poden resultar 
inefectius si no van acompanyats d’un 
procés de sensibilització de tots els 
professionals del centre, d’informació i 
formació a l’alumnat i el personal docent en 
drets humans i detecció de les violències i 
d’una intervenció proactiva davant les 
comunicacions o denúncies que sorgeixin.

El Síndic va demanar promoure una 
investigació exhaustiva dels fets denunciats 
per conèixer-ne l’abast, l’alumnat i el 
personal docent afectats per les denúncies, 
i l’actuació dels responsables del centre i els 
docents davant les denúncies, i que les 
mesures de separació – econòmiques i 
morals– apuntades per l’Institut, es fessin 
efectives també a l’antic alumnat.

Quant als mecanismes de participació de 
l’alumnat en el funcionament del centre 
educatiu, que és un dret reconegut en la 
Convenció dels drets dels infants, malgrat 
que el centre té establerts diversos canals 
de participació de l’alumnat, és necessari 
que siguin més coneguts i fàcilment 
accessibles per a l’alumnat.

A banda, el passat mes de març el Síndic 
també va fer pública una resolució arran de 
les denúncies sobre presumptes abusos 
sexuals a menors comesos per part del 
director i altres docents de l’escola Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. En aquell cas, 
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el Síndic va concloure que calia revisar el 
model de funcionament de l’Aula de Teatre 
de Lleida i reparar les víctimes pels danys 
soferts. També va denunciar que durant 
anys l’Aula no havia disposat de cap 
normativa per protegir l’alumnat de l’abús 
sexual ni tampoc es van fer les actuacions 
d’inspecció necessàries, i va recordar que el 
protocol marc esmentat és aplicable totes les 
formes de maltractament infantil i no només 
a les que tinguin lloc en l’àmbit familiar.

L’Ajuntament de Lleida va obrir un 
expedient informatiu per determinar les 
responsabilitats de l’entitat gestora de 
l’Aula de Teatre i la creació d’una comissió 
especial, formada per expertes de diferents 
àmbits, amb l’objectiu d’establir 
mecanismes de reparació a les víctimes i a 
les seves famílies, eines de suport al 
personal docent i a la comunitat educativa 

de prevenció i denúncia de qualsevol tipus 
d’abús, i la revisió del model de concessió 
administrativa, entre d’altres.

És necessari fer difusió dels protocols de 
prevenció i actuació davant les situacions 
de violència. Cal que siguin coneguts pels 
professionals i que aquests tinguin formació 
per prevenir i detectar les situacions d’abús, 
i també crear espais d’escolta i de confiança 
als quals es pugui adreçar l’alumnat.

Amb tot, la simple inclusió dels protocols 
en els documents de centre no és suficient 
per complir l’objectiu de protecció en les 
situacions de violència en centres si no 
s’acompanyen d’una difusió adequada, de 
directrius vinculants i d’un capteniment 
institucional de compromís amb el paper de 
l’escola en la prevenció i la protecció davant 
els maltractaments infantils.

Recomanació

Codis ètics i de bon tracte als centres d’ensenyament d’arts escèniques

 Cal millorar els processos i procediments per prevenir i abordar la violència masclista 
i garantir un enfocament integral i transversal centrat en la víctima. En aquest sentit, 
es proposa promoure l’establiment d’un codi ètic institucional i de bones pràctiques als 
centres d’ensenyament d’arts escèniques per assegurar l’exercici de la docència en 
l’àmbit de les arts escèniques amb el ple respecte de la dignitat de la persona i els seus 
drets, i revisar en profunditat els mecanismes de participació de l’alumnat amb 
l’objectiu de fer-los més àgils i propers, de manera que se’n pugui assegurar una 
participació efectiva.

La urgent lluita contra la violència 
sexual a infants i adolescents .  Model 
patriarcal i manca d’educació 
afectivosexual

Les xifres facilitades pel Departament 
d’Interior i Justícia alerten de l’augment 
significatiu de denúncies per delictes contra 
la llibertat i la indemnitat sexual durant 
l’any 2021, especialment en la franja de 
víctimes de 13 a 17 anys.

El percentatge de víctimes de delictes sexuals 
menors d’edat del primer trimestre d’aquest 
any (48,5%, gairebé la meitat del total) ha 
augmentat significativament respecte del 
primer semestre de l’any 2020 (36,1%), en 
què hi ha una distorsió a causa del 
confinament, i el primer semestre de 2019 
(43.3%), que ja va batre un màxim històric.

D’acord amb aquestes dades, durant el 
primer trimestre de 2021 hi ha hagut 119 
denúncies contra la llibertat i indemnitat 
sexual a infants de 0 a 12 anys, i 145 
denúncies d’adolescents de 13 a 17 anys. El 
segon trimestre d’enguany les denúncies 
han estat 139 en infants de 0 a 12 anys i 340 
d’adolescents de 13 a 17 anys.

Pel que fa als agressors, durant els dos 
primers trimestres d’enguany s’han detectat 
cinc agressors menors de 12 anys i 58 
agressors de 13 a 17 anys.

En total, aquest any, a Catalunya, s’han 
denunciat un total de 804 agressions 
sexuals, majoritàriament en dones (85%), i 
un 8,7% d’aquestes agressions han estat 
violacions grupals.



32 PROTECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA

Durant el confinament i el tancament de 
locals d’oci nocturn, les agressions sexuals 
s’han produït majoritàriament en pisos 
particulars de persones conegudes. Els 
experts asseguren que la major part de 
delictes contra la llibertat sexual es 
produeixen en entorns de persones 
conegudes i de confiança i que se’n denuncia 
només un 10% dels que succeeixen.

Es tracta d’un fenomen estructural. Les 
xifres de denúncies s’han incrementat 
perquè hi ha un discurs feminista estès i 
un reconeixement normatiu que empodera 
la víctima a denunciar els actes delictius 
que abans resultaven encara més ocults, 
malgrat que la majoria segueixen 
invisibilitzats, però també pel moment de 
crisi i d’incertesa que genera el 
qüestionament de l’estructura hegemònica 
patriarcal en un sector de la població que 
lluita per mantenir-la.

Les agressions i els delictes contra la 
llibertat sexual es llegeixen com una 
manifestació extrema d’un imaginari 
col·lectiu, d’una estructura social 
hegemònica que genera múltiples formes 
de poder i violència contra les dones, i 
també contra infants o adults amb 
identitats o orientacions sexuals diferents, 
sovint acceptades i invisibilitzades. 

El consum de pornografia, que normalitza 
el poder sobre la dona i la violència sexual, 
en un context de joc, plaer i oci, en edats 
molt precoces i com a via d’accés a la 
necessitat i al dret de satisfer la inquietud 
i el desconeixement que hi ha entorn de la 
sexualitat, és un clar exemple que, malgrat 
els esforços, el model de masculinitat més 
tòxica segueix persistint.

També les lletres d’algunes cançons molt 
conegudes i exitoses que abanderen un 
discurs clarament masclista i denigrant 
envers les dones i el disseny d’alguns 
videojocs, consumits principalment per 
nois, que sustenten una narrativa de 
virilitat encarnada en el rol de poder, 
agressió i violència del protagonista del joc 
amb què s’identifica l’usuari, evidencien la 
pervivència d’aquest ideal de masculinitat.

L’educació afectivosexual és un dret dels 
infants i adolescents i potser una de les 
claus de volta per combatre aquest ideari 

col·lectiu i deconstruir aquests rols de 
masculinitat i feminitat desiguals i tòxics a 
l’hora de construir relacions afectivosexuals 
saludables.

El Departament d’Educació ha fet esforços 
en els darrers anys per millorar la 
coeducació i la formació afectivosexual als 
centres educatius com a via de prevenció. 
En aquest sentit, ha dut a terme les 
actuacions següents:

 Es publica el Protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant la violència 
masclista entre l’alumnat (juny 2019).

 S’implementa el programa formatiu 
sobre prevenció de la violència masclista, 
en el marc del Pacte d’Estat contra la 
violència masclista, que ofereix formació a 
docents, alumnat i famílies, amb l’objectiu 
de facilitar als centres educatius les eines 
necessàries per prevenir i intervenir davant 
la violència masclista entre l’alumnat.

 S’assigna una partida econòmica de 750 
euros per centre per a la compra de llibres 
i materials didàctics de prevenció de la 
violència masclista per a tots els centres 
d’educació secundària i instituts escola, 
orientats a acompanyar l’alumnat en la 
gestió de les emocions, en les relacions 
sexuals i afectives, en el respecte envers 
els altres, en el món de la cura i la igualtat. 

 També s’està desenvolupant un projecte 
amb enfocament interdisciplinari que 
ajudi els centres educatius a treballar 
explícitament la coeducació i l’educació 
afectivosexual, que inclou una persona 
referent al centre, una comissió d’educació 
i una persona referent als serveis territorials. 
Hi ha previst formar el personal docent i 
crear un nou perfil professional específic de 
coeducació i perspectiva de gènere.

Tot i així, hi ha molt camí per recórrer, les 
estructures i els imaginaris col·lectius que 
aboquen algunes persones a cometre 
delictes, abusos i agressions, i a 
invisibilitzar-los o normalitzar-los estan 
molt arrelats.

En aquest sentit, en l’àmbit informal del 
lleure i l’oci s’intervé poc o de manera poc 
contundent, sobretot perquè hi participen 
empreses i interessos privats, en què la 
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gestió i control són més complicats, sobretot 
en l’àmbit digital i amb companyies que 
operen de manera transnacional.

El Departament d’Interior, per la seva part, i 
des de l’àmbit de la seguretat, va publicar 
l’any 2019 un protocol de seguretat contra 
les violències sexuals en entorns d’oci. 
També cal millorar la seguretat i la prevenció 
a través del control del consum de tòxics i 
les entrades i sortides en aquests entorns.

Però especialment, i tornant a l’àmbit digital 
i el consum en temps d’oci, també cal evitar 
que els infants i adolescents consumeixen 
referents nocius per a la construcció de la 
seva sexualitat i, en aquest sentit, posar 
límits i controls clars a l’accés a continguts 
inadequats, també a través d’internet, per 
tal que el treball que es pugui fer des de 
l’àmbit més formal i escolar no sigui 
qüestionat constantment i de manera 
subliminal en l’entorn d’oci. 

Recomanació

Garantir l’educació afectivosexual i evitar l’accés dels infants i adolescents a continguts 
que fomenten la violència sexual

 Cal garantir l’educació afectivosexual en totes les etapes educatives amb perspectiva 
de gènere i des de l’escola, alhora que es prenen mesures contundents per controlar 
l’accés a continguts nocius com ara la pornografia, que fomenta la violència sexual.

 S’han de formar les famílies i els infants en la gestió del consum d’internet i xarxes 
socials i s’ha de vetar l’accés a la pornografia i altres productes que fomenten la 
violència i el sexisme en adolescents menors d’edat.

 Cal establir mesures contundents que impedeixin a les empreses i iniciatives 
privades la divulgació de continguts nocius per a infants i adolescents i en permeten un 
accés fàcil.

OPINIÓ DEL CONSELL ASSESSOR JOVE (CAJ)

Educació afectivosexual dels infants i adolescents

Mancances 

 Manca molta informació holística sobre la salut afectivosexual. En molts 
casos, la formació que han rebut s’ha centrat en els aspectes reproductius i de 
prevenció de malalties de transmissió sexual.

Recomanacions 

 Que els centres educatius garanteixin una formació afectivosexual holística 
que aprofundeixi sobre aspectes relacionats amb el respecte, el gènere, 
l’autoestima, la llibertat, la identitat i preferència sexuals, les diferències entre 
sexe i gènere, les relacions afectives i sexoafectives, la passió, el plaer i els drets, 
entre d’altres.

Que s’augmenti la informació adreçada a infants, adolescents i joves sobre els 
recursos i mitjans que tenen a l’abast per contactar-hi davant de qualsevol 
consulta, dubte o problema relacionats amb la salut afectivosexual.
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La protecció de les adolescents en 
centres residencials del sistema de 
protecció a la infància de l’explotació 
sexual

L’explotació sexual és una forma específica 
de maltractament als infants i adolescents 
que produeix greus efectes en el seu 
desenvolupament. La Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant reconeix a tot 
infant el dret a ser protegit de la violència i 
atribueix als estats, entre d’altres, el deure de 
prendre les mesures necessàries per impedir 
(art. 34):

a) la inducció i la coacció a un infant perquè 
participi en qualsevol activitat sexual il·legal;

b) l’explotació d’infants en la prostitució o en 
d’altres pràctiques sexuals il·legals;

c) l’explotació d’infants en espectacles i en 
material pornogràfic.

El Protocol facultatiu de la Convenció sobre els 
drets de l’infant relatiu a la venda d’infants, la 
prostitució infantil i la utilització d’infants en 
la pornografia (25 de maig de 2000) defineix 
com a prostitució infantil “la utilització d’un 
infant en activitats sexuals a canvi de 
remuneració o de qualsevol altra retribució”.

Els adolescents atesos pel sistema de protecció 
resulten especialment vulnerables a 
l’explotació sexual i presenten un risc de patir 
aquesta forma de victimització marcadament 
superior a la població infantil en general.

Tot i que no hi ha dades disponibles que 
permetin quantificar-ne la incidència, són 
diversos els estudis que han destacat l’elevada 
prevalença d’aquesta forma de maltractament 
en els adolescents que viuen en centres 
residencials, fet que s’ha relacionat amb la 
dificultat que poden presentar aquests nois i 
noies, amb experiències prèvies de negligència 
o maltractament, d’identificar algunes formes 
d’abús.

Així mateix, els estudis mostren que una 
extensa majoria de víctimes d’explotació 
sexual són noies.

A Catalunya, l’any 2016 es va produir la 
desarticulació d’una xarxa d’explotació sexual 
que va tenir entre les seves víctimes adolescents 
ingressats en centres o que havien estat objecte 

d’intervencions del sistema de protecció a la 
infància a la demarcació de les Terres de l’Ebre.

Amb motiu d’aquests fets, la DGAIA va acordar 
l’obertura de dos expedients informatius: un 
per clarificar l’actuació del sistema de protecció 
de la infància, atès que hi havia adolescents 
que havien estat objecte d’intervencions en 
l’àmbit de la protecció, i un segon referit a la 
intervenció del centre residencial on estaven 
ingressats alguns adolescents afectats.

La tramitació d’aquests expedients es va 
concloure amb l’emissió d’un informe amb 
diverses propostes de millora i el Síndic, 
havent-ne analitzat el contingut, va demanar 
al departament competent en matèria 
d’infància que adoptés les mesures proposades 
arran del diagnòstic efectuat a través d’aquestes 
actuacions.

L’abril de 2021 el Síndic va tenir coneixement, 
a través dels mitjans de comunicació, que sis 
homes adults havien estat detinguts per 
explotació i abús sexual de dues adolescents 
sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i escapolides 
d’un centre.

El Síndic va iniciar una actuació d’ofici en el 
marc de la qual ha valorat que la protecció dels 
adolescents tutelats de l’explotació sexual 
presenta dèficits i hauria de ser objecte d’una 
abordatge específic adreçat a prevenir-lo i 
donar una millor resposta als casos que es 
detectin.

En aquest sentit, els adolescents en centres 
són particularment susceptibles de veure’s 
implicats en situacions d’explotació sexual i és 
dins aquest col·lectiu on hi ha una major 
incidència d’aquesta forma de violència sexual, 
molt superior a la resta de la població.

Les experiències prèvies d’abús sexual, el 
consum abusiu de substàncies, els problemes 
de salut mental i, especialment, els escapoliment 
han estat destacats en diferents estudis com a 
elements que incrementen el risc dels 
adolescents que viuen en recursos residencials 
de patir aquesta forma de violència sexual.

Protegir les noies tutelades d’aquesta forma de 
victimització hauria de formar part dels 
objectius prioritaris dels recursos residencials 
que atenen adolescents, i l’Administració 
hauria d’oferir el suport i els recursos necessaris 
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en forma de directrius, orientació i formació als 
centres perquè aquesta protecció sigui efectiva.

En aquest sentit, cal recordar que l’explotació 
sexual es troba recollida per la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, de protecció de les dones de la 
violència masclista, com una forma de violència 
masclista, i aquest fet genera un deure 
addicional de protecció de les noies tutelades 
per part de la DGAIA.

D’altra banda, la Llei orgànica 8/2021, de 4 de 
juny, de protecció integral a la infància i l’ado-
lescència davant la violència, estableix que tots 
els centres de protecció de persones menors 
d’edat han de ser entorns segurs i estan obli-
gats a aplicar els protocols d’actuació que esta-
bleixi l’Entitat pública de protecció a la infància 
(art. 53) i preveu que aquest protocols hauran 
de contenir actuacions específiques de preven-
ció, detecció precoç i intervenció en possibles 
casos d’abús, explotació sexual i tràfic d’éssers 
humans que tinguin com a víctimes persones 
menors d’edat subjectes a mesura protectora i 
que resideixin en centres residencials sota la 
seva responsabilitat (art. 54).

Els dèficits detectats pel Síndic arran dels fets 
coneguts aquest any 2021 mantenen relació 
amb la prevenció, la detecció i la intervenció 
posteriors a la detecció dels casos d’explotació.
Pel que fa a la prevenció, és necessari que els 
professionals dels centres tinguin formació per 
detectar aquesta forma de maltractament, que 
presenta indicadors diferenciats respecte 
d’altres formes de victimització, i que 
l’Administració adopti una postura proactiva, 
s’anticipi i planifiqui actuacions orientades a 
erradicar aquesta forma de maltractament.

La informació facilitada per la DGAIA respecte 
de la formació dels professionals no inclou 
formació específica orientada a la detecció de 
situacions d’explotació sexual ni a la intervenció 
específica amb adolescents víctimes, i és 
insuficient per donar resposta a les necessitats 
de formació dels professionals dels centres 
respecte d’aquest tipus de maltractament.

D’altra banda, els escapoliments dels 
adolescents dels centres han estat destacats 
pels experts com un dels principals factors de 
risc per a la implicació dels nois i noies en 
situacions d’explotació sexual. Protegir les 
adolescents de l’explotació sexual requereix 
adoptar mesures per prevenir els escapoliments 
i reduir-ne la freqüència.

Des d’aquesta perspectiva, reduir el nombre 
d’escapoliments dels centres hauria de ser un 
objectiu en la intervenció dels recursos 
residencials i en general del sistema de 
protecció a la infància, atès que es tracta de 
situacions que generen un greu risc pels nois i 
noies atesos. Aquest abordatge hauria d’anar 
més enllà de les coordinacions per a la 
localització de les noies i la sanció, i hauria 
d’abordar les causes i la prevenció de nous 
episodis.

En aquest sentit, professionals de centres han 
informat el Síndic de les dificultats que 
comporta la intervenció en casos en què els 
escapoliments tenen lloc de forma reiterada i 
les noies es troben en situació d’alt risc de 
patir explotació sexual i altres violències, i la 
percepció de manca de suport de 
l’Administració en la gestió d’aquestes 
situacions perquè es considera que es tracta 
d’una problemàtica que ha de ser gestionada 
exclusivament pels mateixos recursos, tot i 
que la localització de les noies tingui lloc, en 
alguns casos, fins i tot fora del territori de 
l’Estat. 

A més, el Síndic ha observat que alguns dels 
recursos on resideixen algunes noies que han 
patit abús sexual corren risc de patir abús i 
explotació sexual quan s’escapoleixen no 
tenen els recursos necessaris per fer front a 
aquesta problemàtica específica. Així mateix, 
atesa la manca d’especialització dels recursos 
fa que les noies no rebin el tractament adequat 
per recuperar-se del maltractament rebut. 
Així, per exemple, el Síndic ha detectat que en 
CREI que atenen un alt percentatge de noies 
amb aquesta situació no tenen assignat servei 
de psicologia. 

Un cop identificada una situació d’explotació 
sexual, són necessaris una intervenció 
adequada i un tractament específic per a les 
adolescents víctimes enfocats a la seva 
recuperació.

Amb aquest objectiu, cal que l’administració 
protectora ofereixi un marc d’actuació que 
pugui guiar la intervenció dels recursos 
residencials i dels seus professionals, i que 
faciliti la formació necessària als professionals. 
Tanmateix, la informació rebuda de 
l’Administració posa de manifest que a 
hores d’ara no hi ha establertes unes pautes 
d’actuació ni un marc comú d’intervenció 
amb aquest objectiu. 
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En resposta a aquestes recomanacions, la 
DGAIA ha informat el Síndic que està en 
alerta sobre les possibles situacions que es 
puguin produir d’explotació sexual, i que hi 
ha una plena col·laboració tant amb 
l’Ajuntament de BCN i altres ajuntaments, 
com amb els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia 

Urbana i les entitats especialitzades en la 
detecció i l’abordatge de les noies víctimes o 
possibles víctimes de tràfic d’éssers humans 
amb finalitat d’explotació sexual. Així mateix, 
l’ha informat que actualment la DGAIA 
disposa de recursos residencials especialitzats 
en aquesta problemàtica específica.

Recomanació

Mesures per protegir els adolescents que viuen en centres residencials de l’explotació 
sexual i incorporació d’aquesta protecció com un dels objectius del treball en centres 
amb adolescents

 Promoure l’establiment d’un marc de coordinació institucional amb les diferents 
administracions per a l’abordatge d’aquesta forma de violència sexual.

 Establir un marc d’actuació amb orientacions per als professionals del centres per 
prevenir, detectar i intervenir davant aquest tipus de victimització sexual

 Establir un instrument de cribratge que permeti detectar les situacions d’explotació 
sexual.

 Adoptar mesures per reduir el nombre d’escapoliments d’adolescents dels centres 
amb criteris orientats a la prevenció, l’estudi de les causes i el treball individualitzat 
amb les noies.

La infravisibilització del racisme 
existent a Catalunya

El racisme parteix de l’assumpció que la 
raça és una construcció social que distingeix 
les persones i les jerarquitza en funció de 
l’aparença i, en concret, el color de la pell i 
els trets distintius característics d’un 
determinat origen ètnic, cultural o religiós.

Catalunya no està lliure de racisme, per bé 
que es tracta d’un fenomen molt 
invisibilitzat, ja que, com succeeix amb 
altres delictes que afecten la intimitat de la 
víctima i per evitar la revictimització, un 
90% de delictes d’odi no es denuncien.

D’acord amb les dades fetes públiques pels 
Mossos d’Esquadra, l’any 2020, marcat per 
la pandèmia, es van comptabilitzar 392 
delictes o infraccions per delicte d’odi o 
discriminació, d’aquestes 131 ho eren per 
ètnia, origen nacional i/o racial, d’aquests 
un 12% es van cometre a través d’internet o 
les xarxes socials, i 27 van tenir com a 
víctimes infants i adolescents menors d’edat. 
El racisme segueix sent la primera causa de 
delicte d’odi a Catalunya i a la resta de l’Estat 
espanyol.

En l’informe Invisibles: l’estat del racisme a 
Catalunya 2020, SOS racisme feia constar que, 
durant la crisi per la COVID, com succeeix en 
la major part de crisis històriques, els 
col·lectius més vulnerables i exclosos es 
converteixen en diana del malestar col·lectiu.

Arreu del món i també a Catalunya s’ha 
produït una racialització del virus, que 
inicialment va exacerbar la sinofòbia i després 
va culpabilitzar les persones gitanes i els 
treballadors del camp de l’expansió del virus. 
Durant l’estiu es va produir una autèntica 
onada d’atacs racistes per part de patrulles 
veïnals organitzades pel Maresme cap a 
centres de menors i pisos on viuen joves 
migrants, que, atesa la seva edat i situació, es 
van convertir en boc expiatori.

Són diverses les manifestacions del racisme 
estructural que perviu a la nostra societat. 
Constantment, la narrativa de l’odi i el racisme 
es viralitza ràpidament a les xarxes socials i en 
alguns mitjans de comunicació sense que se’n 
generin massa conseqüències.

Recentment, el Col·legi de Periodistes i el CAC 
feien una crida a la ciutadania i als periodistes 
per potenciar un discurs alternatiu que generés 
un imaginari col·lectiu i una comunitat 
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d’opinió que eliminés els continguts i les 
narratives que fomenten l’odi.

En aquest sentit, el CAC va publicar les 
Recomanacions sobre el tractament informatiu 
de les persones migrades i refugiades als 
mitjans de comunicació, una versió 
actualitzada de les Recomanacions sobre el 
tractament informatiu de la immigració, de 
l’any 2002, en què s’amplia l’abast no només a 
les persones migrants, sinó també a les 
persones refugiades, amb la idea principal de 
reconèixer i valorar la diversitat etnocultural, 
evitar l’estigmatització i la reproducció 
d’estereotips i prejudicis, i donar elements que 
facilitin una informació acurada dels 
problemes socials.

L’Associació Mares contra el Racisme, per la 
seva part, denunciava que el racisme 
estructural es dona en àmbits com ara 
l’educatiu, però també en el sector editorial i el 
de les joguines. Aquesta associació també 
denuncia que, per contra, no es mostren 
referents positius racialitzats.

Recentment, els mitjans s’han fet ressò 
d’algunes denúncies per agressió en espais 
d’oci i per vetar l’entrada a locals a joves pel 
seu aspecte i origen.

El Síndic va obrir una actuació d’ofici amb 
relació a les situacions de discriminació per 
raó principalment de raça, origen ètnic o 
social, en l’accés a establiments oberts al 
públic, espectacles públics i activitats 

recreatives amb presència d’infants i 
adolescents.

Va constatar que no es produeix un gran 
nombre de denúncies en aquest àmbit, 
malgrat que és conegut que les pràctiques 
discriminatòries hi són i afecten greument 
l’equitat en el gaudi del dret a l’oci entre els 
més joves.

El Síndic demanava esmerçar esforços a 
formar i sensibilitzar sobre l’existència 
d’aquest tipus de pràctiques en un àmbit 
especialment desprotegit com és l’oci 
nocturn, tot corresponsabilitzant de la 
garantia de drets a l’Administració d’un 
sector que és principalment de gestió privada, 
a través de campanyes formatives entre els 
agents de policia local i els vigilants de 
seguretat.

En aquest sentit, s’ha aprovat un protocol 
d’abordatge d’infraccions d’odi i discriminació 
per a les policials locals de Catalunya, destinat 
a dotar a les policies locals de pautes 
d’actuació operatives per a la prevenció, 
detecció i gestió de situacions relacionades 
amb persones infractores i identificar 
especialitats en la confecció de la documentació 
policial per tal de facilitar la tramitació per les 
autoritats judicials i administratives.

Així mateix, s’han fet formacions a professors 
de centres de formació de seguretat privada 
sobre codi de bones pràctiques que inclou 
pautes per prevenir pràctiques discriminatòries.

Recomanació

Campanyes de sensibilització i educació tant dels professionals del sector públic com 
privat, i especialment del sector de l’oci nocturn, per combatre el discurs d’odi i racista

 Cal seguir amb la formació i la conscienciació dels agents de seguretat i de les policies 
locals, amb un èmfasi especial en la seguretat privada, i endegar campanyes de 
sensibilització que visibilitzin, a través de la denúncia, les pràctiques discriminatòries 
que es produeixen en àmbits no formals i d’oci.

Contundència respecte dels missatges i discursos que fomenten l’odi i el racisme 
presents en els mitjans de comunicació i a internet

 Cal vetllar perquè es respectin els protocols i les recomanacions existents i per 
fomentar la presència en positiu de la diversitat etnocultural als mitjans, tot evitant la 
reproducció d’estereotips i prejudicis que estigmatitzen i invisibilitzen les situacions de 
discriminació existents. Cal aplicar sancions a les males pràctiques detectades i 
implicar el sector privat.
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La prohibició del càstig corporal

Cal modificar el Codi civil en el sentit d’eliminar qualsevol al·lusió a la possibilitat 
d’exercir el càstig corporal envers els infants, que, després de la modificació de l’article 
236-17, 4, queda redactat en els termes següents: “Els progenitors, amb finalitat 
educativa, poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i 
moderada, amb ple respecte a llur dignitat i integritat física i psíquica”.

Altres recomanacions pendents

L’evitació de la dilació en l’assignació dels punts de trobada

Cal configurar de manera adequada la xarxa de Punts de Trobada, a fi d’evitar que es 
produeixin dilacions en l’assignació del recurs.

Servei d’atenció especialitzada per a víctimes d’abús sexual

La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, va 
preveure en l’article 93 crear un servei d’atenció especialitzada adreçat a infants i 
adolescents víctimes d’haver patit abús sexual. El Síndic va demanar que es fes 
efectiva aquesta previsió en diversos informes, i l’any 2016 l’Acord GOV/65/2016, de 
17 de maig, pel qual es creava la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la 
Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents i s’aprovaven 
mesures específiques en aquesta matèria, va preveure la creació d’una unitat 
integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals.

L’any 2020 va entrar en funcionament la Unitat Integrada d’Atenció als Infants i 
Adolescents Víctimes d’abusos sexuals en forma de projecte pilot a la demarcació de 
Tarragona. Aquesta unitat depèn de la Direcció General d’Atenció a la Infància i ha 
rebut el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, la Fiscalia i 
la judicatura, amb la previsió de seguir els paràmetres i requeriments de qualitat 
que estableix el projecte europeu de Barnahus (Casa d’infants).

El Departament de Salut està treballant per promoure la creació de noves unitats 
multidisciplinàries de diagnòstic d’abús sexual que s’afegeixin a les dues existents 
(Unitat Funcional d’Abusos a Menors de l’Hospital de Sant Joan de Déu i Unitat de 
Pediatria Social de l’Hospital Germans Trias i Pujol), amb una distribució 
territorialment equilibrada i seguint el model Barnahus de cases d’infants a què s’ha 
fet referència.

El Síndic valora positivament la creació de serveis integrats arreu del territori que 
millorin la resposta de les administracions en les situacions de sospita o certesa 
d’abús sexual, amb la coordinació entre els diferents agents i posant l’interès dels 
infants i adolescents en el centre de les intervencions.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021
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Programa “Escoles lliures de violència”

El Departament d’Educació i el Consorci d’Educació han iniciat el programa “Escoles 
lliures de violència”. L’aplicació ha de permetre introduir dinàmiques per prevenir 
tot tipus de violència a les escoles i ha d’anar acompanyada de la formació del 
personal que treballa als centres. 

Aquest projecte inclou formació al professorat, l’alumnat i les famílies sobre la 
prevenció de situacions de violència. El curs passat es va iniciar una formació pilot 
a diferents centres de Catalunya, inclosa Barcelona, i també amb la Inspecció 
d’Educació i els EAP.

Durant el curs actual es desplegarà una altra de les fases d’aquest projecte, que 
comporta una formació a un representant de l’equip directiu de cada centre i un 
representant del professorat, que serà el referent en aquests temes sobre la prevenció 
i detecció de qualsevol tipus de violència dins del centre educatiu.

Millora del procés de valoració de l’abús sexual infantil

El Departament de Salut i el CatSalut han finalitzat l’elaboració del document sobre 
la metodologia de treball consensuada dels equips funcionals d’experts (EFE), que en 
la seva darrera revisió recull els suggeriments del Síndic relacionats amb la 
necessitat d’introduir millores en el procés de valoració de l’abús sexual infantil en 
general, i en concret en els contextos de separació entre progenitors. 

En aquest sentit, s’optimitza en general la metodologia per a la valoració de les 
relacions familiars, sense que l’adult que acompanya l’infant hagi d’explicar els fets 
en presència de l’infant, i en els casos de separació es preveuen millores en el 
procediment seguit a partir de la comunicació de sospita d’abús sexual infantil i 
abans de la citació de la primera visita per part de l’EFE, per evitar que ambdós 
progenitors coincideixin en la mateixa sala d’espera. Es preveu també que els EFE 
donin resposta a les necessitats d’atenció dels infants, incloent-hi el treball amb la 
seva família en els casos en què estigui indicat. Posteriorment, i segons criteri clínic, 
aquesta activitat de suport familiar pot continuar al centre de salut mental (CSMIJ) 
de referència de l’infant.
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III . ENTORN FAMILIAR I 
MODALITATS ALTERNATIVES 
DE CURA: LA INTERVENCIÓ 
EN EL MARC DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA

1 . LA PREVENCIÓ

El progressiu desplegament dels 
serveis d’intervenció socioeducativa 
per a la prevenció de les situacions de 
risc al llarg de tot el cicle vital de 
l’infant, amb afectació per la 
pandèmia

La prevenció de les situacions de risc social 
o desprotecció dels infants i adolescents és 
un dels eixos entorn dels quals es constitueix 
el sistema de protecció a la infància. 

En aquest sentit, la Llei 14/2020, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, atribueix a 
l’administració competent en matèria 
d’infància, en coordinació amb els ens locals, 
el deure de desenvolupar programes integrals 
d’atenció als adolescents en risc i desavantatge 
social, que han de comptar amb “mesures 
extraordinàries de suport a l’escolarització i a 
la continuïtat formativa, treball de carrer, 
lleure, acompanyament a la formació i 
mesures socioeducatives intensives com 
centres oberts i centres diürns”. 

D’ençà de 2016 s’ha desenvolupat el nou 
model de serveis d’intervenció 
socioeducativa per a infants i adolescents 
en situació de risc i les seves famílies, que 
va més enllà del servei de centre obert 
establert en la Cartera de serveis socials 
vigent, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
serveis socials 2010-2011, i que incorpora 
canvis substancials com ara la prestació de 
serveis d’intervenció socioeducativa a totes 
les franges d’edat de 0 a 18 anys, l’atenció 
dels infants i adolescents en els diferents 
nivells de situació de risc, la prestació del 
servei a tot el territori, l’enfortiment de la 
intervenció de caràcter més preventiu i la 
provisió de recursos i serveis per a la família, 
des del medi.

El desplegament d’aquest servei s’ha 
implementat a les àrees bàsiques de serveis 
socials dels serveis territorials de Terres de 
l’Ebre, Tarragona, Lleida i Girona, i la 
incorporació de les àrees bàsiques 
corresponents als serveis territorials de 
Barcelona (comarques, ciutat i 
metropolitana) es preveu per al Contracte 
programa 2020-2023.

La pandèmia ha afectat la intervenció 
d’aquests serveis. Durant l’any 2020, es va 
reduir a la meitat el nombre de famílies 
ateses (50,6%), i també un 20,3% el nombre 
d’infants atesos, respecte a l’any 2019 
(vegeu la taula 2).

Taula 2 . Centres oberts i SIS a Catalunya (2005-2021)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(set .)

Subvenció 
adreçada 
als centres 
oberts/SIS 
del Departa-
ment

3,2 M € 4,6 M € 5,8 M € 5,8 M € 5,8 M € 6,2 M € 6,5 M € 6,5 M € 6,5 M € 7,3 M € 8,0 M € 9,5 M € 10,1 M € 10,5 M€ 12,6 M€ 13,6 M € 13,9 M €

Infants 
atesos SIS

- - - - - - - - - - - - 19.015 21.292 21.905 17.453 -

Famílies 
ateses SIS

- - - - - - - - - - - - 3.622 9.674 11.447 5.654 -

Nombre de 
serveis SIS

- - - - - - - - - - - 166 604 691 708 704 733

Places de 
centres 
oberts

5.392 5.438 5.714 6.236 6.301 6.698 7.591 7.533 7.876 8.562 8.979 9.426 9.616 10.225 10.727 7.039 7.039

Nombre de 
centres

- - - - - 196 199 219 221 238 243 252 270 285 299 196 196

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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Recomanació

Desplegament dels serveis d’intervenció socioeducativa

 Completar el desplegament i la implantació en tot el territori dels serveis intervenció 
socioeducativa.

Nota: Els serveis d’intervenció socioeducativa s’estan implementant a tot Catalunya des de l’any 2016 en substitució 

i/o ampliació dels serveis de centres oberts. Aquest fet implica que els territoris on s’ha, com ara Terres de l’Ebre, 

Tarragona Lleida i Girona, ja no es compten amb places, sinó amb infants i famílies ateses. 

implementat

Un cop finalitzat el Contracte programa 2016-19, s’han deixat de comptar les places de centres oberts en aquests 

territoris, atès que tots els serveis han passat al contracte programa, i s’han reconvertit 103 centres oberts a serveis 

d’intervenció socioeducativa, de manera que cap servei d’aquests territoris es finança per subvencions a entitats 

(COSPE).

2 . L’ACOLLIMENT FAMILIAR

L’increment de la presència de nadons 
i infants de menys de sis anys en 
centres del sistema de protecció

L’elevada presència de nadons i infants de 
menys de sis anys en centres es manté com 
un dels principals dèficits del sistema de 
protecció a la infància.

Les dades relatives a la presència total 
d’infants de menys de sis anys en centres 

mostren una evolució negativa, amb un 
increment molt significatiu de la presència 
d’infants de menys de tres anys, que passa 
de 64 a 94 respecte l’any passat, i un 
increment, també molt significatiu, en el 
cas d’infants de tres a sis anys, que passen 
de 123 l’any passat a 178 (vegeu la taula 3)..

Taula 3 . Evolució del nombre d’infants tutelats menors de sis anys que estan en 
acolliment residencial (2013-2021)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021 
(set .)

Infants tutelats residents en 
centre residencial

2.706 2.685 2.672 2.975 3.487 5.681 5.677 4.246 4.187

Infants tutelats menors de 6 
anys en centre residencial

286 262 195 180 165 115 135 123 178

Infants tutelats menors de 3 
anys en centre residencial

117 111 77 71 69 48 67 64 94

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

En aquesta mateixa línia, l’anàlisi de les 
dades rebudes enguany també constata una 
evolució negativa del nombre d’infants de 
fins a sis anys pendents d’acolliment. En 
aquest sentit, respecte de l’any passat, 
s’observa que es manté la tendència a 
l’increment del nombre de nadons i infants 

molt petits en espera de recurs en un entorn 
familiar. Si es compara amb les dades de 
l’any 2018, es constata un increment molt 
significatiu del nombre d’infants de fins a sis 
anys pendents d’acolliment, que es duplica 
en el període comprès entre els anys 2018 i 
2021 (vegeu la taula 4).
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Taula 4 . Nombre d’infants i visites d’odontologia en l’atenció primària (almenys un cop)

Infants 0-6 anys 2018 (novembre) 2020 (agost) 2021 (juny)

Acolliment d'urgència i 
diagnòstic

15 31 26

Acolliment simple 30 63 75

Acolliment permanent 4 15 14

UCAE 9 13 14

Preadoptiu 6 8 12

Total

Infants més grans de 6 
anys 2018 (novembre) 2020 (agost) 2021 (juny)

Acolliment d'urgència i 
diagnòstic

... 15 12

Acolliment simple ... 124 146

Acolliment permanent ... 61 65

UCAE ... 60 62

Preadoptiu ... 7 8

Total  . . . 267 293

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

En el cas d’infants més grans de sis anys, 
també s’observa una tendència negativa, 
especialment en el cas de la mesura 
d’acolliment simple.

Aquesta situació vulnera el dret dels infants a 
tenir un recurs alternatiu a la família que 
s’ajusti a les seves necessitats i que els permeti 
assolir el màxim desenvolupament possible.

En aquest sentit, els experts coincideixen a 
assenyalar que l’acolliment institucional no 
permet donar resposta a les necessitats 
dels infants més petits i pot tenir efectes 
adversos en el seu desenvolupament.

En el mateix sentit, les Directrius sobre 
modalitats alternatives de cura dels 

infants, aprovades per la Resolució de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides 
de 24 de febrer de 2010, estableixen que 
l’acolliment en centre residencial s’hauria 
d’aplicar només quan sigui el recurs 
indicat per a l’infant en concret, i que els 
infants més petits, especialment de menys 
de tres anys, han de poder gaudir d’un 
entorn familiar.

Així mateix, són diversos els estudis, 
alguns promoguts per la mateixa DGAIA, 
en què es destaca que infants i adolescents 
acollits en entorns familiars presenten 
valors de benestar subjectiu més propers 
als de la població general de la mateixa 
edat.
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Recomanació

Pla de xoc per evitar la presència d’infants de menys de sis anys en centres

 Cal adoptar un pla de mesures urgent per evitar la presència de nadons i d’infants 
de menys de sis anys en centres i reduir la presència dels infants de més de sis, que 
haurien d’estar ingressats en centres només quan aquesta sigui la mesura més 
ajustada a les seves necessitats.

La preponderància consolidada de 
l’acolliment residencial i l’estancament 
de l’acolliment familiar

La dificultat del sistema per impulsar 
l’acolliment familiar i la captació de famílies 
fa que es mantingui l’elevada prevalença de 
l’acolliment en centres respecte de 
l’acolliment familiar −inclosos nadons i 
infants petits.

En aquest sentit, a Catalunya l’acolliment 
familiar ha esdevingut una mesura quasi 
subsidiària respecte de l’acolliment en 
centre, i l’acolliment residencial continua 
essent la mesura de protecció més 
utilitzada. 

 
El setembre de 2021, menys de la meitat 
dels infants tutelats (45,9%) estan en 
acolliment familiar, amb una tendència que 
torna a incrementar-se per la moderació de 
l’arribada d’infants migrants sense referents 
familiars, que són atesos majoritàriament 
en entorns residencials. Si es tenen en 
compte només els infants tutelats que no 
estan en família extensa i a qui 
l’Administració ha proporcionat un recurs 
de protecció, menys d’una cinquena part 
(15,6%) estan en acolliment familiar (vegeu 
la taula 5).

Taula 5 . Evolució del nombre d’infants tutelats en acolliment familiar (2005-2021)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021
(set .)

Infants 
tutelats 
acollits 
en família 
aliena

589 635 669 704 801 885 924 958 966 969 1.004 972 928 906 945 911 914

Infants 
tutelats 
acollits 
en família 
extensa

2.307 2.355 2.482 2.477 2.627 2.773 2.944 2.464 2.467 2.415 2.446 2.420 2.439 2.447 2.480 2.441 2.357

Infants en 
acolliment 
familiar (%)

44,6 42,6 43,1 42,7 43,7 45,8 53,6 48,6 48,5 48,4 49,6 49,0 45,2 39 39,1 45 45,9

Infants en 
acolliment 
familiar 
(excloent 
infants 
en família 
extensa) (%)

14,1 13,6 13,8 14,2 15,4 17 21,6 20,9 21 21,2 22,2 21,6 18,5 13,5 12,7 15,1 15,6

Infants 
tutelats per 
DGAIA

6.498 7.018 7.313 7.450 7.845 7.985 7.217 7.040 7.076 6.985 6.962 6.927 7.449 9.590 9.387 7.893 7.775

Nombre 
d'infants 
acollits en 
UCAE

- - - - - - - 12 29  31 35 41 45 38 38 28 28

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Institut Català de l’Adopció

Nota: *Les dades d’acolliment familiar no inclouen els acolliments preadoptius. 
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El nombre de famílies acollidores ha 
mantingut una tendència sostinguda de 
creixement en les dues darreres dècades, 
tot i que no de manera prou significativa 

per canviar la preponderància de 
l’acolliment residencial i amb un 
estancament des de l’any 2018 (vegeu la 
taula 6). 

Taula 6 . Evolució del nombre de famílies acollidores (2005-2021)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021
(set .)

Nombre 
de famílies 
acollidores

396 442 466 492 559 617 623 624 613 608 612 552 630 707 748 714 737

Font: Institut Català de l’Adopció (ICAA) 

De fet, les dificultats del sistema de 
protecció per generar recursos d’acolliment 
amb família aliena contrasten amb l’esforç 
dut a terme per a la creació de places 
residencials, especialment significatiu en 
els darrers anys a partir de l’any 2018, 
moment en què es produeix una gran 
arribada d’infants migrants no acompanyats 
(vegeu la taula 7). En el període 2017-2021, 
s’han creat 2.540 noves places de recurs 
residencial (un 88,4%), mentre que només 
s’ha incrementat el nombre de famílies 
acollidores en 107 (un 17,0%). 

La moderació d’aquests fluxos d’arribada 
d’infants migrants sense referents familiars 
ha comportat també que s’hagi moderat el 
ritme de creació de places de recurs 
residencial, i que hagi disminuït el nombre 
d’infants residents en centre (taula 6). 
Mentre l’any 2019 hi havia 5.677 infants i 
adolescents en centre residencial, el 
setembre de 2021 n’hi ha 4.187. Amb tot, 
durant l’any 2021 encara s’han creat més 
places de recurs residencial que no pas s’ha 
incrementat el nombre de famílies 
acollidores. 

Taula 7 . Evolució de les places per tipologia de recurs en el sistema de protecció 
(2017-2021)

Gener 2017 Setembre 2018 Setembre 2019 Setembre 2020 Setembre 2021

Centre 
d'acolliment

527 523 523 523 533

CRAE 1.841 1.897 1.895 1.920 1.933

CREI 94 142 142 129 161

Pisos assistits 85 104 104 71 313

Cases d'infants 120 104 104 120 120

Recurs específic 26 28 28 22 28

Centres de 
discapacitat física i 
psíquica

110 110 91 85 89

Centres de resi-
dència assistida 
drogodependèn-
cies

70 75 75 40 40

Nous centres espe-
cífics per atendre 
infants migrants 
(diverses tipolo-
gies)

- 2.047 2.149 2.219 2.196

Total 2.873 5.030 5.111 5.129 5.413

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
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Taula 8 . Evolució dels infants tutelats en CREI i centres terapèutics (2008-2021)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021
(set .)

Nombre 
de places 
en centre 
residencial

- - - - 2.614 2.627 2.644 2.756 2.980 3.410** 4.136 4.835 5.194 4.373

Infants 
tutelats 
residents 
en centre 
residencial

2516 2.621 2.749 2.701 2.764 2.706 2.685 2.672 2.975 3.487 5.681 5.677 4.246 4.187

Nombre de 
places en 
CREI

78 78 82 82 94 94 94 94 94 122 142 137 137 137

Infants 
tutelats 
residents en 
CREI

- - - - 82 92 96 90 93 129 145 142 133 156

Infants 
tutelats 
pendents de 
CREI

- - - - - - - - 26 21 13 11 15 13

Nombre 
de places 
en centre 
terapèutic

- - - - - - - 95 112 154 194 184 194 194

Infants 
tutelats 
residents 
en centre 
terapèutic

- - - - - - - 96 118 181 181 121 112 120

Infants 
tutelats 
pendents 
de centre 
terapèutic**

- - - - - - - - 12 13 5 4 8 6

Nombre de 
places de 
pisos 16-18 
anys

- - - - - - - - 85 119 271 306 312 313

Nombre de 
places de 
pisos + 18 
anys

- - - - - - - - 217 254 376 407 463 463

Nombre 
de places 
d'Itineraris 
de protecció 
individuals 
(IPI)

- - - - - - - - - 160 160 190 190 190

Infants i 
adolescents 
tutelats en 
IPI

- - - - - - - - - 154 170 190 190 190

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Institut Català de l’Adopció

* Nota: S’hi han afegit les places noves de centres d’acolliment de primera acollida.

**Inclou les ampliacions dels centres d’acolliment específiques per atendre els adolescents no acompanyats que no 

es van incloure en la memòria de la DGAIA de 2017.
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Recomanació

Pla de xoc per al desinternament dels infants en centres de protecció, tret que el seu 
interès superior requereixi un centre residencial, essencialment en casos d’infants 
propers a la majoria d’edat o amb trastorns i necessitats especials greus. 

Pla de xoc per proveir el sistema de famílies acollidores professionals.

La manca de desplegament de les 
UCAE com a recurs d’acolliment 
familiar

L’elevada presència d’infants en centres es 
relaciona amb l’existència de dèficits greus 
en la provisió del recurs d’acolliment 
familiar dins el sistema de protecció. 

Tanmateix, dins les diferents modalitats 
d’acolliment en família aliena, destaca 
l’escàs nivell de desenvolupament de 
l’acolliment en unitat convivencial d’acció 
educativa (UCAE), que es posa de manifest a 
través del reduït nombre d’acolliments 

 
constituïts i del nombre creixent d’infants i 
adolescents pendents que se’ls assigni 
aquesta modalitat específica d’acolliment. 
El setembre de 2021, només hi ha 28 infants 
acollits en UCAE (vegeu el gràfic 2). Aquesta 
modalitat d’acolliment familiar, a més, ha 
perdut pes des de l’any 2017.

Val a dir que el juny de 2021 hi ha 78 infants 
amb proposta d’UCAE pendent d’executar 
(vegeu la taula 9).

Gràfic 2 . Evolució del nombre d’infants tutelats en acolliment familiar UCAE 
(2012-2021)

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Institut Català de l’Adopció.
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Taula 9 . Evolució del nombre d’infants amb proposta UCAE pendent d’executar

Any 2020 (agost) Any 2021 (juny)

Infants menys de sis anys 13 14

Infants més de sis anys 60 64

73 78

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

L’acolliment en UCAE es va introduir a 
través de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència 
(LDOIA), que el defineix com aquell que 
exerceixen persones qualificades per raó 
de titulació, formació i experiència en 
l’àmbit de la infància i l’adolescència, 
fonamentalment respecte d’infants o 
adolescents amb discapacitats, grups de 
germans i altres en dificultats especials.

El preàmbul de la LDOIA assenyalava que 
aquesta mesura havia de permetre que 
“força infants i adolescents que, per raó 
d’edat, situació familiar o per 
circumstàncies especials, romanen en els 
centres de protecció sense cap expectativa 
de viure en família puguin créixer i 
desenvolupar-se amb la cura de persones 
especialitzades que els proporcionaran un 
entorn familiar i desinstitucionalitzat”.

Tot i l’escassa implantació, la mateixa 
Administració ha reconegut, a través dels 
informes tramesos al Síndic, el consens 
existent entorn de la necessitat d’aquest 
tipus d’acolliment, en què l’acollidor pugui 
cotitzar a la Seguretat Social i pugui percebre 
un sou, partint de la consideració que els 
sistemes d’acolliment que són més diversos 
són més adequats perquè s’adapten millor 
a les necessitats dels infants.

L’ICAA ha adduït com a principals obstacles 
per al desenvolupament de les UCAE la 
normativa laboral i la necessitat de tenir 
un règim de la Seguretat Social que s’ajusti 

a les característiques de les funcions que 
es desenvolupen a través d’aquest tipus 
d’acolliment.

En aquest sentit, l’ICAA va informar el 
Síndic que havia mantingut converses amb 
el Govern de l’Estat per resoldre aquesta 
situació i que, paral·lelament, buscava 
alternatives per desenvolupar aquest tipus 
d’acolliment, a hores d’ara sense una 
fórmula definida.

Vist això, el Síndic ha informat de les 
dificultats que planteja la normativa 
laboral al Ministeri de Treball i Economia 
Social, i també ha traslladat les seves 
recomanacions al Defensor del Poble, amb 
l’objectiu de reclamar un règim especial de 
la Seguretat Social per als acollidors 
professionals que ajudi a pal·liar el dèficit 
de famílies d’acollida en les situacions en 
què la complexitat de l’infant o la 
freqüència de visites amb la família 
d’origen no permet que els acolliments 
siguin formalitzats per famílies voluntàries. 

Posteriorment, la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i 
l’adolescència davant la violència, ha 
previst, en la disposició addicional novena, 
que en el termini d’un any el Govern 
estableixi reglamentàriament l’abast i les 
condicions de la incorporació a la Seguretat 
Social de les persones que siguin designades 
com a acollidores especialitzades de 
dedicació exclusiva, així com els requisits i 
els procediment d’afiliació, alta i cotització.
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Recomanació

Increment del nombre de famílies acollidores UCAE

 Cal adoptar mesures per impulsar la constitució d’acolliments UCAE i dotar d’aquest 
recurs tots els infants i adolescents que tinguin proposada aquesta mesura.

L’increment del nombre d’infants 
pendents de família aliena

La DGAIA, en declarar la situació de 
desemparament d’infants i adolescents, els 
ha d’assignar el recurs alternatiu a la família 
que més s’ajusti a les seves necessitats. Les 
mesures protectores que es poden adoptar 
estan establertes per la Llei 14/2020, del 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, i la DGAIA disposa 
de diferents tipus de recurs per al 
compliment d’aquestes mesures.

El Síndic observa, però, que la mesura 
protectora que tenen proposada els infants 
i adolescents pels equips tècnics no sempre 
s’aplica de forma immediata i que hi ha un 
elevat nombre de nois i noies que estan en 
espera que es faci efectiva la mesura o el 
tipus de recurs que es considera que s’ajusta 
més a les seves necessitats.

Les dades facilitades per l’Administració 
posen de manifest, enguany, una reducció 
del nombre d’infants pendents d’ingrés en 
centre, reducció que és més significativa en 
el cas d’infants pendents d’ingrés en centre 
residencial (vegeu la taula 10). La disminució 
del nombre d’infants que estan pendents 
d’un recurs residencial, en bona part, 
s’explica per la minoració de la pressió 
assistencial sobre aquests recursos a causa 
de la reducció dels fluxos d’arribada 
d’infants migrants sense referents familiars.

Això no obstant, convé posar de manifest, 
també, que s’observa un increment 
significatiu del nombre d’infants pendents 
d’acolliment en família aliena respecte de 
l’any 2019.

Taula 10 . Evolució dels infants tutelats que estan en el sistema de protecció pendents 
d’un altre recurs (2012-2021)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021 
(set .)

Infants tutelats
7.040

(6.774)*
7.076

(6.706)*
6.985

(6.698)*
6.962

(6.794)*
6.927 7.449 9.590 9.387 7.893 7.775

Infants tutelats pendents - - - - 644 612 575 597 468 531

% sobre infants tutelats - - - - 9,2 8,2 6,0 6,4 5,9 6,8

Infants tutelats pendents de 
família aliena

- - - 522 483 502 508 532 371 455

Infants tutelats pendents de CRAE - - - 82 83 76 49 50 75 57

Infants tutelats pendents de CREI - - - - 26 21 13 11 15 13

Infants tutelats pendents de centre 
terapèutic

- - - - 12 13 5 4 7 6

Font: DGAIA

Nota: A partir de l’any 2016, de les dades d’infants tutelats es deixen de comptabilitzar els joves amb expedient assistencial que es comptabi-

litzaven en altres anys, atès que en realitat són majors d’edat, tot i que continuïn atesos pel sistema de protecció. Per poder comparar les dades 

en els diferents anys caldria utilitzar les dades que estan entre parèntesi, en què precisament s’han exclòs aquests joves.
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Recomanació

Execució immediata de les mesures de protecció proposades pels equips tècnics

 Dotar el sistema de protecció a la infància dels recursos necessaris perquè les 
mesures protectores proposades pels equips tècnics es puguin executar sense dilacions, 
especialment el recurs d’acolliment en família aliena, que és que el presenta més 
dèficits de provisió.

La necessitat de no allargar la durada 
dels acolliments d’urgència i 
diagnòstic per evitar l’impacte 
emocional en els infants

L’acolliment d’urgència i diagnòstic està 
previst en la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, 
i s’estableix que ha de tenir una durada 
màxima de sis mesos, mentre es duu a 
terme l’estudi de la situació de l’infant, 
perquè pugui viure en un entorn familiar 
durant aquest procés i no hagi d’ingressar 
en centre.

Amb tot, el Síndic ha rebut queixes a través 
de les quals famílies acollidores d’urgència 
i diagnòstic exposaven la preocupació per 
l’impacte en els infants de situacions en 
què aquest acolliment s’havia allargat, en 
alguns casos fins a tres anys, i posteriorment 
s’havia proposat l’acolliment preadoptiu de 
l’infant amb una altra família.

L’allargament de l’acolliment d’urgència i 
diagnòstic, especialment quan depassa el 
límit de deu-dotze mesos, pot comportar 
greus perjudicis als infants afectats, atès 
que els obliga a perdre el vincle amb els que 
han estat els seus únics referents, i els 
causa un gran patiment. Així, en alguns 
dels casos coneguts pel Síndic en què s’ha 
produït un allargament de la mesura, els 
infants es trobaven acollits per aquestes 
famílies des del naixement, amb un vincle 
consolidat i positiu, de l’infant. En aquests 
casos el canvi de mesura té un fort impacte 
emocional i pot generar un greu patiment 
als infants. 

Per aquest motiu, el Síndic ha demanat a la 
DGAIA, des de 2017, que adopti mesures per 
assegurar que la durada dels acolliments 
d’urgència i diagnòstic s’ajusti al termini de 

sis mesos prevista per la norma i no es 
produeixin demores injustificades en l’estudi 
de la situació de les famílies d’origen.

En resposta a aquesta recomanació, la DGAIA 
informa que s’intenta que no es produeixin 
demores no justificades, però hi ha casos 
d’allargament per circumstàncies 
excepcionals. Es fa un estudi acurat, cas per 
cas, per establir les mesures més adequades 
possibles. 

L’Administració també reconeix que 
l’allargament excessiu d’aquest tipus 
d’acolliment és un dels aspectes que s’ha 
posat en relleu en el diagnòstic fet en 
l’avaluació de la situació de la infància i 
l’adolescència. En aquests moments, s’indica 
que s’estan prioritzant les actuacions per 
posar en marxa els resultats del procés 
d’avaluació i serà un dels aspectes que s’han 
de treballar conjuntament amb l’ICAA. 

En aquest sentit, les dades facilitades pel 
Departament de Drets Socials mostren una 
tendència a una certa estabilització en els 
darrers anys del nombre d’acolliments 
d’urgència i diagnòstic constituïts 
anualment, al voltant d’un centenar, i 
finalitzats, al voltant de vuitanta, i també 
que hi ha una tendència a l’allargament de 
la durada de la mesura. El nombre 
d’acolliments d’urgència i diagnòstic 
finalitzats amb una durada de més de 18 
mesos tendeix a créixer en valors absoluts, 
i també en valors relatius: mentre l’any 
2017 el 2,7% d’aquests acolliments tenien 
una durada de 18 mesos o més, l’any 2021 
és del 12,6% (vegeu la taula 11).
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Taula 11 . Evolució dels acolliments d’urgència i diagnòstic per durada (2017-2021)

2017 2018 2019 2020 2021 
setembre

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic constituïts 

102 90 112 103 64

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats 

62 85 90 85 79

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats amb durada de 
l’acolliment fins a 6 mesos 

14 22 29 32 16

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats amb durada de 
l’acolliment de 6 a 9 mesos 

13 18 15 12 4

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats amb durada de 
l’acolliment de 9 a 12 mesos 

14 15 8 9 11

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats amb durada de 
l’acolliment de 12 a 18 mesos 

15 21 25 15 20

Nombre d’acolliments d’urgència i 
diagnòstic finalitzats amb durada de 
l’acolliment de més de 18 mesos

6 9 13 17 28

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

D’altra banda, el Síndic considera que en les 
situacions en què es produeix un 
allargament de l’acolliment d’urgència 
s’hauria d’estudiar la mesura protectora 
posterior de forma individualitzada i 
considerar la possibilitat d’acolliment 
permanent o d’adopció dels acollidors 
d’urgència que ho sol·licitin. 

En aquesta línia, el document “La separació 
del nadó de la seva mare en el moment del 
naixement per causa de maltractament 
prenatal o per la previsió del futur 
desemparament del nadó”, aprovat pel 
Comitè d’Ètica dels serveis socials de 
Catalunya el 18 de gener de 2018 assenyala:

“El temps límit per separar un infant d’una 
persona amb la qual està construint un 
aferrament, sense unes possibles 
conseqüències adverses patogèniques, són, 
amb més probabilitat, els primers sis mesos 
(amb un màxim dels 12 primers). Passat 
aquest temps, cal advertir del risc que pot 
haver-hi per al desenvolupament de l’infant, 
atès que, a partir dels 6 o 7 mesos, l’infant 
ja discrimina qui és la seva persona 
d’aferrament i la separació pot causar un 
intens dolor i pertorbació”. 

[...]

“En els casos que l’estada del nadó en la 
família d’urgència s’allargués més enllà 
dels 12 mesos, caldria preveure la possibilitat 
que l’infant es quedés en aquest mateix 
nucli familiar, ja que un canvi li suposarà 
trencar un vincle afectiu ja en procés de 
consolidació i això li podria comportar un 
risc d’alteració del seu desenvolupament i 
la seva salut mental”.

Certament, les famílies d’acolliment 
d’urgència han d’estar seleccionades per 
aquest tipus específic de mesura, i 
l’Administració té el deure d’adoptar les 
mesures més adequades en interès de 
l’infant, tant a curt com a llarg termini. 

Amb tot, en situacions d’allargament de la 
mesura i de llarga convivència dels infants 
amb els acollidors, als quals tenen sovint 
com a referents parentals, l’Administració 
hauria d’estudiar els casos de manera 
individualitzada en funció de la situació de 
cada infant, tenint en compte el patiment i 
el risc que comporta per a l’infant el 
trencament del vincle amb la seva família 
de referència.

En aquest sentit, les Directrius sobre 
modalitats alternatives de cura que va 
aprovar l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el 24 de febrer de 2010 estableixen 
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que (11) “les decisions relatives als infants 
en acolliment alternatiu, inclosos aquells en 
acolliment informal, haurien de tenir en 
compte la importància de garantir als infants 
una llar estable i de satisfer la seva necessitat 
bàsica d’un vincle continuat i segur amb els 
acollidors, i la permanència n’és un objectiu 
essencial”. 

D’altra banda, el Síndic considera que els 
infants que han estat acollits amb aquesta 
mesura haurien de poder mantenir el vincle 
amb els antics acollidors, sempre que no hi 
hagi una contraindicació específica que ho 
desaconselli.

L’establiment de plans d’acoblament molt 
curts i la supressió de les visites i contactes 
per facilitar l’adaptació al nou nucli familiar 
poden causar un patiment afegit a l’infant, i 
contravenen el dret de l’infant que el seu 
interès sigui valorat de forma individual en 
totes les decisions que l’afecten, també les 
relacionades amb l’adaptació al nou entorn 
familiar i el seu dret a tenir contacte amb 
persones que han estat referents importants 
en la seva vida.

En aquest sentit, el Síndic considera que 
l’Administració ha de vetllar perquè els 
infants sota la seva tutela mantinguin els 
vincles que són positius. En conseqüència, 
no hauria de deixar el manteniment d’aquest 
contacte a criteri de les famílies preadoptives, 
sinó que hi hauria de treballar durant els 
processos de selecció i abans de l’assignació 
de l’infant, perquè siguin conscients 
d’aquesta necessitat dels infants, reconeguda 
com a dret, i perquè la puguin assumir com 
a part de la seva història de vida. 

Des d’aquesta perspectiva, el Síndic recorda 
que en el cas de les adopcions l’interès 
superior de l’infant no només ha de ser la 
consideració primordial, sinó que és l’única 
que cal considerar. Així ho preveu 
l’Observació general número 14 (2013), sobre 
el dret de l’infant que el seu interès sigui una 
consideració primordial, que estableix:

“38. Respecte l’adopció (art. 21), el dret de 
l’interès superior es reforça encara més; no 
és simplement ‘una consideració 
primordial’, sinó ‘la consideració primordial’. 
En efecte, l’interès superior de l’infant ha 
de ser el factor determinant a l’hora de 
prendre una decisió relacionada amb 
l’adopció, però també amb altres qüestions.”

D’altra banda, el Decret 127/1997, de 27 de 
maig, pel qual es modifica parcialment el 
Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del 
Reglament de protecció dels menors 
desemparats i de l’adopció, estableix en 
l’article 71 que: “Les circumstàncies que 
tindran en compte els equips tècnics 
competents per a la valoració de les 
persones que sol·liciten l’adopció són:

[...]

5. En relació amb el menor:[...]

b) [...] acceptació i respecte a la història, 
identitat i cultura del menor.

c) Acceptació de la relació del menor amb la 
seva família biològica, si s’escau”.

Recomanació

Mesures per no allargar la durada dels acolliments d’urgència i diagnòstic i evitar 
l’impacte emocional en els infants

 Cal adoptar mesures per assegurar que, amb caràcter general, la durada de la mesura 
d’acolliment d’urgència i diagnòstic s’ajusti al termini establert de sis mesos, i vetllar 
perquè l’estudi de la situació de les famílies d’origen es dugui a terme dins aquest 
termini i no es produeixin demores injustificades. 
En els casos en què es produeix un allargament de la mesura més enllà dels dotze 
mesos, cal valorar la possibilitat que l’infant pugui romandre al mateix nucli familiar.
En els casos d’allargament de la mesura, cal garantir que els infants puguin mantenir el 
contacte amb els acollidors treballant amb les famílies preadoptives i establint visites i 
contactes regulars.
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3 . L’ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Els dèficits relacionats amb el 
seguiment i la supervisió dels centres 
residencials durant la pandèmia

L’ingrés en centres és el recurs alternatiu a 
la família prevalent dins el sistema de 
protecció a la infància, si s’exclou l’acolliment 
en família extensa. 

La supervisió dels recursos de la DGAIA és 
un element imprescindible per assegurar la 
qualitat de l’atenció que hi reben els infants 
i adolescents i el ple respecte dels seus drets.

La supervisió inclou funcions 
d’assessorament per capacitar els equips i 
facilitar directrius i informació respecte dels 
principis i objectius de la intervenció, així 
com respecte els procediments.

Així mateix, la supervisió inclou el suport als 
recursos amb les orientacions que 
correspongui, i l’avaluació del funcionament 
d’acord els objectius establerts, els 
estàndards de qualitat residencial i l’encàrrec 
atribuït pel programa marc (Directriu general 
5/2016, de 4 de novembre de 2016, del director 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
per la qual s’aprova el Programa marc de 
centres).

L’any 2018 la DGAIA va elaborar el formulari 
d’indicadors per sistematitzar una avaluació 
dels centres unificada a tots els territoris, 
amb l’objectiu de fer el seguiment de la 
consolidació de la implementació del 
programa marc de centres residencials 
esmentat.

Tanmateix, el Síndic ha detectat mancances 
relacionades amb el seguiment dels recursos 
residencials del sistema de protecció a la 
infància. En aquest sentit, el Síndic ha tingut 
coneixement de mancances en el seguiment 
dels recursos a la demarcació territorial de 
Lleida, relacionats amb una dotació 
insuficient dels recursos humans, que no 
s’han incrementat de forma proporcional a 
l’increment de places en aquest territori. Per 
aquest motiu, el Síndic ha iniciat una 
actuació d’ofici amb l’objectiu de conèixer la 
situació a la resta de demarcacions 
territorials.

Val a dir que el seguiment i la supervisió de 
recursos residencials s’han vist afectats 
inevitablement per la situació de 
confinament imposada per la pandèmia, 
que n’ha limitat la presencialitat i ha 
determinat un suport molt centrat en els 
aspectes sanitaris.

Tot i això, un cop superada aquesta fase de 
la pandèmia, el Síndic recorda la necessitat 
que es puguin reemprendre la supervisió i 
el seguiment presencial dels recursos i que 
es puguin desenvolupar de forma planificada 
i continuada.

La DGAIA informa que està previst poder 
fer una valoració global dels recursos 
residencials de la DGAIA d’acord amb 
aquests estàndards.

En aquest sentit, cal recordar que la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant estableix en l’article 3.3 
que “els estats membres han d’assegurar 
que les institucions, els serveis i els 
equipaments responsables de l’atenció o la 
protecció dels infants compleixin les 
normes establertes per l’autoritat 
competent, especialment pel que fa a la 
seguretat, la salubritat, el nombre i la 
competència del personal, i també que hi 
hagi supervisió professional”.

En el mateix sentit, el Decret 289/2016, de 
30 d’agost, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies atribueix a la DGAIA, entre altres 
funcions: “Dirigir els serveis residencials de 
protecció propis i la proposta, provisió, 
seguiment i supervisió tècnica dels serveis i 
establiments contractats que prestin serveis 
en matèria de protecció a la infància i 
l’adolescència (art. 143.1m)”.

Aquest any 2021 s’ha presentat l’informe 
Benestar i valoració de la pandèmia per part 
dels infants i adolescents en acolliment familiar 
i residencial (febrer 2021), fruit d’un encàrrec 
de la DGAIA i dut a terme per l’equip 



54 ENTORN FAMILIAR I MODALITATS ALTERNATIVES DE CURA

d’investigació Liberi 1 de la Universitat de 
Girona, amb l’objectiu de conèixer l’impacte 
del confinament en el benestar dels infants 
i adolescents que viuen en acolliment 
familiar i residencial. L’informe conté dades 
i informacions que van més enllà de la 
pandèmia i haurien de ser tingudes en 
compte, per la seva rellevància, en les 

polítiques relacionades amb el sistema de 
protecció a la infància.

La DGAIA té previst implementar un sistema 
d’avaluació del sistema de protecció a la 
infància que s’ha començat a aplicar com a 
prova pilot i que es preveu que incorpori la 
perspectiva dels infants i adolescents.

Recomanació

Supervisió dels estàndards de qualitat residencial dels centres i millora de les 
condicions dels infants que hi viuen

 Cal reemprendre la supervisió i el seguiment presencial dels recursos residencials, i 
que es puguin desenvolupar de forma planificada i continuada.

4 . PRESTACIONS I RECURSOS 
ECONÒMICS EN LA TRANSICIÓ A LA 
VIDA ADULTA

Retards en les prestacions d’extutelats 
en la transició a la vida adulta

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, 
preveu l’establiment de mesures de suport 
als joves que han estat sota la tutela de 
l’Administració i que fan el trànsit a la vida 
adulta, com ara recursos de suport personal, 
d’habitatge, formatius i laborals.

En aquest sentit, els adolescents que es 
preparen per abandonar el sistema de 
protecció a la infància necessiten suport 
per preparar aquesta transició, i definir i 
consolidar el seu procés d’autonomia 
personal.

La DGAIA, a través de l’Àrea de Suport al 
Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) ofereix als 
joves entre 16 i 21 atesos per la DGAIA, o 
que ho han estat, suport tècnic i educatiu 
en els àmbits d’habitatge, inserció laboral, 
suport psicològic i suport econòmic i jurídic, 
amb l’objectiu que assoleixin una plena 
inserció social i laboral en una situació 
d’autonomia i emancipació. 

Des d’aquesta unitat s’ofereixen diferents 
programes d’atenció als adolescents i joves 

 
i, d’altra banda, també s’inclou una prestació 
social de caràcter econòmic, regulada per la 
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic.

El Síndic fa una valoració positiva d’aquestes 
mesures, però també s’ha posat de manifest 
la necessitat que hi puguin accedir tots els 
adolescents i joves que necessiten el suport.

En aquest sentit, convé reforçar i diversificar 
encara més els recursos disponibles 
d’acompanyament a la transició a la majoria 
d’edat, amb la promoció dels recursos 
ocupacionals i residencials o de programes 
d’acompanyament

Les dades rebudes enguany de la DGAIA 
posen de manifest una reducció del nombre 
total d’adolescents i joves atesos respecte 
de l’any anterior, que té lloc després d’un 
període de fort increment arran de l’arribada 
d’adolescents migrants no acompanyats. 
Malgrat aquest fet, s’ha incrementat el 
nombre de joves extutelats que reben la 
prestació per a joves extutelats (vegeu la 
taula 12).



55SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

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

Nota: Un jove acollit a l’ASJTET pot estar en més d’un programa a la vegada.

Taula 12 . Evolució del nombre de joves tutelats i extutelats beneficiaris de l’Àrea de 
Suport als Joves per tipus de programa/actuació (2010-2020)

Programes de 
l’ASJTET 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(set .)

Total atesos - - - - - - 1.636 2.401 3.490 4.176 4.505
4.097 

(juliol)
Seguiment 
socioeduca-
tiu

405 276 739 759 774 - - - - - - -

Habitatge 
assistit

326 330 592 566 537 511 554 585 759 1.095 1.053
775 

(juliol)

Via laboral 211 259 503 376 388 315 237 231 - - - -

Acompanya-
ment jurídic

383 259 408 258 271 319 237 367 347 440 269
326 

(juliol)

Ajuts econò-
mics

306 455 942 768 846 987 1.101 1.097 1.415 1.905 1.657 1.978

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

Nota: La sol·licitud per incorporar-se a l’ASJTET es pot efectuar fins als 21 anys. És per aquest motiu que els joves que 

s’incorporen al programa és superior als joves que van assolir la majoria d’edat.

Taula 13 . Evolució del nombre total de joves tutelats que van assolir la majoria d’edat i 
que van ser acollits a l’Àrea de Suport als Joves (2013-2020)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(set .)

Joves tutelats que 
van assolir la majoria 
d'edat

433 482 515 636 780 1.415 1.797 2.339 1.886

Nous joves tutelats i 
extutelats acollits a 
l’ASJTET (1)

554 531 554 661 775 1.303 1.864 No -

Joves tutelats que 
van assolir la majoria 
d'edat i no van ser 
acollits al programa

- - 54 - - - - - -

La prestació per a joves extutelats està regulada 
per la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, i es 
configura com una prestació de dret subjectiu, 
de caràcter temporal, per atendre situacions 
de necessitat dels joves que han estat tutelats. 
La prestació és aplicable als joves extutelats 
des dels 18 anys i fins que en compleixin 23 i 
el seu import, percebut mensualment, és 
l’equivalent a l’indicador de renda de 
suficiència. Tanmateix, el Síndic ha rebut 
queixes de famílies acollidores en desacord 
amb retards en la resolució de les sol·licituds 
d’aquesta prestació, i també amb la data en 
què produeix efectes el seu reconeixement. 

Segons l’article 16 de la Llei 13/2006, la 
concessió d’aquesta prestació té efectes 
econòmics des del primer dia del mes 
següent al de la data de la resolució de 
reconeixement del dret a la prestació o de la 
data en què s’ha produït el silenci 
administratiu. Si un cop transcorregut el 
termini màxim de tres mesos des de la data 
de la sol·licitud no s’ha notificat resolució 
expressa de reconeixement de la prestació, 
el dret d’accés a la prestació econòmica, en 
cas que sigui reconeguda, es genera des del 
primer dia del mes següent al del compliment 
del termini màxim indicat.
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Recomanació

La millora de la cobertura temporal de la prestació per a joves extutelats

 El Síndic ha suggerit al Departament de Drets Socials que introdueixi els canvis 
normatius necessaris perquè les resolucions de les sol·licituds de la prestació produeixin 
efectes des del moment de la sol·licitud o des del compliment dels 18 anys quan l’ha 
presentada abans d’aquesta data), atenent a les especials necessitats i l’alta vulnerabilitat 
social d’aquest col·lectiu i les implicacions que té per a un jove de 18 anys el cessament 
de les funcions tutelars de la DGAIA. 

La DGAIA ha informat recentment el Síndic que, en el marc dels pressupostos 2022, ha 
impulsat la modificació de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, amb l’objectiu d’establir com a data d’efectes econòmics de la 
prestació el mes següent a la data de sol·licitud, o el mes en què la persona assoleixi la 
majoria d’edat si ha presentat abans la sol·licitud, i també un nou termini de presentació 
de la sol·licitud de la prestació, d’ara endavant fins a sis mesos abans d’assolir la majoria 
d’edat.

Afectació de les prestacions i pensions 
de la Seguretat Social dels infants i 
adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència

El Síndic ha demanat, a través de diverses 
recomanacions, que els infants i adolescents 
que han estat tutelats per la DGAIA, en 
assolir la majoria d’edat o quan es deixa 
sense efecte la tutela, puguin percebre les 
pensions no contributives i pensions que han 
meritat de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social durant el temps de tutela.

Fins al juny de 2010, la DGAIA tramitava 
aquestes pensions i prestacions, les 
acumulava i les lliurava posteriorment als 
joves quan finalitzava la situació de 
desemparament o assolien la majoria d’edat, 
però amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència (LDOIA), es va 
preveure l’afectació d’aquests imports a 
subvenir les despeses derivades de la seva 
atenció.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni, va modificar el contingut 

de la disposició setena de la LDOIA i va deixar 
sense efecte l’afectació de les pensions 
d’orfenesa (no de les pensions no 
contributives) per tal que s’integrin en el 
patrimoni de l’infant orfe, de manera que 
s’han acceptat, parcialment, les 
recomanacions del Síndic. 

L’aplicació d’aquesta mesura, però, es va 
establir que s’havia de dur a terme mitjançant 
un reglament, i aquest reglament no s’ha 
publicat.

Posteriorment, la Llei 10/2020, del 31 de juliol, 
de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
amb relació a l’exempció de copagament als 
menors orfes tutelats per la Generalitat, va 
afegir dues disposicions addicionals a la 
LDOIA, amb el text següent, a través de les 
quals es va preveure:

 Establir el mecanisme adequat per a fer 
efectiu el reembossament total de les 
prestacions o pensions d’orfenesa retingudes 
i no rebudes pels infants o adolescents 
tutelats per la Generalitat des de l’entrada en 
vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic (disposició addicional 
vuitena).

 Reparar els drets dels menors amb l’objecte 
de reembossar a aquests menors el total de 
les prestacions o pensions d’orfenesa 
retingudes i no rebudes des de l’entrada en 
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vigor de la dita instrucció fins a l’entrada en 
vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments 
comercials, sobres estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni (disposició 
addicional novena).

La llei esmentada també establia, en la 
disposició final primera, que el Govern havia 
de dictar les disposicions necessàries per 
desplegar i executar els preceptes d’aquesta 
llei en el termini de tres mesos a partir de 
l’entrada en vigor.

Així mateix, en la disposició final segona es 
preveia l’entrada en vigor l’endemà d’haver 
estat publicada en el DOGC, llevat de les 
mesures que comportessin un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb 
relació al pressupost vigent, que no entren 
en vigor, en la part que comporti una 
afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent al de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

La DGAIA ha informat el Síndic que, des de 
l’1 de maig de 2020, les pensions d’orfenesa 
que percebia la DGAIA les perceben 
directament els menors d’edat tutelats en 
comptes particulars gestionats per aquesta 
direcció general. En els casos de finalització 
de tutela o majoria d’edat més enllà de l’1 de 
maig de 2020, els són lliurats els ingressos de 
les seves pensions d’orfenesa.

Tanmateix, respecte de les pensions no 
contributives, el Síndic considera que els 
elements que van fonamentar la recomanació 
que també puguin ser abonades als infants i 
adolescents, un cop es deixi sense efecte la 
tutela, mantenen la vigència. 

D’una banda, perquè la titularitat d’aquestes 
pensions i prestacions correspon als infants 
tutelats, en els termes que preveu la legislació 
vigent en matèria de Seguretat Social, amb 
independència de qui en rebi l’abonament i a 
qui en correspongui l’administració (com que 
són infants tutelats, a la DGAIA).

D’altra banda, la decisió d’afectar les pensions 
dels infants i adolescents els imposa l’obligació 
de contribuir a mantenir del cost d’un servei 
(l’exercici de les funcions de tutela dels infants 
desemparats) que la Cartera de serveis socials 
defineix com a gratuït.

Així mateix, tot i que el departament amb 
competències en matèria d’infància ha 
assenyalat en diverses ocasions que els joves 
extutelats són perceptors d’un ajut econòmic, 
la Llei 13/2006, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, que regula la prestació per 
a joves extutelats, estableix requisits específics 
(art. 19) per percebre-la que no tots els joves 
compleixen. 

En aquest sentit, l’ajut per a joves extutelats és 
una prestació que només tenen dret a percebre 
una part dels joves extutelats i, per tant, no 
compensa l’afectació de les pensions no 
contributives, aplicada a tots els infants i 
adolescents.

Recomanació

Reemborsament de les pensions d’orfenesa i pensions no contributives dels infants 
extutelats
Cal promoure els canvis normatius i les mesures necessàries per: 

 Abonar als infants i adolescents que han estat tutelats per l’Administració les 
pensions no contributives que han meritat durant aquest període.

 Reemborsar en el termini més breu possible el total de les prestacions o pensions 
d’orfenesa retingudes i no rebudes pels infants o adolescents tutelats per la Generalitat 
des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

 Reemborsar a aquests menors el total de les prestacions o pensions d’orfenesa 
retingudes i no rebudes des de l’entrada en vigor de la Instrucció 1/2012, del 24 de febrer, 
sobre les prestacions i les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les quals són 
o eren beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la DGAIA, fins a l’entrada en 
vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març.
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Manca de perspectiva de gènere en les 
intervencions dels equips tècnics del 
sistema de protecció a la infància

El Síndic ha rebut queixes i ha analitzat 
situacions en les quals s’ha posat de 
manifest dèficits relacionats amb la 
incorporació de la perspectiva de gènere en 
intervencions del sistema de protecció a la 
infància.

El marc normatiu vigent estableix que 
l’interès superior de l’infant ha de ser la 
consideració primordial en les decisions que 
l’afectin, però paral·lelament l’actuació dels 
equips tècnics ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere en els seus estudis i intervencions.

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
estableix com a situació de desemparament 
la violència masclista o l’existència de 
circumstàncies en l’entorn sociofamiliar de 
l’infant o adolescent, quan perjudiquin 
greument el seu desenvolupament. En el 
mateix sentit, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, recull que són subjecte de la llei 
totes les dones que es trobin en situacions 
de violències masclistes, així com els seus 
fills dependents. 

Ser testimoni de la violència contra la mare 
en tots els casos és una forma d’abús 
psicològic amb potencials conseqüències 
severes per als infants, tal com reconeix la 
Resolució 1714 (2010) del Consell d’Europa. El 
Conveni del Consell d’Europa, sobre 
prevenció i lluita contra la violència contra la 
dona i la violència domèstica, fet a Istanbul 
l’11 de maig de 2011, també reconeix els 
infants com a víctimes de la violència 
domèstica, fins i tot com a testimonis de 
violència dins de la família.

Malgrat l’anterior, en algunes de les queixes 
rebudes pel Síndic s’ha observat una manca 
de perspectiva de gènere i de consideració 
de la violència masclista com a forma de 
maltractament als infants.

En concret, aquests dèficits s’han observat 
en situacions en què s’havia produït el 
suïcidi de dones que havien denunciat 

 
situacions de violència masclista i els equips 
tècnics estaven duent a terme l’estudi de la 
capacitat parental del progenitor denunciat 
que havia quedat a càrrec dels infants.

El Síndic ha recordat en aquests casos que la 
violència masclista és una forma de violència 
envers els infants que els genera un greu 
patiment i ha demanat que aquest element 
sigui tingut en compte com a risc a l’hora 
d’avaluar la capacitat parental d’aquests 
progenitors i d’establir mesures de 
seguiment. En aquest sentit, el Síndic ha 
assenyalat la importància de valorar la 
situació familiar de manera global, 
integrant-hi la perspectiva de gènere i la 
perspectiva d’infància.

Amb aquest objectiu, el Síndic ha demanat 
que s’adoptin mesures per formar en 
perspectiva de gènere i perspectiva d’infància 
els professionals de l’àmbit de la protecció a 
la infància. En aquest sentit, cal recordar que 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, 
estableix en l’article 10 que “els poders 
públics han d’introduir la perspectiva de 
gènere en el desenvolupament i l’avaluació 
de les mesures que adopten amb relació als 
infants i els adolescents [...]”.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha 
informat el Síndic que té com a objectiu 
prioritari garantir els drets fonamentals dels 
menors que han estat objecte de violència 
masclista. Així mateix, assenyala que s’està 
treballant per millorar els circuits de 
derivació i coordinació amb la DGAIA per 
assolir aquests objectius de garantia de drets 
als menors i treball en perspectiva de gènere.

El Departament d’Igualtat i Feminismes fa 
referència molt especialment a les actuacions 
davant de situacions de feminicidi, en tot el 
seu ampli espectre, recollit en el protocol de 
propera aprovació i d’acord amb la definició 
de la Llei: els assassinats i homicidis de 
dones per raó de gènere, les induccions al 
suïcidi i els suïcidis com a conseqüència de 
la pressió i violència exercida cap a la dona.
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Recomanació

Perspectiva de gènere en les intervencions dels equips tècnics del sistema de protecció 
a la infància

 Cal incorporar la perspectiva de gènere en les intervencions dels equips tècnics del 
sistema de protecció a la infància, especialment en els nuclis familiars amb situacions 
de violència masclista i facilitar formació als professionals per fer-ho possible.

La DGAIA ha creat una unitat de referència per promoure el treball amb perspectiva de 
gènere dins el sistema de protecció a la infància.

Reglamentació de drets dels infants tutelats com a garantia

Cal desplegar reglamentàriament la Llei 14/2020, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència i, concretament, cal regular el procediment 
de desemparament, els drets dels infants i adolescents dins el sistema de protecció, i el 
funcionament i els requisits dels recursos alternatius a la família (familiar i residencial).

La DGAIA ha informat que es calcula que el Reglament pot estar aprovat per a finals 
d’aquest mateix 2021.

Altres recomanacions pendents

Actualització de les ràtios dels serveis socials d’atenció primària

Cal actualitzar la Cartera de serveis socials, que es va aprovar mitjançant el Decret 
142/2010, d’11 d’octubre, per ajustar la dotació de recursos i les ràtios, previstes per a la 
realitat de fa deu anys, a les necessitats derivades de l’evolució demogràfica, la crisi 
econòmica i l’encàrrec de la Llei 14/2010.

L’any 2021 es continua amb la pròrroga del Contracte programa 2019 i, de moment, no 
s’han actualitzat les ràtios de professionals, atès que es posposa al nou Contracte 
programa 2022.

Dotació de recursos en centres d’educació intensiva i terapèutics

Cal dotar d’un nombre de places d’educació intensiva i terapèutics suficient que 
permeti donar compliment a les propostes dels equips tècnics d’aquest tipus de 
recurs. En aquest sentit, la DGAIA informa que es detecta un increment d’infants/
adolescents que presenten dificultats de salut mental, diversitat funcional o 
conductes addictives que provoquen que els progenitors claudiquin en les seves 
funcions, i que és una qüestió que interpel·la el departament competent en infància, 
però també el Departament de Salut i la DGAPD. 

Les dades rebudes enguany mostren que la dotació actual d’aquests recursos s’ha 
incrementat, però es manté la presència de nois i noies en espera de l’assignació 
d’aquesta tipologia de centres en termes similars a les dades rebudes l’any passat.
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Taula 14 . Evolució de dades sobre els serveis socials d’atenció primària (2010-2021) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Import atorgat 
en concepte de 
professionals 
dels equips bà-
sics d'atenció 
social (M €)

54,8 54,8 52,8 50,9 51 54,4 56 60 71,68 76,12 77,98 77,98

Nombre 
d'usuaris

884.771 930.392 957.377 939.588 923.889 894860 866.192 834.605 843.614 815.704 887.512
Dada no 

disponible

Nombre de 
professionals

2.354,5 2.357,8 2.340,4 2.333,4 2.333,4 2.334,1 2.412,4 2.540,9 2.720,9 2.763 2.763 3.143,35(*)

Ràtio 
treballador/a 
social (per 
15.000 habi-
tants)

2,88 2,88 2,86 2,88 2,88 2,88 2,93 3,12 3,26 3,31 3,31 3,31

Ràtio 
educador/a so-
cial (per 15.000 
habitants)

1,82 1,81 1,78 1,77 1,78 1,78 1,88 1,95 2,16 2,21 2,21 2,21

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. SIAJ

Nota:(*) S’han sumat els 380,35 treballadors de reforç finançats amb l’addenda COVID 4 al Contracte programa 2021, 

però, a hores d’ara, manca concretar si són treballadors o educadors socials i no se’n pot calcular la ràtio real assolida 

l’any 2021, ja que aquesta dada es coneixerà l’any 2022, un cop es disposin de les dades de justificació i de tancament 

de l’any 2021 presentades pels ens locals. En les dades de professionals es va prorrogar l’addenda de l’any 2019 a l’any 

2020.

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

El Síndic ha posat de manifest mancances relacionades amb la provisió de programes 
de prevenció i d’acompanyament psicològic i socioeducatiu específics per a 
adolescents amb conductes d’alt risc i les seves famílies, atès que els serveis més 
normalitzats ja existents (centres escolars, serveis de lleure, casals de joves, punts 
de dinamització juvenil o altres), de caràcter general, no sempre són adequats per 
atendre les necessitats específiques d’aquests adolescents, ni aconsegueixen 
vincular-los en la seva intervenció socioeducativa, i els progenitors no sempre tenen 
la capacitat suficient de prevenir i contenir les conductes d’alt risc i d’exercir les 
seves funcions parentals de manera adequada.

Davant d’aquest fet, el Síndic demana al Departament de Drets Socials que promogui 
la provisió de serveis i programes terapèutics específics per atendre les necessitats 
dels adolescents amb conductes que els situen en situació de risc i les de les seves 
famílies, que no sempre són ateses de manera adequada a través de la xarxa de salut 
mental infantil i juvenil.
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IV . DISCAPACITAT, SALUT 
BÀSICA I BENESTAR

1 . DRET DELS INFANTS AMB 
DISCAPACITAT

L’existència de llista d’espera de 
places residencials per a infants amb 
discapacitat

Durant els últims anys el Síndic ha anat 
rebent queixes individuals en què es 
plantejava la situació d’adolescents menors 
de 18 anys amb discapacitat per als quals es 
proposa l’ingrés en recursos residencials 
especialitzats i es troben en espera 
d’assignació de plaça.

La manca d’una dotació suficient d’aquest 
tipus de places ha estat confirmada per 
l’Administració, que informa de l’existència 
d’una llista d’espera per accedir a aquesta 

tipologia de recurs que avança molt 
lentament. Pel que fa a l’atenció d’infants i 
adolescents amb discapacitat intel·lectual, 
en concret, d’acord amb les dades de la 
llista d’espera per accedir als recursos 
residencials de menors de 18 anys, aportada 
pel Departament de Drets Socials el mes de 
setembre de 2021, hi ha un total de 46 
infants o adolescent en espera de 
l’assignació d’una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
(vegeu la taula 15).

Taula 15 . Evolució de les places residencials per a infants amb discapacitat (2010-2021) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(set .)

Llista d'espera 
per a aquestes 
places

- - - - - - 21* 20 30 48 - 46 

Places de 
residència per 
infants amb 
discapacitat

68 68 68 92 92 92 92 97 105 105 - 125

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies/Departament de Drets Socials

* Són dades d’octubre de l’any 2021, atès que el sistema informàtic només facilita les dades del moment/data de l’ex-

tracció i no té històric.

Des de l’any 2014 el Síndic ha fet un 
seguiment del procés d’implementació i 
desenvolupament del Pla de consolidació 
per a la concertació de places de serveis 
residencials per a persones amb 
discapacitat i de la configuració de la 
programació territorial de serveis socials 
especialitzats.

No hi ha, però, ni en aquest pla, ni en la 
Cartera de serveis socials vigent (Decret 

142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova 
la Cartera de serveis socials 2010-2011, 
prorrogada per la Llei 4/2017, del 28 de 
març, una previsió legal que determini la 
provisió de serveis residencials 
concretament adreçats a infants i 
adolescents amb discapacitat (intel·lectual 
o física). La Cartera de serveis socials, de 
fet, preveu diferents tipus de serveis 
residencials només per a persones majors 
de 18 anys.
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Pel que fa als infants i adolescents que 
necessiten un servei residencials per 
atendre les necessitats derivades de la seva 
discapacitat intel·lectual o física, la 
disposició addicional sisena del Decret 
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova 
la Cartera de serveis socials 2010-2011, 
preveu la possibilitat d’atendre aquests 
infants i adolescents, mitjançant un procés 
d’excepcionalitat per edat, en serveis 
residencials destinats a persones adultes 
entre els 18 i els 65 anys.

La manca de previsió en la Cartera de 
serveis socials d’aquest recurs ha estat una 
qüestió que ha abordat reiteradament el 
Síndic en el marc de diverses actuacions 
d’ofici i queixes individuals. En aquest 
sentit, el Síndic és conscient que la proposta 
global del marc normatiu vigent en relació 
amb l’atenció dels infants i adolescent amb 
discapacitat és oferir-los, als infants i a les 
seves famílies, les eines de suport 
necessàries (assistència personal, suport 
terapèutic, etc.) per garantir que puguin 
créixer en l’entorn familiar i assistir als 
serveis educatius en les mateixes condicions 
que els altres alumnes, de la manera més 
normalitzada possible. L’objectiu de 
l’Administració en aquests casos és que els 
infants i adolescents romanguin, sempre 
que sigui possible, dins el seu entorn 
familiar i comunitari, i permetre el trànsit 
cap a les llars amb suport previstes per als 
adults quan assoleixin la majoria d’edat. 
Sens dubte, és una clara aposta per la plena 
inclusió i a favor de la integració social de 
les persones amb discapacitat amb igualtat 
d’oportunitats.

Ara bé, hi ha casos en què els mateixos 
serveis tècnics de l’Administració (els 
serveis de valoració i orientació de la 
discapacitat, els serveis d’atenció a la 
discapacitat, els serveis educatius o els 
serveis de salut) reconeixen que l’infant o 
adolescent amb discapacitat necessita un 
servei residencial especialitzat per a 
infants i adolescents amb discapacitat, ja 
que no pot ser atès correctament en 
l’entorn familiar, ni tan sols amb suports 
específics. Normalment, es tracta de casos 
de persones amb discapacitat intel·lectual 
o pluridiscapacitats que també poden 
alterar la conducta, o de perfils també molt 
afectats des del punt de vista de les 

condicions salut per als quals és 
recomanable una atenció professional 
especialitzada permanent i, moltes vegades 
també, ajudes tècniques i/o suport sanitaris 
específics per al desenvolupament de les 
activitats de la vida diària, per poder 
garantir-ne l’estabilitat i el benestar, tant 
emocional com físic, i la seguretat pròpia i 
de l’entorn. 

Els darrers anys el Síndic ha estat demanant 
a l’Administració crear recursos 
residencials adreçats a adolescents amb 
discapacitat associada a trastorns de 
conducta amb un nombre de places 
suficient per atendre la situació dels 
adolescents que estaven en espera 
d’assignació de plaça en aquesta tipologia 
de recurs. L’any 2017 el Síndic va ser 
informat que el llavors Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies disposava 
d’un total de 14.576 places residencials per 
a persones adultes amb discapacitat i de 
1.581 places per per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia 
mental, entre llar residència i llar amb 
suport. Cap d’aquestes, però, destinades a 
persones menors de 18 anys. L’any 2018 el 
Govern va informar el Síndic que s’havia 
promogut la creació de més de 60 places de 
recursos terapèutics, 12 de les quals per a 
infants i adolescents amb discapacitat i 
trastorn de conducta, 15 per a infants i 
adolescents amb discapacitat, i 35 per a 
infants amb trastorn mental i trastorn de 
conducta, especialment en l’entorn del 
sistema de protecció.

Arribats a l’any 2021, però, malgrat els 
avenços exposats per l’Administració en 
anys anteriors, es continuen observant 
situacions de vulneració de drets en el cas 
d’infants que, tot i haver estat valorats i 
tenir un dictamen segons el qual necessiten 
un recurs residencial especialitzat per a 
infants i adolescents amb discapacitat, no 
han pogut accedir-hi, fins tot un any i mig 
després de rebre la valoració i malgrat que 
el seu cas sigui valorat com d’ingrés 
prioritari per l’Administració. Aquesta 
situació és inadmissible i, a banda de 
suposar la vulneració dels drets de l’infant 
afectat, posa en evidència problemes 
estructurals per a l’atenció d’aquesta 
necessitat en el col·lectiu dels infants i els 
adolescents.



63SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

Recomanació

Creació de places residencials suficients per a infants amb discapacitat en el marc de 
la Cartera de serveis socials

 Cal incloure en la Cartera de serveis socials la prestació de servei residencial 
especialitzat per a infants i adolescents amb discapacitat i garantir places residencials 
disponibles per als infants i adolescents amb discapacitat que ho requereixin.

La reducció de l’atenció dels infants 
als CDIAP fins als sis anys per primer 
cop en la darrera dècada

Un dels àmbits que requereix una especial 
dedicació en el model d’atenció a la infància 
és el de l’atenció precoç, és a dir, el conjunt 
d’actuacions de caràcter preventiu, de 
detecció, diagnòstic i d’intervenció 
terapèutica, de caràcter interdisciplinari, 
que abasta des del moment de la concepció 
fins que l’infant compleix els sis anys. 
Aquesta atenció és la que presten els centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç 
(CDIAP) des del naixement, quan es considera 
que els infants no assoleixen un 
desenvolupament adequat a la seva edat i 
necessiten una atenció especialitzada per

 
aconseguir-ho, i quan presenten 
malformacions evidents, defectes congènits, 
lesions cerebrals de qualsevol origen i altres 
patologies.

Les darreres dades disponibles posen de 
manifest que l’evolució del nombre d’infants 
atesos en els CDIAP, que era creixent de 
manera sostinguda fins a l’any 2019, s’ha 
reduït l’any 2020 per primer cop en els 
darrers deu anys. L’any 2020 els CDIAP han 
atès un 5,5% menys d’infants que l’any 
2019. 

Taula 16 . Evolució dels infants atesos en CDIAP (2010-2020) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Infants atesos 30.944 33.170 34.704 37.604 37.956 38.927 39.234 40.034 41.448 42.336 40.025

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies/Departament de Drets Socials

Cal afegir que, any rere any, el Síndic recull 
casos de famílies d’infants que reben l’alta 
dels CDIAP (és a dir, són donats de baixa del 
servei) abans dels sis anys, tot i que els 
problemes de desenvolupament i les 
necessitats d’intervenció que els hi van dur 
persisteixen, i sense que des dels altres 
serveis, educatius, sanitaris o socials, es 
doni resposta ni es mantinguin les 
intervencions terapèutiques.

En alguns casos també es dona la 
circumstància que l’infant rep l’alta del 
CDIAP i l’informe d’alta va acompanyat 
d’una recomanació a la família de continuar 
la intervenció d’atenció precoç en l’àmbit 
privat.

El Síndic també ha rebut queixes de famílies 
amb infants de 0 a 3 anys que no tenen 
accés al CDIAP, atès que no estan 
escolaritzats per raó de la seva 
pluridiscapacitat.

Es tracta, doncs, d’una tipologia àmplia de 
casos d’infants que perden la possibilitat de 
continuar una intervenció especialitzada en 
relació amb el seu desenvolupament, tot i 
estar dins del rang d’edat en què són 
creditors dels serveis que presta el CDIAP. 

Quant a les decisions que comporten la 
baixa del servei del CDIAP, el Síndic ha estat 
informat en alguns casos que responen a 
l’aplicació dels “paràmetres de priorització 
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establerts per la Generalitat de Catalunya 
per a accelerar les baixes del servei del 
CDIAP”, atesa l’elevada demanda del servei.

La durada del servei del CDIAP, com 
qualsevol altra decisió que es prengui i 
afecti els drets dels infants, s’ha d’adoptar 
en funció, primordialment, de l’interès 
superior de l’infant. Aquest principi, aplicat 
a l’atenció precoç, suposa que l’atenció del 
CDIAP s’ha de mantenir sempre en funció 
de l’evolució de cada infant, i fins a l’edat 
màxima de sis anys. D’acord amb això, no 
és acceptable, com ocorre algunes vegades, 
que es donin informes d’alta amb 
recomanacions de continuar, per la via 
privada, amb l’atenció terapèutica 
homologable a la que presta el CDIAP.

Pel que fa a les altes d’infants atesos pels 
CDIAP que van acompanyades de la 
derivació a altres tipus de servei, al seu 
torn, també cal fer prevaler l’interès 
superior de l’infant i garantir l’atenció per 
part del CDIAP fins que no es constati 
efectivament l’inici de la intervenció per 
part del servei al qual hagi estat derivat 
(serveis educatius, sanitaris o socials) per 
garantir la solució de continuïtat en el 
tractament (intervenció terapèutica, etc.) i 
una bona coordinació entre el CDIAP que 
atén i el nou servei que comença la 
intervenció. En aquests casos, doncs, cal 

assegurar-se que el servei al qual es deriva 
l’atenció cobreixi les necessitats de l’infant 
en funció de la valoració tècnica duta a 
terme des del CDIAP.

Garantir al continuïtat de l’atenció que 
s’inicia en els CDIAP, sense que hi hagi un 
període de temps en què l’infant no rebi 
l’atenció especialitzada relacionada amb el 
seu desenvolupament (el tractament de 
trastorns en el desenvolupament, el suport 
a la criança per al desenvolupament integral 
de l’infant i la prevenció de situacions de 
risc per antecedents personals o familiars, 
entre d’altres) és un element essencial. Si hi 
ha una necessitat terapèutica reconeguda 
en qualsevol d’aquests àmbits abans dels 
sis anys se n’ha de poder garantir la 
continuïtat mentre duri la necessitat evitant 
buits en el temps, atès que això pot 
comportar la pèrdua dels avenços 
aconseguits i afectar negativament el 
desenvolupament en l’edat primerenca.

Addicionalment, cal tenir en compte que 
davant l’alta demanda del servei de CDIAP 
i la poca disponibilitat/oferta dels recursos, 
cal ampliar l’oferta del servei per poder 
atendre, amb qualitat, tots els infants 
menors de sis anys que el necessiten. 
Aquesta ha de ser l’aposta de les 
administracions públiques per garantir els 
drets i l’interès superior dels infants.

Recomanació

Garantia de l’atenció dels infants als CDIAP fins als sis anys i continuïtat del 
tractament en altres serveis de forma coordinada

 Cal assegurar l’atenció dels infants als CDIAP fins als sis anys quan l’infant necessiti 
aquests serveis i garantir, en cas de derivació a altres serveis educatius, sanitaris o 
socials, la continuïtat de l’atenció per part del CDIAP fins al seu inici garantint la 
coordinació entre serveis.

També cal valorar la possibilitat d’ampliar el servei que ofereixen els CDIAP de manera 
coordinada amb el Departament d’Educació i les escoles bressol ordinàries per cobrir les 
necessitats d’infants de zero a tres anys que no estan escolaritzats per raó de la seva 
pluridiscapacitat.
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La manca de suport suficient de la 
llengua de signes a l’escola

Les sordsignants són persones la llengua 
natural i vehicular de les quals és la llengua 
de signes. Igual que la resta de persones, les 
persones sordsignants tenen la necessitat 
d’accedir a la comunicació i informació de 
l’entorn sense barreres de cap tipus, tal 
com estableix la Llei 17/2010, de la llengua 
de signes catalana.

Els drets lingüístics de les persones 
sordsignants estan reconeguts en el marc 
de la protecció internacional dels drets 
humans, concretament en la Resolució 
48/96, del 20 de desembre de 1993, de 
l’Organització de les Nacions Unides, que 
exposa la conveniència d’emprar la llengua 
de signes en els àmbits educatiu, familiar i 
comunitari dels infants sords i la necessitat 
de prestar serveis d’interpretació de 
llengües de signes, com a eina per millorar 
la seva integració social.

La Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua 
de signes catalana, reconeix la llengua de 
signes catalana com a sistema lingüístic i 
regula l’ensenyament i la protecció des dels 
poders públics, d’acord amb l’article 50.6 de 
l’Estatut d’autonomia; regula l’aprenentatge, 
la docència i la interpretació de la llengua 
de signes catalana; garanteix el principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes en l’aplicació de la normativa 
reguladora de la llengua de signes catalana, 
i estableix la necessitat de difondre 
l’existència i el coneixement de la llengua 
de signes catalana dins l’àmbit lingüístic 
català. La Llei estipula la modalitat educativa 
bilingüe com el projecte educatiu en què 
coexisteix la llengua de signes catalana, 
com a matèria d’estudi i llengua vehicular 
en la comunicació i l’accés al currículum 
escolar, i les llengües orals i escrites oficials, 
que també són objecte d’aprenentatge. 

L’alumnat amb discapacitat auditiva es 
troba en una situació de greuge comparatiu 
amb relació als seus companys que hi 
senten: no està en igualtat de condicions 
per rebre les informacions orals, i sovint 
també escrites, que es donen a l’aula.

Aquesta situació de desavantatge està 
relacionada amb el grau de pèrdua auditiva 

i el moment d’aparició de la sordesa, però 
també amb tot el seu procés relacional. La 
discapacitat auditiva influeix en el conjunt 
de les característiques personals, familiars, 
etc. pel que fa al procés d’aprenentatge. Per 
això, l’alumne amb discapacitat auditiva 
requereix més esforç que els seus companys 
oïdors per expressar-se, per aprendre lèxic 
nou i per usar la gramàtica en general.

Per atendre correctament aquests alumnes 
a l’aula, cal tenir present que hi haurà 
diferències quant a les seves capacitats 
receptives per captar la informació oral i 
escrita, i també cal preveure que cal que el 
professor tracti d’una manera adequada la 
informació oral que proporciona, tant pel 
que fa al contingut com a la forma 
d’expressar-la, que requereix una ubicació 
determinada a l’aula, tant de l’alumne com 
del mestre, i que són necessaris recursos 
gràfics i amplificadors de la informació.

L’any 2009 el Síndic va tramitar l’actuació 
d’ofici 135/2009 en el marc de la qual va 
estudiar les mesures adoptades per les 
administracions públiques catalanes per 
atendre i/o resoldre els problemes derivats 
de les barreres de comunicació que afecten 
les persones amb discapacitat auditiva, i 
també els mitjans de suport a la 
comunicació que es fan servir per a la 
comunicació de l’Administració amb les 
persones amb discapacitat auditiva, 
sordesa i sordcegues. Entre altres coses, es 
va estudiar la dificultat amb què es troben 
les persones sordsignants, quant a la 
possibilitat d’utilitzar la llengua de signes 
catalana i espanyola en les seves activitat 
diàries i en espais concrets vinculats amb 
l’exercici d’altres drets com ara el dret a 
l’educació.

Posteriorment, el Síndic va tenir 
coneixement de les denúncies públiques 
dutes a terme per algunes de les 
associacions de persones sordes de 
Catalunya pel fet que, segons exposaven, el 
Departament d’Ensenyament estaria 
incomplint els preceptes de la Llei 17/2010, 
de la llengua de signes catalana (LSC), en 
haver reduït el número d’hores d’intèrpret 
de llengua de signes a les aules, la qual cosa 
suposa, entre altres coses, que els alumnes 
que volen l’ensenyament bilingüe (oral i 
signat) en l’escola secundària no poden 
seguir les classes per manca de suport.
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Paral·lelament, el Síndic ha conegut alguns 
casos de denegació, per part del Departament 
d’Educació, del suport d’intèrpret de LSC a 
personal docent (professorat que ensenya 
LGC) que ho demana per poder dur a terme 
les tutories amb alumnes oients i les reunions 
de claustre. L’argument del Departament per 
denegar l’ajut és que els criteris que 
determinen l’assignació del suport 
d’intèrprets de LSC per al professorat no 
inclouen les reunions de treball al centre ni 
les tutories.

En relació amb aquest assumpte, cal recordar 
que l’ordenament jurídic vigent estableix el 
deure de les administracions públiques 
d’aplicar mesures de suport adreçades que 
les persones amb discapacitat es puguin 
integrar de manera autònoma en el món 
laboral. En aquest context, són especialment 
rellevants les mesures de discriminació 
positiva (accions afirmatives), els ajustos 
raonables i la figura de l’assistent personal.

Les principals mesures de discriminació 
positiva en relació amb els àmbits exposats 
en aquest punt són les determinacions legals 
de reserva de places i d’adjudicació de punts 
per a la valoració de beques i altres tipus 
d’ajuts, tant d’ensenyament com d’ocupació, 
per a persones amb discapacitat.

Pel que fa a les mesures d’ajustos raonables 
per garantir el dret del treball en igualtat de 
condicions i evitar discriminacions per 
causa de discapacitat el Tribunal 
Constitucional ha assenyalat, entre d’altres, 
que els ajustos raonables en l’ocupació 
tenen un paper fonamental a l’hora de 
combatre la discriminació per raó de 
discapacitat prohibida per l’article 14 CE. 
Per tant, quan un treballador acrediti 
l’existència d’una discapacitat l’ocupador 
ha de tenir en compte degudament els 
obstacles específics amb els quals s’enfronta 
i complir la seva obligació d’adoptar ajustos 
raonables en el lloc de treball per garantir a 
qui la pateix l’exercici dels seus drets en 
l’àmbit de l’ocupació en igualtat de 
condicions que les altres persones 
(Sentència del 15 de març de 2021, en recurs 
d’empara núm. 2950-2018.)

Correspon, doncs, a l’Administració, 
garantir que l’LSC sigui realment una 
llengua vehicular en l’àmbit educatiu que 
permeti la interacció en igualtat de 
condicions de l’alumnat i el professorat 
sordsignant amb les persones oients, i 
també el dret a l’accessibilitat en la 
comunicació i la correcta transmissió dels 
continguts a l’alumnat mitjançant el suport 
de l’intèrpret. 

Recomanació

Garantia de l’efectivitat dels drets dels infants sordssignants en l’entorn educatiu

 Cal agilitar la implementació de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes 
catalana i la seva reglamentació per garantir l’efectivitat dels drets de les persones 
sordes, entre d’altres, en l’entorn educatiu.

 Cal garantir el dret de les famílies de l’alumnat amb discapacitat auditiva a triar la 
modalitat (oral o bilingüe) en què volen que els infants siguin escolaritzats i garantir els 
suports corresponents, com ara intèrpret de LSC), durant tot l’horari escolar.

Suport a l’autonomia personal dels infants: reconeixement de la discapacitat i la 
dependència i accés a les prestacions derivades d’aquests reconeixements

Cal adoptar les mesures per ampliar el nombre d’equips de valoració del grau de 
discapacitat dels infants i adolescents en tots els territoris, reduir la llista d’espera de 
les valoracions i la resolució del grau de discapacitat i garantir el compliment dels 
terminis legalment establerts per a la tramitació d’aquests procediments.

Cal prioritzar el pagament de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar en 
el cas dels infants i adolescents en situació de dependència.

Altres recomanacions pendents
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2 . DRET AL MÀXIM NIVELL DE SALUT 
POSSIBLE

Reducció de les llistes d’espera de 
salut dels infants en el cas de les 
intervencions quirúrgiques, però 
increment en el cas de les consultes 
externes i les proves diagnòstiques

El Síndic ha denunciat l’existència 
d’incompliments dels temps màxims 
d’espera garantits i ha demanat al 
Departament de Salut en reiterades ocasions 
que modifiqui l’Ordre SLT/102/2015, de 21 
d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les 
prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, amb l’objectiu 
d’establir la condició d’infant com a criteri 
de priorització en l’accés dels pacients a les 
prestacions sanitàries que tenen establert 
un termini de referència.

A més, ha demanat que s’estudiï la 
conveniència d’establir terminis màxims 
garantits per als infants per als procediments 
que afecten més la seva salut.

A criteri del Síndic, l’afectació sobre la 
qualitat de vida, que ja està prevista com a 
criteri de priorització en l’Ordre SLT/102/2015, 
requereix una mirada específica per al cas 
dels infants perquè són objecte d’una major 
protecció en el nostre ordenament jurídic a 

 

causa de la seva vulnerabilitat i també per 
l’afectació que té aquesta qualitat de vida en 
el seu desenvolupament com a persones.

Amb tot, en els darrers cinc anys no s’ha 
produït una millora estructural de les llistes 
d’espera dels infants en salut. Si bé l’any 
2021 hi ha una petita millora del nombre 
d’infants en llista d’espera per a intervencions 
quirúrgiques i una reducció del temps mitjà 
d’espera per a aquestes intervencions i per a 
les proves diagnòstiques, alhora hi ha un 
increment del nombre d’infants que estan 
en llista d’espera per a consultes externes i 
proves diagnòstiques, i també un augment 
de la proporció d’infants sobre el conjunt de 
la població que estan en aquesta situació 
(vegeu les taules 17 i 18). 

Cal valorar quina repercussió està tenint la 
incidència de la COVID-19 a efectes del 
compliment dels terminis establerts per a 
derivacions a especialistes i intervencions 
quirúrgiques.

Taula 17 . Evolució del nombre i proporció d’infants en les llistes d’espera 
(2014-2021)

Desembre 
2014

Desembre 
2015

Juny 
2016

Setembre 
2017

Agost
 2018

Desembre
2018

Setembre
2019

Setembre
2020

Setembre
2021

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Nom-
bre

Percen-
tatge

Consultes 
externes

- - 57.461 11,1 65.290 11,9 51.845 12,3 51.805 42.535 9,9 57.457 11,2 41.318 10,8 48.420 12,0

Proves 
diagnòsti-
ques

3.009 2,9 2.625 2,2 3.781 2,7 2.750 2,9 3.171 2.300 2,0 3.844 2,6 3.613 2,5 4.660 2,9

Interven- 
cions qui-
rúrgiques

12.226 7,6 12.115 7,9 13.218 8,2 14.139 8,2 14.112 11.391 6,4 13.270 7,2 11.340 6,7 10.618 6,5

Font: Servei Català de la Salut. Registre de llistes d’espera

Nota: No es disposa de consulta externa de 2014.
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Taula 18 . Temps mitjà (en dies) d’espera dels infants per especialitat amb més nombre 
de pacients en espera (2014-2021)

Consulta 
externa

Desembre 
2014

Desembre 
2015

Juny 
2016

Setembre 
2017

Agost
 2018

Desembre
2018

Setembre
2019

Setembre
2020

Setembre
2021

Al·lèrgia - 132 127 154 144 88 128 149 79

Cirurgia pediàtrica - 78 89 113 76 69 64 92 95

Cirurgia ortopèdi-
ca i traumatologia

- 107 88 95 95 80 105 142 98

Neurologia - 92 95 107 101 92 112 118 85

ORL - 69 89 91 98 91 100 146 109

Pediatria hospi-
talària

- 85 89 95 102 77 93 145 128

Digestiu - 72 78 86 92 - 77 126 62

Endocrí - 69 60 61 57 - 64 79 71

Nefrologia - 63 81 82 53 - 48 79 56

Cardiologia pedi-
àtrica

- 85 106 90 61 67 71 110 102

Rehabilitació - 108 126 149 90 65 81 146 87

Cirurgia maxil-
lofacial

- 153 99 44 41 108 78 103 71

Dermatologia - 110 88 80 58 87 59 136 89

Oftalmologia - 99 93 81 71 88 93 103 86

TOTAL - - - - - - - - -

Proves diagnòs-
tiques

Desembre 
2014

Desembre 
2015

Juny 
2016

Setembre 
2017

Agost
 2018

Desembre
2018

Setembre
2019

Setembre
2020

Setembre
2021

Ecocardiografia 47 85 76 77 76 51 97 134 126

Ecografia abdo-
minal 47 57 48 52 72 55 111 148 70

Ecografia gineco-
lògica 45 55 63 55 64 54 62 97 91

Ecografia urolò-
gica 47 50 56 52 61 48 151 169 86

Colonoscòpia 53 68 65 111 85 178 89 76 82

Endoscòpia esofa-
gogàstrica 51 78 63 88 69 78 115 117 108

TAC 63 43 38 41 75 40 50 62 66

Mamografia 20 35 59 83 122 94 57 20 66

Polisomnograma 83 113 83 178 126 114 147 161 185

Ressonància mag-
nètica 120 58 66 98 74 77 104 127 87

Ergometria 53 70 89 53 72 67 86 141 115

Electromiograma 55 58 63 67 66 49 72 88 99

Gammagrafia 81 49 45 40 42 41 31 65 50

TOTAL 74 60 59 74 73  . . . 106 131 96
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Intervencions 
quirúrgiques

Desembre 
2014

Desembre 
2015

Juny 
2016

Setembre 
2017

Agost
 2018

Desembre
2018

Setembre
2019

Setembre
2020

Setembre
2021

Amigdalectomia 
i/o adenoidecto-
mia

70 101 103 156 157 155 160 246 140

Circumcisió 76 104 124 168 166 154 160 223 148

Operacions aparell 
genital masculí

231 194 161 133 162 139 156 196 135

Operacions dents 229 209 175 148 173 206 174 208 148

Operacions orella 
mitjana

206 188 149 184 183 152 166 263 189

Reparació hèrnia 
umbilical o abdo-
minal

296 186 170 186 170 168 173 249 158

Altres operacions 
d'ORL

278 206 165 165 158 163 185 226 143

Reparació hèrnia 
inguinocrural

81 101 130 161 139 141 148 197 118

Artroscòpia 75 96 103 135 129 - 143 237 120

Operacions del 
sistema nerviós 
central

117 114 127 124 90 - 121 118 157

Cirurgia cardíaca 59 26 63 64 48 - 24 52 54

Operacions tub 
digestiu inferior

132 143 127 111 121 - 158 120 79

Excisió de lesió 
cutània

207 192 177 174 147 155 149 199 147

Operacions de 
l'aparell urinari

243 190 156 157 156 143 144 208 168

TOTAL 181 155 139 162 157 - 160 215 142

Font: Servei Català de la Salut. Registre de llistes d’espera

Nota: No es disposa de Consulta externa de 2014. Es tenen en compte les consultes externes i les proves diagnòstiques que 

tenen una prioritat preferent i ordinària. La taula recull els procediments (especialitats, proves o intervencions) amb un nombre 

de pacients pediàtrics en espera més elevat en cada moment observat.

Recomanació

La condició d’infant com a criteri de priorització en l’accés dels pacients a les 
prestacions sanitàries

 Cal modificar l’Ordre SLT/102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei 
Català de la Salut i incloure la condició d’infant com a criteri de priorització.

 Cal establir terminis màxims garantits per als infants per als procediments que 
afecten més la seva salut.
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El deteriorament de la salut mental 
dels infants i adolescents i l’increment 
de les desigualtats socials en el 
context de pandèmia

La salut mental i el benestar emocional dels 
infants i adolescents constitueixen una 
esfera d’una importància rellevant per 
garantir l’exercici de la resta de drets i el ple 
desenvolupament de la personalitat i la 
identitat de l’individu, amb una repercussió 
important en el seu procés de transició a la 
vida adulta.

Els darrers anys, en el context de la 
pandèmia, el benestar emocional dels 
infants i adolescents ha experimentat un 

empitjorament. L’Enquesta de salut de 
Catalunya constata que en el període 2018-
2020 s’ha doblat pràcticament la 
probabilitat de patir un problema de salut 
mental entre els infants de 4 a 14 anys: 
mentre que aquesta probabilitat era del 
5,9% l’any 2018, l’any 2020 era del 10,6%. 
Així mateix, també ha mostrat una 
tendència negativa la proporció d’infants 
que manifesten estar preocupats, nerviosos 
o infeliços (vegeu el gràfic 3).

Gràfic 3 . Evolució d’indicadors de benestar emocional dels infants de 4 a 14 anys de 
Catalunya (2018-2020)

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)
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Val a dir que hi ha una forta desigualtat, 
tant en la prevalença a patir problemes de 
salut mental en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, com també 
en la major dificultat per accedir a recursos 
de tipus personal i material que permetin 
millorar la problemàtica que pugui 
presentar l’infant i adolescent en funció de 
la vulnerabilitat del nucli familiar.

L’Enquesta de salut de Catalunya constata que 
els infants de 4 a 14 anys de classe social 
baixa, amb caràcter general, tendeixen a estar 
més preocupats, a sentir-se més amenaçats 
per altres infants, a estar més nerviosos, a 
estar més tristos, a tenir més probabilitat de 
patir un problema de salut mental o també a 
patir més trastorns de conducta o dèficits 
d’atenció (vegeu la taula 19). 
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Val a dir que l’impacte de la pandèmia ha 
estat més negatiu entre els infants socialment 
desfavorits. Les desigualtats per classe social 
en el benestar emocional dels infants s’han 

incrementat: els infants de classe baixa 
presenten una evolució més negativa en el 
període 2018-2020 que els infants de classe 
social alta (vegeu el gràfic 4). 

Taula 19 . Indicadors de benestar emocional dels infants de 4 a 14 anys de Catalunya 
per sexe, classe social (2020)

Total Sexe Classe social ocupacional

Total Nens Nenes Classe I Classe II Classe III

Té moltes preocupacions, sovint sembla 
preocupat

25,0 25,0 25,0 19,5 23,5 27,9

És amenaçat o molestat per altres nens 17,5 18,0 16,9 12,2 16,1 19,8

Es posa nerviós/a en situacions noves 47,3 49,6 44,9 39,1 45,8 51,7

Es distreu amb facilitat, no es concentra 52,6 57,1 47,9 43,3 54,2 56,1

Sovint està infeliç, està trist o amb ganes 
de plorar

10,5 10,7 10,2 6,3 5,3 14,2

Es baralla amb freqüència amb altres 
nens/es o els amenaça

14,1 16,9 11,1 9,5 9,5 17,8

Està movent-se contínuament, fa tombs 
sense parar

44,7 48,6 40,5 30,6 42,1 52,0

Té sovint atacs de nervis o és irascible 24,8 25,1 24,5 17,9 23,2 27,9

Està inquiet/a, hiperactiu/iva, no pot es-
tar-se quiet/a

42,9 51,1 34,2 34,9 34,9 49,1

Probabilitat de patir un problema de sa-
lut mental

10,6 10,2 11,0 6,0 6,9 13,5

Alguna vegada ha patit trastorn de la 
conducta, hiperactivitat, dèficit d’atenció 
(0-14 anys)

4,6 6,2 2,9 1,5 3,4 6,7

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)
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Gràfic 4 . Evolució d’indicadors de benestar emocional dels infants de 4 a 14 anys 
de Catalunya per classe social (2018-2020)

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)
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En aquest marc, caldria tenir present la 
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noies. D’altra banda, els serveis de salut 
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aprovades en els protocols de contenció 
per la COVID-19, la qual cosa ha pogut 
afectar la qualitat en l’atenció rebuda.
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El manteniment dels nivells de 
cobertura dels centres de salut mental 
infantil i juvenil durant els anys de 
pandèmia en un context 
d’empitjorament de la salut mental 
dels infants i adolescents

Els darrers anys, el Departament de Salut 
ha incrementat la inversió en la xarxa de 
salut mental. Aquesta més gran inversió ha 
fet possible que, malgrat les limitacions que 
ha plantejat la pandèmia per garantir l’atenció 
presencial dels infants i adolescents amb 
problemes de salut mental, els serveis 
ambulatoris hagin mantingut els mateixos 
nivells de cobertura d’infants atesos que en 
anys precedents. L’any 2020 els centres de 
salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) van 
atendre prop de 69.000 infants, igual que 
2019, la qual cosa significa 49,9 pacients 
atesos per cada 1.000 infants, amb un total de 
550.000 visites. El mes de juny de 2021, ja 
s’havien fet més de la meitat de visites que 
l’any anterior sencer. 

Amb tot, malgrat la forta inversió en l’àmbit 
de salut mental a Catalunya que s’ha fet els 

darrers anys, continuen havent-hi 
problemes en la provisió i intensitat dels 
tractaments terapèutics que s’ofereixen, 
en part també perquè la salut mental dels 
infants i adolescents ha empitjorat en el 
context de pandèmia. És a dir, el 
manteniment dels nivells de cobertura 
durant els anys de pandèmia s’ha produït 
en un context en què la salut mental dels 
infants i adolescents ha experimentat una 
tendència negativa. Sovint, atesa la manca 
de recursos existents, es tendeix a prioritzar 
l’atenció dels casos en fases més agudes 
en detriment de la prevenció i la detecció 
precoç, i a medicalitzar i patologitzar 
situacions de malestar que podrien ser 
ateses i treballades a mitjà i llarg termini 
amb un tractament psicoterapèutic 
adequat més intensiu.

Taula 20 . Evolució dels pacients atesos en serveis ambulatoris de salut mental infantil i 
juvenil (2010-2021)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(juny)

Pacients atesos 54.570 54.155 57.373 58.570 60.704 64.780 63.330 66.501 63.936 69.006 69.024 59.699

Pacients atesos 
per cada 1.000 
infants

40,4 39,6 41,4 42,1 39,5 43,4 43,6 46 48,8 49,8 49,9 43,3

Visites per 
pacient atès

6,5 6,5 6,6 6,4 6,3 6,3 6,5 6,3 7,2 7,2 7,9 5,0

Visites per 
pacient atès 
(mitjana CSMIJ)

6,4 6,5 6,6 6,4 6,2 6,1 6,3 6,3 7,2 7,2 7,9 5,0

Nombre de 
visites

355.285 352.843 376.981 374.414 384.876 411.226 411.681 420.161 461.218 495.297 546.486 301.471

% infants de 12 a 
17 anys

43,9 45,3 46,5 47,5 51,7 52,9 54,2 54,2 55 51,8 52,8 54,8

Font: Servei Català de la Salut. CMBD-SMA (Salut mental ambulatòria).
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Taula 21 . Evolució dels dispositius i serveis (2016-2021)

2016 2018 2019 2020 2021

Centres de salut mental infantil i juvenil 51 51 51 52 52

Places d’hospitalització 127 165 165 165 165

Places d’hospital de dia d’adolescents 486 586 591 591 591

Places justícia juvenil 12 12 20 20 20

Font: Servei Català de la Salut. CMBD-SMA (Salut mental ambulatòria).

El Departament de Salut, a través del Pla 
director de salut mental i addiccions, ha 
desenvolupat les accions següents:

 Increment dels imports de contractació 
dels CSMIJ per al compliment de la Cartera 
de serveis i dels CAS per a l’atenció a 
adolescents amb consum de risc.

 Dotació de les accions interdepartamentals 
amb planificació conjunta entre 
departaments:

DGAIA: Pla pilot a l’Anoia per a l’atenció 
a joves migrants sols

Educació: Dotació de les noves AIS

Justícia: Increment per a l’atenció en 
salut mental i addiccions al centre Els 
Til·lers i als centres L’Alzina i Can Llupià; 
Definició del model d’atenció amb 
teràpia familiar per a famílies en situació 
de divorci conflictiu.

 Implantació de deu equips guia a tot el 
territori: equips específics i especialitzats 
per l’elevada complexitat en salut mental i 
addiccions.

 Dotació per a l’atenció dels trastorns 
mentals més prevalents després del 
confinament (crisis en adolescents, risc de 
suïcidi i TCA)

 Reforç de les urgències psiquiàtriques. 

 Dotació dels equips funcionals d’experts 
per a l’atenció de l’abús sexual de més de 
72 hores i maltractaments greus.

 Equip clínic d’intervenció a domicili. 

- Programa de suport comunitari a persones 
amb trastorn mental per seguiment després 
de l’alta.

El Departament de Salut s’ha marcat com a 
objectiu prioritari potenciar estratègies que 
permetin un abordatge preventiu de la salut 
mental, més accessible i proactiu, enfocat a 
la comunitat i orientat a la recuperació de 
les persones que pateixen aquestes 
malalties. En aquest sentit, Salut ha indicat 
que incrementarà en 80 milions d’euros el 
pressupost destinat a la salut mental, una 
inversió que suposarà un augment del 17,5% 
del pressupost de salut mental que l’any 
2020 va ser de 457,5 milions d’euros.

El programa Salut i Escola (PsiE), en 
funcionament des de fa temps, té com a 
objectiu millorar la salut dels adolescents 
mitjançant accions de promoció de la salut, 
de prevenció de les situacions de risc i 
d’atenció precoç per als problemes 
relacionats amb la salut mental, la salut 
afectiva i sexual, el consum de drogues, 
alcohol i tabac, en col·laboració amb els 
centres educatius i els serveis de salut 
comunitària presents en el territori.

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE 
són: la salut mental, la salut afectiva i 
sexual, la violència i els maltractaments 
segons gènere, els hàbits de salut (consum 
de tabac i altres drogues, altres addiccions, 
exercici físic, dieta, etc.) i els trastorns de la 
conducta alimentària.

Una de les principals línies d’actuació 
d’aquest programa és el servei de consulta 
oberta, que implica el desplaçament 
periòdic de professionals d’infermeria als 
centres docents per afavorir l’accessibilitat 
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dels adolescents a l’atenció sanitària amb 
garanties de privacitat, confidencialitat i 
proximitat.

El Departament de Salut informa que se 
n’està renovant el contingut i s’està definint 
la figura d’infermeria com a vector principal 
de les activitats d’assessorament i resolució 
de dubtes sanitaris, d’activitats preventives, 
de promoció de la salut, de detecció precoç, 
d’atenció i suport a alumnat amb necessitats 
especials de salut i de vinculació als equips 
de la xarxa sanitària adequats. Aquesta 
figura professional serà de referència per 
als centres educatius del territori de l’àmbit 
de l’àrea bàsica de salut (ABS) on presta els 
serveis.

El Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025 
preveu sumar 150 psicòlegs als centres 
d’atenció primària i s’ha destinat una 
inversió de 80 milions d’euros per a la salut 
mental.

Aquest pla té l’objectiu de reduir de cara al 
2030 la taxa de temptatives i morts per 
suïcidi en més d’un 15 % i en més d’un 20 % 
en els grups prioritaris, i també reduir 
l’estigma social mitjançant actuacions de 
tipus comunitari. Es continuarà avançant 
en la implementació d’aquest programa 
potenciant accions de prevenció del suïcidi 
en centres educatius dins del PSiE, 
incorporant-hi l’atenció a supervivents i 
articulant el servei del 061 Salut Respon 

com a via per a l’atenció no presencial del 
suport a l’acompanyament en casos de risc 
de suïcidi, entre altres actuacions previstes.

L’altre és el desplegament del Programa de 
benestar emocional i salut comunitària, 
que ja ha integrat 45 professionals fins a 
arribar als 150 nous professionals referents 
en benestar emocional i salut comunitària 
aquest 2021, que treballaran conjuntament 
amb els equips d’atenció primària que 
actuen en grups de població amb més 
necessitats socioeconòmiques, joves, gent 
gran i persones que viuen soles. Els referents 
emocionals que intervindran 
comunitàriament se centraran en la 
prevenció, la detecció precoç de risc 
psicosocial, i l’acompanyament i el suport 
al malestar emocional de la ciutadania.

Entre les línies d’actuació futures també 
s’inclouen el reforç de l’atenció als 
problemes lleus de salut mental i addiccions 
que s’atenen en l’atenció primària, amb 
equips integrats per psiquiatres, psicòlegs 
clínics i infermers, que incrementaran 
l’atenció psicològica i psicoeducativa; la 
reducció de la prescripció de psicofàrmacs, 
i la transformació i reconversió de 
l’hospitalització psiquiàtrica de llarga 
estada en els pròxims deu anys, cosa que 
ha de permetre avançar cap a un model 
inclusiu per potenciar la recuperació, la 
inserció i els suports en l’entorn de vida de 
les persones amb trastorn mental greu.

Recomanació

Garantia dels serveis i recursos necessaris de prevenció, detecció i atenció a la salut 
mental infantil i juvenil

 S’han de poder garantir els serveis i recursos de prevenció i d’atenció a la salut mental 
infantil i juvenil necessaris, especialment a la població més desafavorida i en una 
situació d’especial vulnerabilitat.

 Cal atendre la salut mental des d’un punt de vista integral com a benestar emocional, 
tot prioritzant l’atenció psicoterapèutica i l’acompanyament emocional.

Impuls del Programa per a l’elaboració del pacte nacional de salut mental, creat per 
Acord GOV/176/2021, de 9 de novembre
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OPINIÓ DEL CONSELL ASSESSOR JOVE (CAJ)

Impacte de la pandèmia en la salut mental dels infants i dels adolescents

Mancances 

 Dificultats en l’adaptació a la nova situació, esdevinguda de sobte: nova 
adaptació en el si de la pròpia família i en els estudis.

 Poca prevenció durant la pandèmia, la necessitat d’ajuda es detecta massa 
tard.

 Manca de suport i d’acompanyament a tots els membres familiars durant 
una època tan difícil (afectació laboral, en l’economia familiar, defuncions 
sense cerimònia, etc.)

 Desconeixement per part dels infants i adolescents dels serveis de què 
disposen per poder demanar ajuda, per poder ser escoltats, per exemple per 
un psicòleg a l’escola, per un adult referent. Manca d’informació sobre els 
diferents recursos existents a la xarxa per donar resposta a les necessitats de 
salut mental d’infants i adolescents

 No s’han abordat temes de salut mental des de l’escola durant la pandèmia. 
Generalment, és un tema que no es toca, no se’n fan gaires xerrades.

 No poder seguir amb el tractament quan ja l’havien iniciat, per exemple, en 
alguns casos. La pandèmia ha dificultat aplicar el tractament en els inicis de 
la detecció d’un trastorn de conducta alimentària.

Recomanacions 

 Més recursos en l’àmbit sanitari per donar una atenció immediata als 
infants i adolescents que ho requereixin. La salut mental infantojuvenil 
requereix més inversió econòmica per disposar de més recursos especialitzats 
i més temps d’intervenció.

 Informar, ara més que mai, l’alumnat sobre la salut mental a les escoles, 
per saber detectar i interpretar com se senten i conèixer els centres o serveis 
d’ajuda perquè els infants i adolescents puguin conèixer els recursos que 
ofereix la xarxa.

 Augmentar la coordinació entre l’àmbit sanitari i l’àmbit educatiu per 
millorar la prevenció i detectar a temps les situacions de salut mental 
d’infants i adolescents que requereixen una atenció immediata.

 Donar suport i acompanyament a les famílies en un període tan complex, 
a fi de treballar aspectes com ara les relacions i els conflictes intrafamiliars, 
la manca de confiança i/o l’agressivitat, i establir pautes i hàbits necessaris 
per millorar la qualitat de vida dels infants.
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Reducció de la presencialitat en 
l’atenció pediàtrica a infants i 
adolescents en el context de la 
pandèmia, amb possibles efectes 
negatius sobre la prevenció en l’àmbit 
de la salut, i insuficiència de 
professionals de pediatria i infermeria 
pediàtrica

El Síndic denuncia des de fa anys la 
insuficiència de professionals de pediatria i 
infermeria pediàtrica, la qual cosa afecta la 
qualitat de l’atenció sanitària que reben els 
infants i adolescents i suposa un 
incompliment dels criteris de planificació i 
els criteris d’accessibilitat establerts en el 
Pla estratègic d’ordenació de l’atenció de 
pediatria a l’atenció primària i en el mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública a 
Catalunya.

En aquest sentit, cal remarcar que el 
Departament de Salut estava avançant en la 
provisió de noves places d’especialistes en 
pediatria de l’atenció primària i en el 
disseny i l’ordenació de l’atenció primària 
pediàtrica a Catalunya en el marc de 
l’Estratègia nacional d’atenció primària i 
salut comunitària (ENAPISC), i d’acord amb 

les conclusions del Fòrum de Diàleg 
Professional, amb la participació de la 
Societat Catalana de Pediatria i l’Associació 
Catalana d’Infermeria Pediàtrica.

L’any 2020 es van oferir 74 places en 
l’especialitat de pediatria, 10 places més 
que l’any anterior (vegeu la taula 22). Alhora, 
el Departament de Salut informa que en 
l’oferta IIR per a l’any 2020 es van augmentar 
les places d’infermera pediàtrica a 23, la 
qual cosa suposa un increment de 5 places 
respecte de l’any anterior. La previsió de 
jubilacions en el període 2017 a 2022 és de 
313 pediatres. Tanmateix, els metges en 
formació com a especialistes en pediatria 
en el mateix període és de 364 pediatres, fet 
que assegura la reposició d’efectius per 
jubilació i determina que l’especialitat està 
planificada a l’alça en els propers anys. 

Taula 22 . Evolució del nombre de places acreditades i ofertes en l’especialitat de 
pediatria (2013-2020)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Places acreditades 64  64  64  64  64  64  64  74

Places ofertes 59  60  61  62  62  64  64  74

Font: Departament de Salut

Abans que s’hagin pogut implementar totes 
aquestes mesures i que els serveis pediàtrics 
d’atenció primària s’hagin pogut reforçar i 
reorganitzar, la forta tensió que ha suposat 
en l’atenció primària la gestió de les proves 
de detecció del COVID-19 i les dificultats 
per garantir una atenció presencial en tots 
els centres han pogut generar un greuge pel 
que fa a la tasca de prevenció, seguiment i 
detecció de dificultats en el desenvolupament 
sa i integral de l’infant.

La pandèmia provocada pel coronavirus ha 
obligat a reduir la presencialitat en l’atenció 
primària també de pediatria, i s’ha hagut de 

replantejar la manera de visitar, 
introduint-hi la gestió de les visites de 
forma telemàtica (e-consulta, 
videoconsulta...), malgrat que s’han 
continuat fent visites presencials prenent 
les mesures de seguretat davant del 
coronavirus recomanades pels comitès 
d’experts i les associacions de professionals 
de pediatria de primària.

Tot aprofitant l’experiència generada per la 
pandèmia i la situació de sobrecàrrega 
existent en l’atenció primària, el 
Departament de Salut ha decidit recentment 
implementar un nou model de gestió de les 
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consultes i visites de l’atenció primària, que 
s’ha posat en marxa amb l’activació de la 
web “Programació per motius”.

El nou model pretén optimitzar i 
homogeneïtzar alguns fluxos i circuits de 
l’atenció primària, i també facilitar la 
capacitat de decisió per ser més àgil i 
especialitzat. El fet de tenir més informació 
permet que hi hagi un circuit de gestió més 
automàtic i, en conseqüència, que es pugui 
concretar amb més exactitud quin és el 
perfil professional que més s’adequa a la 
consulta del pacient o quin tipus de visita 
és la que necessita, entre d’altres.

No obstant això, cal vetllar perquè en els 
casos dels infants i adolescents, 
especialment, es puguin garantir les visites 
presencials que compleixen funcions 
preventives, de detecció precoç de 
problemàtiques de salut en fase incipient, 
i d’atenció a la salut de l’infant i adolescent 
en sentit integral més enllà de la patologia, 
funcions que sense la presencialitat 
difícilment es poden complir.

En aquest sentit, el Síndic ha plantejat, tot 
afegint-se a la demanda de la Societat 
Catalana de Pediatria, la necessitat 
d’actualitzar el Protocol d’activitats 
preventives i de promoció de la salut a 
l’edat pediàtrica perquè aquest pugui 
incloure una visió comunitària i preventiva, 
i es posi l’infant al centre de la intervenció, 
entenent la salut des d’un punt de vista 
integral. Es vol remarcar la importància de 
fer prevaler la necessitat de preservar 
l’interès superior de l’infant a l’hora de 
garantir, en la mesura que sigui possible, la 
continuïtat en l’assistència presencial a 
l’infant i adolescent per part del seu 
pediatre de referència, i el seguiment del 
protocol d’activitats preventives i de 
promoció de la salut, malgrat les dificultats 
actuals, per garantir-los el dret al nivell 
més alt de salut possible i el seu màxim 
desenvolupament.

Hi ha diversos elements que tenen a veure 
amb la salut dels infants i adolescents, que 
no estan expressament recollits en el 
Protocol actual, com ara:

  El control d’hàbits d’alimentació 
saludable i d’exercici físic adequat i la 
prevenció de trastorns alimentaris.

 La supervisió de dificultats amb 
relació a l’escolaritat, per detectar 
possibles trastorns d’aprenentatge.

 La detecció de situacions que poden 
estar comportant malestar a l’infant 
(assetjament, conflicte escolar, etc.).

 El cribratge de prevenció i detecció de 
maltractaments i abusos.

 La prevenció, detecció i abordatge del 
consum de tòxics d’adolescents.

 Determinades pautes d’educació 
afectivosexual amb perspectiva de 
gènere, de promoció de la sexualitat 
responsable i la prevenció de malalties 
de transmissió sexual.

 Elements de prevenció i detecció de 
conductes addictives amb relació a les 
noves tecnologies, i també de consum 
saludable, etc.

El Departament de Salut, i en concret la 
Secretaria de Salut Pública, ha mostrat la 
seva voluntat d’actualitzar el Protocol 
d’activitats preventives i de promoció de la 
salut a l’edat pediàtrica i vol donar cabuda 
a tots els aspectes esmentats per la Societat 
Catalana de Pediatria i també a molts 
d’altres.

El Síndic ha obert una actuació d’ofici per 
supervisar quin ha estat el funcionament 
del protocol d’activitats preventives en la 
infància i adolescència durant la pandèmia. 
S’ha informat que durant el Pla de 
contingència, les recomanacions del 
Departament de Salut van ser de fer les 
visites de revisions fins als 18 mesos. 
Durant la desescalada es van anar 
incorporant les revisions dels 2, 3, 4 i 6 
anys i recuperant els infants d’aquestes 
edats que tenien pendents dels mesos de 
contingència. Posteriorment, es van iniciar 
les revisions dels 8 i 12-14 anys del 
programa Infància amb Salut posposades 
per l’arribada de la segona onada de 
coronavirus i que s’han anat introduint a 
les agendes.

En aquest sentit, el Síndic remarca de nou 
la importància de reforçar els equips 
d’atenció primària de pediatria i de posar 
en valor les funcions que desenvolupen 
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més enllà de l’atenció dels problemes de 
salut que requereixen una intervenció 
urgent de caràcter sanitari, com a referents 

dels infants i adolescents a l’hora de poder 
atendre la seva salut de manera integral, 
preventiva i comunitària.

Recomanació

Promoció de l’atenció preventiva i comunitària tot reforçant la presencialitat i l’atenció 
a la salut pediàtrica primària

 Cal esmerçar esforços per poder garantir la presencialitat del servei i l’aplicació del 
protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, als efectes 
de prevenció i detecció precoç de dificultats que poden afectar el ple desenvolupament 
de l’infant.

 Cal avançar en el disseny i l’ordenació de l’atenció primària pediàtrica iniciat i 
actualitzar el protocol de seguiment del nen sa per adequar-lo a una visió comunitària 
i de salut integral.

La manca de desenvolupament de la 
Carta de drets dels infants amb relació 
a la salut i l’atenció sanitària

En els darrers anys, el Síndic ha destacat 
que calia proporcionar als infants, ateses 
les seves característiques i la seva especial 
protecció, un tractament específic en 
l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de fer 
efectiu el dret al nivell més alt de salut 
possible previst en la Convenció de les 
Nacions Unides de drets dels infants.

Amb aquest objectiu, el Síndic ha demanat 
al Departament de Salut que promogui, 
conjuntament amb aquesta institució, 
l’elaboració d’una carta de drets dels infants 
en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Les cartes de drets contribueixen al 
reconeixement i la protecció dels drets de 
les persones i a garantir-ne l’exercici efectiu. 
També permeten recollir bones pràctiques i 
facilitar la difusió i la promoció de drets 
entre els infants i adolescents en aquest 
àmbit.

En l’àmbit de salut, a Catalunya convé 
destacar especialment la Carta de drets i 
deures dels ciutadans en relació amb la 
salut i l’atenció sanitària, promoguda pel 
Departament de Salut l’any 2001 i 
actualitzada l’any 2015. En l’àmbit de la 
infància, però a escala internacional, hi ha 

 
experiències com ara la Carta europea dels 
drets dels infants hospitalitzats, de 1986.

El Departament de Salut es va comprometre 
a iniciar un procés de treball conjuntament 
amb el Síndic de Greuges per a la redacció 
d’aquesta carta.

Actualment, el Departament de Salut es 
troba en fase d’estudi sobre com és millor 
abordar la carta de drets dels infants en 
relació amb la salut i l’atenció sanitària. Per 
fer-ho, i entenent que l’abordatge requereix 
un enfocament transversal, mantindrà una 
reunió entre la Secretaria de Salut Pública, 
l’AQuAS, l’Àrea Assistencial del Servei 
Català de la Salut, l’Àrea de Ciutadania, 
Innovació i Usuari del Servei Català de la 
Salut i el Comitè de Bioètica de Catalunya, 
sota la coordinació de la Secretaria d’Atenció 
Sanitària i Participació, per decidir quin és 
el millor format per donar resposta a 
aquesta necessitat. En aquest sentit, i de 
forma paral·lela al que es decideixi en 
aquesta reunió, es proposarà a l’AQuAS que 
faci un document transparent i àgil que 
reculli la situació dels infants des del punt 
de vista sanitari, amb la valoració i avaluació 
de les malalties i la protecció i prevenció de 
la salut.
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El Síndic, per la seva part, està elaborant un 
recull de bones pràctiques i de recomanacions 
fruit del treball fet a partir de les queixes 
rebudes, les actuacions d’ofici i els informes 
que ha fet arribar a l’Administració durant 
els darrers anys pel que fa a la salut infantil 
i juvenil que serveixin de base per a 
l’elaboració de la Carta.

Entre les qüestions que es volen recollir a la 
Carta i que evidencien l’especificitat que el 
fet de ser infant implica a l’hora de garantir 
el dret a la salut, es destaquen, entre d’altres, 
les següents:

Equitat

Es destaquen problemàtiques relacionades 
amb la discriminació per raons 
socioeconòmiques en la prevalença de 
problemes de salut entre població infantil i 
juvenil, i també en l’accés a prestacions i 
serveis. Així mateix, es posa de manifest la 
manca d’equitat territorial, tant pel que fa a 
la distribució de serveis especialitzats com 
pel que fa a la provisió del transport sanitari.

Es destaca la necessitat de proveir de serveis 
específics de traducció i mediació cultural a 
la població d’origen estranger, per evitar la 
discriminació per raó d’origen i estrangeria, 
a banda de problemes d’exclusió en l’accés 
derivats de la manca de documentació.

Es posa en relleu la necessitat d’incloure la 
perspectiva de gènere en la planificació 
sanitària també en l’àmbit infantojuvenil.

Accés

Pel que fa a l’accés als serveis i les 
prestacions del sistema sanitari, cal 
remarcar la importància de prioritzar la 
condició d’infant i l’afectació en el seu 
desenvolupament a l’hora d’establir 
terminis garantits en les llistes d’espera per 
a processos de salut que els afectin.

Cal fer accessibles canals de comunicació 
adequats a les necessitats dels infants i 
adolescents i també facilitar els horaris 
d’atenció a les activitats lectives obligatòries 
de manera que es faci compatible el dret a 
la salut en les màximes condicions possibles 
amb el dret a l’educació.

Prevenció i promoció

L’OMS defineix la salut com a estat complet 
de benestar físic, mental i social, no com a 
absència de patologies.

En aquest sentit, en el cas dels infants i 
adolescents especialment, cal posar èmfasi 
en l’actualització i el seguiment del protocol 
d’activitats preventives i promoció de la salut 
en edat pediàtrica i en l’enfocament de salut 
comunitària.

El Síndic ha destacat la necessitat d’articular 
i de desenvolupar protocols que facilitin la 
col·laboració entre administracions per 
detectar i prevenir abusos i maltractaments, 
promoure hàbits saludables, treballar 
conductes addictives, educar en les relacions 
afectivosexuals, tot integrant la dimensió 
socioeconòmica i familiar en l’atenció a la 
salut.

Darrerament, s’hi han introduït altres 
qüestions de salut pública que afecten 
especialment els infants i adolescents, com 
ara les qüestions de salut ambiental 
(contaminació atmosfèrica, electromagnètica, 
química,...), la publicitat d’aliments no 
saludables i el consum tecnològic i audiovisual 
no adequat a l’edat, entre d’altres.

Informació, consentiment i protecció de 
dades

Hi ha diverses qüestions que s’han treballat 
i que tenen a veure amb la garantia d’oferir 
informació comprensible i intel·ligible per a 
infants i adolescents a l’hora de promoure 
l’escolta i el consentiment informat adaptat 
al nivell de maduresa de l’infant en els 
processos de salut que l’afectin.

El Síndic ha destacat la necessitat de 
prioritzar l’interès superior de l’infant en 
casos de conflicte per raons d’urgència, 
religió i separacions conflictives de 
progenitors, entre d’altres.

Cal remarcar la importància de cuidar els 
processos d’escolta en manifestacions de 
voluntat amb relació a la salut, com ara el 
rebuig a tractaments, eutanàsia, vagues de 
fam, opcions d’alimentació selectiva per 
diverses raons, processos de canvi de sexe, 
avortaments, etc.
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Acompanyament

L’acompanyament en els processos 
quirúrgics i de salut en general en el cas 
d’infants i adolescents presenta una 
especificitat per raó d’edat i maduresa, que 
requereix un tractament especial. Es 
remarca la importància de mantenir un 
professional referent amb formació 
pediàtrica i l’acompanyament per part d’un 
adult de referència en tots processos, no 
només hospitalaris, en què infant o 
adolescent ho requereixi.

En aquest sentit, s’ha aconseguit avançar 
en el reconeixement d’aquest dret en el cas 
de nadons prematurs, UCI neonatals, entre 
d’altres.

Tractament més adequat

El Síndic ha demanat que en els casos d’in-
fants i adolescents es valori especialment per 
la resta de drets afectats quin és el tractament 
de salut més adequat, tot prioritzant el segui-
ment escolar, l’atenció domiciliària, l’acompa-
nyament familiar i d’amics.

En els casos en què existeix un tractament 
menys invasiu, i més costós o que no està 
previst a la Cartera, però que pot preservar 
de millor manera els drets de l’infant, s’ha 
demanat que es prengui en consideració 
l’interès superior de l’infant.

S’ha avançat molt en l’adequació dels espais 
i els entorns de centres hospitalaris i els 
serveis d’atenció a la salut infantil i juvenil.

Recomanació

Desenvolupament de la Carta de drets dels infants en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària

 Cal avançar en l’elaboració conjunta d’una carta de drets dels infants en relació 
amb la salut i l’atenció sanitària, amb l’objectiu de promoure i garantir els drets de 
l’infant i adolescent en aquest àmbit.

Cobertura de salut bucodental i oftalmològica per als infants

Cal incorporar la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral per als 
infants i adolescents en la Cartera de serveis de salut.

Per ara, el Síndic coneix que el Departament de Salut ha iniciat els treballs per al 
desplegament progressiu de la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de 
la salut bucodental. En aquest sentit, un dels col·lectius que es prioritzarà des del 
primer moment en l’ampliació de la cartera de serveis prevista seran els infants de 
fins a 14 anys.

Val a dir que en el context de pandèmia, el nombre d’infants atesos l’any 2020 en 
odontologia s’ha reduït de manera molt significativa, en un 83,5% respecte de l’any 
anterior.

Des del mes de març d’enguany s’incorporen els infants al servei odontològic gratuït 
per als infants en situació de vulnerabilitat. Es preveu que s’atenguin aproximadament 
150 infants en situació de risc d’exclusió social perquè puguin rebre els serveis 
odontològics que la cartera de salut pública encara no cobreix.

Altres recomanacions pendents
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Taula 23 . Nombre d’infants visitats i visites d’odontologia en l’atenció primària 
(almenys un cop)

2018 2019 2020

Nombre de visites 370.533 367.396 218.977

Nombre de pacients visites (almenys un cop) 213.084 220.309 120.033

Font: Departament de Salut

La provisió suficient de professionals de pediatria i d’infermeria pediàtrica 

Cal fer una aposta clara i contundent per implementar el model assistencial recollit 
en el Pla d’ordenació de l’atenció de pediatria en l’atenció primària a Catalunya.

També cal millorar la dotació de recursos humans i econòmics en relació amb 
l’assistència primària, com a pilar bàsic de la sanitat pública, tot ajustant les 
càrregues assistencials i afavorint el desenvolupament competencial dels diferents 
rols professionals, amb la millora de les condicions laborals dels professionals 
mitjançant l’establiment de mesures de conciliació familiar i laboral clares i 
l’augment de la retribució; potenciant i incentivant especialment la figura de la 
infermeria pediàtrica d’atenció primària, i impulsant la formació, la docència i la 
recerca en l’atenció primària.

Creació d’equips d’atenció domiciliària en salut mental infantil i juvenil

Fruit de la bona experiència del programa pilot d’equips d’atenció domiciliària per 
atendre joves amb problemes de salut mental, el Departament de Salut crearà 52 
equips d’intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut 
mental.

Aquests equips estaran formats per professionals interdisciplinaris que abordaran 
crisis a la pròpia llar a tot el territori, amb una atenció intensiva de dos a tres cops per 
setmana i de tres a quatre mesos. Aquesta atenció va dirigida a joves en situació de 
crisi psicopatològica que no estan totalment atesos pels dispositius convencionals i 
que pateixen patologies emergents com ara intents d’autòlisi, trastorns de conducta 
alimentària de debut precoç o trastorns mentals greus en aïllament domiciliari.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021



83SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

Farmàcia gratuïta per als infants

El Síndic ha destacat la necessitat de regular el dret a la prestació de farmàcia gratuïta, 
amb la determinació dels criteris i les condicions per accedir-hi, i tenint en compte les 
famílies amb fills i en condició econòmica precària com a col·lectiu d’una vulnerabilitat 
especial.

A partir de l’1 de gener de 2021, els infants que tenen reconeguda una discapacitat 
igual o superior a 33% tenen dret a la farmàcia gratuïta.

A més, l’any 2018 es va aprovar la reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en 
la prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del CatSalut, amb caràcter provisional 
i de forma transitòria fins que no s’hagi aprovat el reglament de la Llei 9/2017, del 27 
de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per 
mitjà del Servei Català de la Salut, per a les situacions de situació de vulnerabilitat 
social o sanitària o de situació d’insuficiència econòmica.

3 . BENESTAR DELS INFANTS I DRET A 
UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT

L’increment de la pobresa infantil per 
efecte de la crisi econòmica derivada 
de la pandèmia

En els darrers anys, el Síndic ha posat de 
manifest com la pobresa infantil és un 
fenomen amb caràcter estructural que 
afecta l’exercici efectius dels drets bàsics 
dels infants. La crisi econòmica derivada de 
la pandèmia ha suposat un increment molt 

significatiu del risc de pobresa infantil. 
L’any 2020 aquest ja afecta el 33,4% dels 
infants, la qual cosa suposa un augment de 
5,4 punts respecte de l’any 2019 (vegeu el 
gràfic 5).

Gràfic 5 . Evolució del risc de pobresa per grups d’edat (2005-2020)

Font: Enquesta de condicions de vida, Idescat
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Sembla evident que la pandèmica del 
COVID-19 ha tingut una especial repercussió 
en els sectors més vulnerables de la 
societat, els infants i adolescents, entre 
d’altres. La pobresa infantil posa de 
manifest els dèficits estructurals amb 
relació a l’atenció de les necessitats 
bàsiques d’aquest col·lectiu i la seva 
exclusió social.

Probablement, la situació d’emergència 
social derivada de la pandèmia de la COVID-
19 no obeeix a l’aparició de nous factors de 
risc d’exclusió, sinó que aprofundeix en els 
factors de vulnerabilitat que ja 
s’arrossegaven des de la crisi del 2008. 
Aquesta situació d’emergència social, de 
fet, ha provocat l’empobriment molt ràpid 
de famílies que es trobaven en una situació 
vulnerable. Val a dir que el risc de pobresa 
se situa actualment per sobre dels nivells 
assolits en el període de crisi 2008-2014.

L’impacte de la crisi econòmica en els 
infants i adolescents, i en el conjunt dels 
nuclis familiars, influeix no només en les 
condicions materials de vida i la possibilitat 
de satisfer les necessitats més bàsiques, 
sinó que també influeix en condicions 
afectives derivades de situacions 
d’inestabilitat i patiment psicològic familiar 
creixents (situacions de tensió i inseguretat, 
estrès), associades a la pobresa, que acaben 
repercutint en el benestar dels infants. 

El malestar que generen les situacions de 
pobresa entre els infants té repercussions 
negatives en el seu desenvolupament 
emocional i social, i també en el seu 
rendiment escolar. La situació 
socioeconòmica familiar té relació amb les 
condicions de salut i benestar dels infants i 
adolescents, relacionats amb la nutrició 
infantil (problemes de malnutrició, obesitat 
o salut mental, entre d’altres).

Recomanació

Garantia del dret a un nivell de vida adequat dels infants

 Cal situar les necessitats de l’infant en un lloc central de les polítiques socials, de 
manera que es reconegui com a subjecte amb dret a percebre prestacions, i no 
només com a membre d’una unitat familiar en situació de vulnerabilitat.

 Cal focalitzar i intensificar l’esforç de l’Administració en relació amb les 
prestacions econòmiques sobre els infants que pateixen situacions de pobresa, i 
optimitzar l’impacte d’aquestes prestacions econòmiques per mitjà d’altres 
actuacions d’intervenció social que les acompanyin des dels serveis socials, 
educatius i sanitaris, etc.

 Cal millorar la inversió pública en polítiques de transferència econòmica focalit-
zades en la infància.



85SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

Increment de beneficiaris menors 
d’edat de la renda garantida de 
ciutadania, sense el reconeixement del 
dret subjectiu dels infants a la 
suficiència econòmica

El Departament de Drets Socials remarca la 
importància de la renda garantida de ciutadania 
(RGC) com a eina de suport a les famílies amb 
fills a càrrec en situació de vulnerabilitat que, 
com a prestació de caràcter integral, permet 
donar resposta a la pobresa infantil en la 
mesura que protegeix les famílies amb menys 
ingressos i en situació de vulnerabilitat. 

En aquest sentit, val a dir que s’ha 
incrementat el nombre de beneficiaris 
menors d’edat de manera molt significativa, 
especialment en el context de crisi 
econòmica derivada de la pandèmia. 
L’octubre de 2021, aquest increment ja és 
del 51,8% respecte als beneficiaris de 2019, 
prop de 44.000 en total (vegeu la taula 24).

 
No obstant això, la renda garantida de 
ciutadania no atorga als infants el dret 
subjectiu ni discrimina suficientment les 
famílies amb infants a càrrec, més enllà 
del tractament específic en algunes 
situacions particulars. Per tant, cal adoptar 
mesures que permetin garantir el dret a un 
nivell de vida adequat dels infants i 
adolescents com a dret subjectiu exigible 
davant de les administracions i en seu 
judicial, i un tractament específic per a les 
famílies amb infants a càrrec en relació 
amb el qual l’import atorgat es ponderi 
tant en funció del nombre de membres de 
la unitat familiar com del nombre d’infants 
a càrrec.

Taula 24 . Evolució del nombre de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania 
(2017-2021)

2017 2018 2019 2020 2021
(oct .)

Destinataris 67.920 68.163 75.839 101.820 122.374

Beneficiaris menors d’edat 23.979 25.643 29.025 37.899 44.052

Import pagat en prestació pel col·lectiu de 
famílies activables laboralment

74,2 M €
(Setem-
bre-De-
sembre )

240,5 M €
(Gener-
Desem-

bre)

267,5 M €
(Gener-
Desem-

bre)

335,2 M €
(Gener-
Desem-

bre)

358 M €
(Gener-
Octubre)

Font: Renda garantida de ciutadania. Direcció General de Prestacions Socials

Nota: Dades de l’any 2021, de gener a octubre de 2021, que inclouen les famílies que perceben la prestació de la 

renda garantida de ciutadania del col·lectiu de persones activables laboralment. També inclou els destinataris/

beneficiaris i el nombre de beneficiaris menors d’edat en data 31 d’octubre de 2021.

En aquesta línia, val a dir que l’1 de setembre 
de 2020 va entrar en vigor la prestació 
econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar per a famílies en què ha tingut 
lloc un naixement, una adopció, una tutela o 
un acolliment, regulada per la Llei 18/2003, 
del 4 de juliol, de suport a les famílies, i 
modificada per l’article 162 de la Llei 5/2020, 
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.

En aquest moment, s’han resolt 1.941 
expedients i d’aquests 1.489 ja estan pagats 
per un import total d’1.069.800 euros. Pel 
que fa als expedients d’ajuts (ajut econòmic 
sotmès al nivell d’ingressos de la unitat 
familiar per a famílies en què hagi tingut 
lloc un naixement, adopció, tutela o 
acolliment) provinents d’anys anteriors que 
estaven en tramitació, durant aquest 2021 
s’han resolt 1.694 expedients per un import 
total d’1.198.920 euros.
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Recomanació

La regulació d’una renda de suficiència econòmica garantida per als infants

 Reconèixer el dret a un nivell de vida adequat dels infants i adolescents com a dret 
subjectiu exigible davant de les administracions i en seu judicial.

 Regular els mínims considerats essencials per garantir el dret de l’infant a un 
nivell de vida adequat.

 Determinar la renda de suficiència econòmica mínima de què ha de disposar una 
família per garantir l’accés de qualsevol infant a aquests mínims establerts i crear 
una prestació específica condicionada a la renda que garanteixi que les famílies amb 
infants que no disposen dels ingressos necessaris puguin satisfer els mínims 
establerts.

Concessió d’ajuts de menjador quatre 
vegades més baixa a l’educació 
secundària obligatòria que a l’educació 
primària

L’establiment de la jornada compactada (de 
8 a 14 o 14.30 hores) a la majoria d’instituts 
ha provocat la progressiva supressió del 
servei de menjador escolar en aquests 
centres de secundària, de manera que 
l’alumnat amb una situació socialment 
desfavorida, a partir dels 12 anys, té 
impediments objectius a l’hora d’accedir al 
servei i, consegüentment, també als ajuts 
de menjador.

Molts alumnes socialment desfavorits que 
serien beneficiaris de beca de menjador, i 
que farien ús del servei, no ho poden ser 
per l’absència d’aquest servei, la qual cosa 
va en detriment de les oportunitats socials 
i educatives d’aquest alumnat socialment 
desfavorit.

D’acord amb les dades provisionals de què 
disposa el Departament, el curs 2019- 2020 
es van atorgar 13.560 ajuts individuals de 
menjador a alumnat de sisè de primària, 
que representen el 16% de l’alumnat 
escolaritzat en aquest curs, als centres del 
Servei d’Educació de Catalunya. 

El curs 2020-2021 es van atorgar 3.387 ajuts 
individuals de menjador a alumnat de 
primer d’ESO, que representen el 4% de 
l’alumnat escolaritzat en aquest curs, als 
centres de Servei d’Educació de Catalunya. 
Això significa que tres quartes parts de 
l’alumnat socialment desfavorit que 
percebia beca de menjador a sisè de primària 
ha deixat de ser-ne beneficiari en el pas a 
secundària.

Recomanació

Garantia del funcionament dels serveis de menjador als instituts amb jornada 
compactada

 Promoure el funcionament del servei de menjador escolar als instituts de 
secundària, independentment que tinguin jornada compactada, i la provisió d’ajuts 
de menjador escolar a l’alumnat socialment desfavorit d’aquests centres, malgrat 
que a la tarda no hi hagi classes. Alternativament, estudiar centre per centre 
mesures compensatòries que garanteixin l’accessibilitat i la normalització de l’ús del 
menjador a l’alumnat de secundària que ho necessiti.
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La insuficient disponibilitat 
d’habitatges d’emergència social per a 
famílies amb infants a càrrec

El Síndic continua rebent un nombre 
important de queixes derivades de la 
situació de manca d’habitatge a què s’han 
vist abocades moltes persones, entre les 
quals hi ha moltes famílies amb infants a 
càrrec. Les situacions de vulnerabilitat 
socioeconòmica desemboquen, molt sovint, 
en la manca de pagament de lloguers o 
quotes hipotecàries que deriva en processos 
de desnonaments.

En molts casos, a més, les propietats que 
demanen desnonar les famílies de l’habitatge 
són grans tenidors, que, tot i els esforços de 
mediació dels serveis socials municipals o les 
entitats de mediació que treballen per obtenir 
lloguers socials en favor de les persones que 
hi viuen, rebutgen aquesta opció.

Davant la situació de pèrdua imminent de 
l’habitatge, normalment amb el suport dels 
serveis socials municipals i de les oficines  
públiques d’habitatge, s’inicia la sol·licitud 

 
d’un habitatges social, amb un preu de 
lloguer assequible, bé a la Mesa de valoració 
de situacions d’emergències econòmiques i 
socials de Catalunya (Mesa d’emergència 
de Catalunya), bé a les meses d’emergència 
locals als municipis que en tenen. Si la 
valoració de la corresponent mesa 
d’emergències és favorable, la persona o la 
família que demana entrar en una llista en 
espera que se li assigni un habitatge 
compatible amb les necessitats del nucli 
familiar. Aquestes llistes són llargues 
ateses la insuficiència del parc públic 
d’habitatge i l’evident situació d’emergència 
residencial que es viu al país.

El setembre de 2021, hi ha 597 famílies 
amb resolució favorable de la Mesa 
d’emergències de Catalunya (vegeu la taula 
25). Aquestes dades no incorporen les 
famílies pendents d’assignació d’habitatge 
de municipis que tenen mesa pròpia, com 
és el cas de Barcelona.

Taula 25 . Evolució del nombre de famílies amb infants (o d’expedients) amb resolució 
favorable de la Mesa d’emergències pendents d’assignació d’habitatge a Catalunya 
(2018-2021)

2018 2019 2020 2021
(oct .)

Nombre de persones amb resolució favorable 768 567 319 346

Nombre de persones amb resolució favorable 
amb habitatge assignat

404 339 288 251

Nombre de persones amb resolució favorable 
pendents d’assignació d’habitatge

- - - 597

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Val a dir que, respecte a l’any 2018, s’ha 
reduït el nombre de persones amb resolució 
favorable i també el nombre de persones 
amb resolució favorable amb habitatge 
assignat, tot i que s’ha incrementat 
respecte al 2020. El mateix succeeix amb el 
nombre d’habitatges adjudicats per les 
meses, tot i que s’ha augmentat el nombre 
d’habitatges d’inclusió social i també el 
nombre d’habitatges gestionats per 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
destinats a polítiques socials.

L’any 2018 hi havia 22.170 habitatges per 
donar resposta a situacions d’emergència 
social, mentre que l’any 2020, 24.054, un 
increment en dos anys poc significatiu si 
es té en compte el context de crisi 
econòmica derivada de la pandèmia (vegeu 
la taula 26). 
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En aquest context, i atesa la manca 
d’habitatges del parc públic per atendre 
l’altíssima demanada de nuclis familiars 
en situació de vulnerabilitat social i 
econòmica que ha estat valorats 
favorablement per la Mesa d’emergències, 

des de l’AHC ha anat proposant diferents 
programes per intentar captar habitatges 
del mercat privat en règim de lloguer i 
posar-los a disposició d’aquests nuclis 
familiars, sempre oferint-los suport 
econòmic per a les despeses del lloguer.

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Taula 26 . Evolució de l’adjudicació dels habitatges d’emergència social i altres indicadors 
(2012-2021)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(set .)

Habitatges 
adjudicats meses

278 360 579 570 758 1.139 1.182 902 473 563

Habitatges 
d'inclusió social

1.019 1.130 1.453 1.643 1.815 2.038 2.240 2.490 2.828 nd

Habitatges 
gestionats per 
l'AHC destinats a 
polítiques socials

15.572 15.083 14.984 15.840 16.961 18.078 18.748 20.440 20.753 21.112

Parc privat captat i 
gestionat per AHC

1.239 854 643 495 408 365 341 331 307 369

Entitats financeres 
cedits a AHC per 
conveni

97 77 225 859 1.825 2.458 2.837 3.441 3.427 3.409

Parc propi AHC 14.236 14.152 14.116 14.486 14.728 15.255 15.570 16.668 17.019 17.334

En tots els casos, l’AHC ha apostat per 
comptar amb la complicitat de l’Administració 
local, com a administració més propera a les 
persones possiblement beneficiàries 
d’aquests programes, apel·lant també que és 
l’administració que millor coneix la situació 
de cada nucli familiar atès.

En aquest context, s’han aprovat els 
programes 60/40 i Reallotgem, adreçats a 
persones en situació d’emergència 
econòmica i social que han obtingut 
proposta favorable d’adjudicació d’habitatge 
per part de la Mesa d’emergències de 
Catalunya o municipal. En programa 60/40, 
es demanava la col·laboració de 
l’Administració local per gestionar la cerca 
d’habitatges dins del mercat privat en 
funció del perfil del nucli familiar amb 
mesa aprovada i, un cop trobat, fer una 
proposta a l’AHC, que l’havia de validar/
acceptar. I el preu del lloguer es pagaria 
conjuntament entre les administracions i la 
persona en funció de la capacitat i la 
necessitat. 

Pel que fa al programa Reallotgem, es 
demana als ajuntaments fer funcions de 
captació d’habitatges i/o d’hotels 
apartament per posar-los a disposició del 
programa perquè puguin ser llogats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per 
allotjar, per la via de la cessió d’ús, les 
persones en situació d’emergència 
econòmica i social que, havent obtingut 
proposta favorable d’adjudicació d’habitatge 
per part de la Mesa d’emergències de 
Catalunya o municipal, si s’escau, estiguin 
pendents de reallotjament. L’Administració 
autonòmica, en aquest cas, assumeix el 
100% del preu de lloguer i l’aportació de 
l’Administració local és bàsicament la 
gestió dels casos (cerca dels habitatges, 
validació amb l’AHC, etc.). 

L’AHC informa que s’està treballant en la 
reducció dels temps d’espera dels casos 
favorables amb l’aplicació del programa 
Reallotgem i el manteniment de les 
adquisicions d’habitatges per tanteig i 
retracte d’acord amb el Decret legislatiu 
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1/2015, amb el qual s’ha ampliat en més de 
3.200 habitatges des de finals de l’any 2016, 
destinats majoritàriament a casos de la Mesa. 

Cal valorar positivament els esforços de la 
Generalitat de Catalunya per trobar una 
sortida urgent a la situació d’emergència 
residencial actual, i també d’algunes 
administracions locals.

Ara bé, en el cas d’alguns ajuntaments sembla 
que hi ha algun element de l’estratègia 
municipal per a la cerca d’habitatges que no 
acaba de donar resultats que permetin 
atendre les situacions d’emergència 
residencial en què es troben algunes famílies 
del municipi, ubicades des de fa molt de 
temps en recursos d’emergència. Aquesta 
situació és especialment preocupants en els 
casos en què es tracta d’unitats familiars amb 
infants a càrrec.

El Síndic ha fet una crida a totes les 
administracions locals i a Govern de la 
Generalitat per treballar de manera més 
proactiva en l’aplicació de tots els instruments 
que tenen a l’abast (ajuts d’emergència, 
suports socials, mediació, ajuts de les meses 
d’emergència, programa Reallotgem, etc.) per 
afavorir l’adjudicació d’habitatges dignes i a 
totes les famílies respecte de les quals s’ha 
constatat una situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica,

Així mateix, la manca d’un parc d’habitatge 
públic que permeti reallotjar les famílies que 

perden casa seva en condicions 
d’accessibilitat econòmica provoca que les 
famílies desnonades amb infants a càrrec 
s’hagin d’allotjar en recursos com ara 
pensions, centres d’acollida municipals o 
altres recursos residencials d’estada 
limitada, en condicions inadequades per als 
infants, fins que els assignen l’habitatge. La 
inadequació d’aquests recursos s’explica 
per la situació de provisionalitat, que els 
pot prolongar el patiment emocional, i 
també per les condicions materials 
(habitacions, generalment petites i sense 
serveis bàsics, o en habitacions col·lectives, 
on hi ha altres persones socialment 
vulnerables sense llar i sense vincles amb la 
família), que poden suposar una experiència 
especialment complexa i delicada per als 
infants.

La dilació en el temps d’adjudicació d’un 
habitatge social en el cas d’infants que 
pateixen un risc d’exclusió residencial, per 
manca d’oferta suficient d’habitatges, 
propicia, encara que sigui indirectament, la 
seva victimització secundària.

Al seu torn, la provisionalitat del recurs 
residencial assignat, com succeeix quan es 
deriven temporalment les famílies amb 
infants a càrrec a pensions, centres 
d’acollida municipals o altres recursos 
residencials d’estada limitada, a l’espera 
d’un habitatge social, també prolonga el 
patiment emocional del qual l’infant té dret 
a ser preservat.

Recomanació

Consideració de l’exclusió residencial com a emergència social

 Cal considerar la presència d’infants en un nucli familiar com a supòsit 
d’emergència social en cas que estiguin en risc d’exclusió residencial, sense que 
sigui necessària la concurrència d’altres situacions de vulnerabilitat social afegides.

Garantia del dret a l’habitatge de les famílies amb infants 

 Cal garantir la immediatesa de l’adjudicació d’habitatges d’emergència social en 
condicions residencials adequades per als infants en els casos de les unitats de 
convivència amb infants a càrrec, excloent-ne pensions o centres d’acollida temporal.

 Cal impulsar una participació més proactiva i compromesa de les entitats locals 
en els programes implementant els recursos que siguin necessaris per aconseguir 
l’objectiu de captar habitatges del mercat privat que es puguin encabir en el marc del 
programa Reallotgem de la Generalitat de Catalunya, i promoure, des de l’àmbit 
local, vies alternatives per ampliar l’àmbit de cerca d’habitatges del mercat privat, 
com ara la possibilitat d’oferir incentius fiscals sobre els impostos locals per als 
propietaris de béns immobles buits.
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L’alta incidència de l’exclusió 
residencial en les famílies 
monoparentals femenines

A Catalunya, una de cada deu famílies és 
monoparental i en el 80% dels casos és la 
mare qui té cura dels infants. El 35% de les 
famílies amb un sol progenitor estan en risc 
de pobresa, un percentatge superior al de 
les famílies amb dos progenitors.

Prop de la meitat de les famílies 
monoparentals femenines es troba en una 
situació que pot derivar en risc de pèrdua 
de l’habitatge (risc de desnonament, 
impagaments o deutes hipotecaris) i la 
mateixa proporció de les dones 
monoparentals estan desocupades o 
treballen en l’economia submergida. És una 
situació que confirma una major 

 
vulnerabilitat davant la pobresa i l’exclusió 
social pel fet de ser dona i mare sola al 
capdavant de la família.

La pèrdua d’ingressos de les llars i els alts 
costos de l’habitatge són les principals 
causes d’exclusió social de les llars 
monoparentals i comporta no només el fet 
de no disposar d’habitatge, sinó també el 
fet que els habitatges als quals accedeixen 
són poc adequats. És freqüent que mares 
soles amb fills a càrrec visquin de relloguer 
en habitacions, la qual cosa les porta a 
situacions de convivència amb altres 
persones, que poden ser familiars o no, i no 
sempre volgudament.

Recomanació

Perspectiva de gènere en situació de vulnerabilitat residencial

 Cal que les administracions tinguin perspectiva de gènere en relació amb la 
vulnerabilitat residencial de les famílies que viuen a Catalunya, ja que en una 
proporció important dels casos l’exclusió residencial afecta famílies monoparentals 
femenines.

La persistència d’assentaments de 
famílies amb infants a càrrec a la 
ciutat de Barcelona

L’any 2017 el Síndic va obrir una actuació 
d’ofici després que els mitjans de 
comunicació denunciessin que 
suposadament hi havia 61 assentaments a 
la ciutat de Barcelona, amb 417 persones 
residents, algunes infants.

Les dades obtingudes mostren que si bé és 
cert que el darrer any s’ha reduït 
lleugerament el nombre de persones que 
malviuen en assentaments, el 2021 
continuen havent-hi a Barcelona 81 
assentaments, on viuen 409 persones, entre 
les quals s’han detectat 59 infants.

En resposta a les peticions d’informació del 
Síndic, l’Ajuntament ha manifestat que tots 
els infants estan escolaritzats i tenen el 
seguiment mèdic pediàtric al dia i que hi ha 

 
serveis que treballen per aconseguir la 
vinculació al territori, el correcte seguiment 
mèdic i la tramitació de les ajudes socials 
necessàries en cada cas.

Tot i l’anterior, el Síndic demana a 
l’Ajuntament de Barcelona que desenvolupi 
les actuacions necessàries per resoldre la 
situació d’exclusió residencial dels 
assentaments amb presència d’infants i 
que, mentre això no sigui possible, faci un 
seguiment exhaustiu dels infants que hi 
resideixen, amb la implicació dels serveis 
socials, els centres escolars i altres serveis, 
per garantir que les seves necessitats 
bàsiques estan cobertes, i que promogui la 
creació d’estructures estables de coordinació 
entre els diferents serveis educatius i socials 
que hi intervenen, per garantir l’atenció 
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integral dels infants, també durant el 
període d’estiu.

En l’àmbit educatiu, el Síndic demana que 
es desenvolupi la vigilància del compliment 
de l’escolarització obligatòria i que es 
fomenti la participació dels infants a ofertes 
de caràcter no obligatori, si convé amb ajuts 
econòmics que en garanteixin la gratuïtat, 
com ara l’accés a les escoles bressol o, en el 
cas dels adolescents que hagin abandonat 
prematurament el sistema educatiu sense 
graduar en ESO, als programes de segones 
oportunitats, i també a l’oferta de lleure 
educatiu, tant durant el curs escolar com 
també durant les vacances d’estiu.

En l’àmbit de la suficiència econòmica, el 
Síndic demana que s’adoptin les polítiques 
i mesures concretes per compensar les 
situacions de pobresa infantil i per tramitar, 
si escau, la renda garantida de ciutadania. 
També suggereix que es desenvolupin les 
polítiques actives d’ocupació necessàries 
per acompanyar processos d’inserció laboral 
dels joves residents en aquests 
assentaments. També sol·licita que es 
garanteixi la cobertura de la distribució 
solidària d’aliments i que es proporcioni 
suport econòmic a les famílies, especialment 
durant el període d’estiu, per garantir 
l’alimentació adequada dels infants.

I, en darrer lloc, en l’àmbit de l’habitatge, el 
Síndic demana que cal garantir que tots els 
assentaments existents presentin 
condicions de salubritat i higièniques 
adequades. També sol·licita l’accés 
prioritàriament de les famílies amb infants 

a habitatges amb lloguer social i que es 
gestioni de manera coordinada.

Els assentaments amb infants és un tema a 
bastament treballat per la institució. De fet, 
durant l’any 2013, el Síndic va tenir 
constància de l’existència de campaments 
de famílies gitanes amb infants en quatre 
municipis: Lleida, Sant Cugat del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda i Abrera, i durant 
l’any 2014 va ser coneixedor de l’existència 
d’una sèrie de famílies amb infants que 
vivien en una situació de barraquisme al 
municipi de Montcada i Reixac. L’any 2017 
es van iniciar actuacions per l’existència de 
62 assentaments, 12 dels quals amb la 
presència de 72 infants en total. Davant 
d’aquesta situació, el Síndic ja va demanar 
que es reallotgessin les famílies amb infants 
a càrrec que resideixen en assentaments i 
que viuen en condicions materials 
inadequades, i que es desenvolupessin les 
actuacions necessàries per garantir 
l’acompanyament de les famílies després 
del reallotjament.

En el marc de les actuacions, el Síndic ha 
constatat que bona part d’aquests 
assentaments van ser extingits arran de les 
actuacions dutes a terme en els darrers 
anys per les administracions locals i 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre 
d’altres, tot i que encara hi ha assentaments 
actius amb infants.

El Síndic demana que aquestes actuacions 
de reallotjament es desenvolupin també en 
el cas dels assentaments existents a la 
ciutat de Barcelona.

Taula 27 . Evolució del nombre d’assentaments i infants residents a la ciutat de 
Barcelona (2017-2019)

2017 
(maig)

2018 
(octubre)

2019 
(octubre)

2021
(febrer)

Nombre d'assentaments 62 89 78 81

Nombre de persones 419 524 416 409

Nombre d'infants 72 94 63 59

Font: Ajuntament de Barcelona



92 DISCAPACITAT, SALUT BÀSICA I BENESTAR

Recomanació

El tancament dels assentaments de famílies amb infants 

 El Síndic demana a l’Ajuntament de Barcelona persistir en les seves actuacions per 
garantir el dret a un habitatge digne de les famílies residents als diferents 
assentaments de la ciutat, i també els drets bàsics als infants que hi viuen (educació, 
salut, habitatge, etc.).

La necessària intervenció de les 
administracions davant les situacions 
de pobresa energètica per manca de 
subministraments bàsics en llars amb 
infants

La normativa vigent protegeix les persones 
i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial davant dels talls que 
puguin acordar les companyies 
subministradores d’electricitat, gas i agua 
potable per manca de pagament. D’acord 
amb això, les empreses prestadores no 
poden interrompre els subministraments 
quan es produeixen impagaments, quan hi 
ha risc d’exclusió residencial.

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, 
estableix, com a principi de precaució, un 
protocol obligat de comunicació als serveis 
socials i d’intervenció d’aquests serveis 
prèviament a la concessió dels ajuts 
necessaris per evitar els talls de 
subministrament, en els casos 
d’impagament per manca de recursos 
econòmics de les famílies afectades.

També preveu que per atendre les 
necessitats i la impossibilitat de pagament 
dels subministraments per part de les 
persones o unitats familiars que compleixin 
els requisits establerts per a ser considerades 
en risc d’exclusió residencial, les 
administracions públiques han d’arribar a 
acords o convenis amb les companyies 
subministradores d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per garantir que se’ls 
concedeixen ajuts a fons perdut o que se’ls 

 
apliquen descomptes notables en el cost 
dels consums mínims.

Així, doncs, quan una empresa 
subministradora ha de fer un tall de 
subministrament ha de sol·licitar prèviament 
un informe als serveis socials municipals 
per determinar si la persona o la unitat 
familiar es troba en una de les situacions de 
risc d’exclusió residencial determinades 
legalment. En cas que es compleixin aquests 
requisits, s’han de garantir els 
subministraments bàsics i s’han d’aplicar 
els ajuts necessaris establerts per no generar 
un deute a la persona o la unitat familiar.

En els casos en què, tot i les previsions 
legals descrites, es produeixin talls de 
subministraments, correspon a 
l’Administració municipal, d’acord amb les 
competències que té atribuïdes, adoptar les 
mesures que es considerin adequades 
(inspecció, comprovació, intervenció 
tècnica, etc.) per establir les causes dels 
talls dels subministraments i intervenir per 
posar-hi remei per garantir els 
subministraments bàsics, especialment als 
nuclis familiars amb infants a càrrec. Tot 
això d’acord amb l’interès superior de 
l’infant que, com a principi inspirador de 
les actuacions públiques i privades, també 
ha de ser la base per a les actuacions dels 
ens locals en el marc de l’exercici de les 
seves competències.
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Recomanació

Garantia dels subministrament d’aigua, llum i gas en llars amb infants a càrrec  

 Cal adoptar mesures per evitar que es produeixin talls en els subministraments 
d’aigua, llum i gas en les llars en situació de vulnerabilitat social i, molt especialment, 
en els nuclis familiars amb infants a càrrec.

 Cal establir protocols d’actuació urgent i coordinació entre les entitats locals i les 
empreses subministradores per garantir la reconnexió dels subministraments 
d’aigua, llum i gas en les llars amb infants a càrrec en què s’acrediti una vulnerabilitat 
social.

Sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa infantil

Cal articular un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil amb la finalitat de racionalitzar-ne i simplificar-ne la tramitació per a les 
persones beneficiàries i la gestió per a les administracions.

Altres recomanacions pendents

Instal·lació dels comptadors solidaris o comptadors en precari

Hi ha municipis que han regulat la possibilitat d’instal·lar comptadors en habitatges 
on resideixen nuclis familiars en situació de vulnerabilitat social. L’objectiu és 
garantir la salut pública, l’accés de les famílies als subministraments bàsics com ara 
aigua, llum i gas, i al mateix temps vetllar per la seguretat de les persones i dels 
immobles en què hi ha habitatges ocupats.

Es tracta d’un procediment mitjançant el qual les administracions municipals 
acorden amb les empreses subministradores la instal·lació de comptadors en 
habitatges amb totes les garanties jurídiques i tècniques, fins i tot, si s’escau, sense 
el permís de la propietat.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021

Identificació, mitjançant l’aplicació d’un algoritme, de les famílies vulnerables 
susceptibles d’ésser beneficiàries de la prestació d’urgència a famílies amb infants 
entre 0 i 16 anys

L’any 2021, amb el suport de l’Institut Municipal d’Informàtica, la Direcció 
d’Innovació Social de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’elaboració d’una llista, mitjançant 
l’aplicació d’un algoritme, amb les famílies en situació de vulnerabilitat les dades 
de les quals siguin conegudes per l’Administració municipal, i que es considera 
que compleixen els requisits previstos en les bases de la convocatòria de la 
prestació d’urgència a famílies amb infants entre 0 i 16 anys, i que, per tant podrien 
rebre-la, sens perjudici de les comprovacions que posteriorment, si s’escau, sigui 
necessari dur a terme.
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A partir de la llista obtinguda, l’Ajuntament envia un SMS a les persones incloses 
amb caràcter provisional i els exposa que poden ser beneficiàries de la prestació. A 
l’SMS s’indica l’enllaç al formulari d’acceptació de la prestació i s’inclou una 
declaració responsable mitjançant la qual els potencials beneficiaris acreditaran 
que compleixen els requisits de la convocatòria, de manera que es minimitzen els 
tràmits que ha de dur la família en situació de vulnerabilitat per accedir a aquest 
ajut.

Paral·lelament, es manté la possibilitat que qualsevol ciutadà que no estigui inclòs 
en la llista de persones beneficiàries de la prestació amb caràcter provisional, però 
que consideri que compleix els requisits establerts en les bases de la convocatòria 
per ser persona beneficiària de la prestació, podrà presentar una instància per 
demanar-ho.
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V . EDUCACIÓ, LLEURE I 
ACTIVITATS CULTURALS

1 . EL DRET A L’EDUCACIÓ

1 .1 . L’escolarització no obligatòria i la 
lluita contra l’abandonament educatiu 
prematur

La pèrdua d’escolarització a l’educació 
infantil de primer cicle per efecte de la 
pandèmia i l’increment de les 
desigualtats socioeconòmiques 

L’educació infantil de primer cicle és un 
àmbit estratègic fonamental a l’hora de 
promoure els drets i les oportunitats dels 
infants, especialment perquè ofereix als 
infants oportunitats de desenvolupament 
personal, social, cognitiu i emocional amb 
plenes garanties en una etapa primerenca 
determinant per a la seva trajectòria vital 
futura, amb efectes especialment positius 
per als infants socialment menys afavorits. 

En els darrers anys, però, el Síndic ha 
destacat que aquest àmbit es caracteritza 
per quatre dèficits importants: 

 La persistència de les desigualtats socials 
en l’accés, amb caràcter estructural. Els 
infants socialment menys afavorits, amb 
menys capital social i educatiu familiar, i 
que parteixen a priori d’una situació 
socioeducativament menys favorable, són 
els que menys participen a l’educació 
infantil de primer cicle. 

 L’estancament de l’escolarització en 
aquesta etapa a partir de la crisi econòmica 
de 2008, després d’un període de creixement, 
que s’ha traduït en una reducció del nombre 
d’alumnat matriculat en el període 2011-

2014 i en una estabilització en el període 
2014-2020, tot i que la taxa d’escolarització 
ha tendit a augmentar lleugerament per 
efecte del decreixement demogràfic (vegeu 
la taula 27).

 La reducció de la inversió pública que 
rebien els ajuntaments del Departament 
d’Educació per efecte de les mesures 
d’austeritat aplicades, que darrerament 
s’han corregit arran d’una sentència del 
TSJC i de la recuperació de la inversió del 
Departament d’Educació (vegeu la taula 28). 

 Els dèficits de polítiques de beques per 
garantir l’accés en igualtat d’oportunitats, 
després de la supressió l’any 2011 de les 
subvencions que el Departament d’Educació 
destinava als ajuntaments titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització d’infants de 
0 a 3 anys que es trobessin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, sense que 
actualment hi hagi mecanismes prou 
efectius per garantir l’accessibilitat 
econòmica a l’oferta més enllà d’alguns 
municipis que han desenvolupat 
convocatòries de beques i ajuts, 
bonificacions i exempcions o sistemes de 
tarifació social.
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Taula 27 . Evolució de la taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer 
cicle a Catalunya (2009/2010 – 2020/2021)

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Total 86.070 88.552 92.003 84.244 82.091 79.031 79.027 80.913 80.959 79.948 78.244 63.342

Pública 49.351 52.307 56.765 53.064 51.659 50.033 49.946 50.781 50.542 50.077 49.536 41.841

Privada 36.719 36.245 35.238 31.180 30.432 28.998 29.081 30.132 30.417 29.871 28.708 21.501

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Taxa d’escolarit-
zació de 0 a 2 anys 
(CAT)

33,3 34,4 37,0 35,2 36,0 36,1 37,0 38,2 39,0 39,7 40,3 33,9

Taxa d’escolaritza-
ció pública de 0 a 2 
anys (CAT)

19,1 20,3 22,8 22,2 22,7 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,5 22,4

Font: Elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i del padró d’habitants en data 1 de gener de cada any.

Val a dir que el context de pandèmia ha 
accentuat aquests dèficits. Hi ha hagut una 
forta reducció del nombre d’alumnat 
matriculat a aquesta etapa, d’un 19%. El 
nombre d’alumnat i les taxes 
d’escolarització se situen per sota dels 
nivells existents en el període de crisi 
econòmica de 2009-2014, previsiblement 
amb una afectació més alta entre l’alumnat 
socialment desfavorit. L’empitjorament de 
la situació econòmica de moltes famílies 
per efecte de la crisi econòmica derivada 
de la pandèmia, a més, ha accentuat les 
desigualtats d’accés. 

El Pla de Govern per a la XIV legislatura 
presentat el mes de setembre de 2021 pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
preveu, com a mesura, “Avançar cap a la 
gratuïtat progressiva de l’educació entre 
els 0-3 anys a través de diferents línies de 
subvenció i finançament que compensin 
les aportacions de les famílies; especialment 
les que es troben en situacions de pobresa 
o vulnerabilitat”. A través dels mitjans de 
comunicació, el Síndic ha tingut 
coneixement que la previsió del 
Departament d’Educació és garantir la 
gratuïtat inicialment del P2, específicament 
en el sector públic, amb una dotació de 
3.200 euros per plaça als centres públics.

El Síndic valora positivament les garanties 
de gratuïtat que es vulguin proporcionar en 
el futur per a l’alumnat escolaritzat a 
l’educació infantil, perquè pot afavorir 
l’escolarització dels públics actualment 
absents en aquesta etapa educativa (alumnat 
socialment desfavorit, especialment).

Tot i aquesta valoració positiva, el Síndic 
planteja el risc que aquesta mesura pot 
comportar, si es limita la gratuïtat només al 
sector públic, per a la segregació escolar al 
primer cicle d’educació infantil, i si no 
s’acompanya d’un increment de l’oferta que 
permeti universalitzar l’accés o 
alternativament de mesures de discriminació 
positiva adreçades a promoure l’escolarització 
de l’alumnat socialment desfavorit, 
actualment infrarepresentat en aquest 
àmbit. Sense aquest impacte, garantir la 
gratuïtat perdria bona part del sentit com a 
política realment redistributiva. En aquest 
sentit, en el cas de no garantir un accés 
universal a aquesta etapa en condicions de 
gratuïtat, el Síndic planteja la conveniència 
de prioritzar l’accés de l’alumnat socialment 
desfavorit, perquè tendeix a accedir-hi en 
menys mesura, i també la conveniència de 
buscar fórmules de finançament no lineal 
que siguin més efectives per garantir la 
igualtat d’oportunitats.
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Taula 28 . Evolució del finançament del Departament d’Educació a l’educació 
infantil de primer cicle a Catalunya (2008-2020)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Import 
destinat a la 
subvenció a les 
administracions 
locals en 
concepte de 
sosteniment de 
plaça pública 
d’educació 
infantil de 
primer cicle

79.732.490 85.178.670 80.841.620 67.807.480 36.788.654*35.960.230*34.182.714* - - - - - 70.810.650,00 € -

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019 2019-2020 2020-

2021

Import destinat 
a la subvenció 
als ajuntaments 
per a ajuts 
d’escolarització 
d’infants de 0 
a 3 anys que 
es troben en 
situacions soci-
oeconòmiques 
desfavorides

4.300.000 5.640.000 5.900.000 5.080.000 0 0 0** 0 0 0 0 0 - -

Import destinat 
a la subvenció 
als centres 
de titularitat 
privada 
d’educació 
infantil de 
primer cicle

- 8.800.000 8.800.000 9.000.000 8.800.000 7.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - -

Font: Departament d’Educació

* Import finançat mitjançant el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions.

** En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015 es va aprovar una partida pressupostària de tres milions d’euros per a 

beques de menjador per a infants de 0 a 3 anys.

Mesures focalitzades d’accessibilitat econòmica de l’alumnat socialment desfavorit a 
l’educació infantil de primer cicle

Caldria restituir la convocatòria anual de subvenció als ajuntaments per a 
l’escolarització d’infants de zero a tres anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides que s’havia estat atorgant fins al curs 2010/2011, i 
també garantir que tots els ajuntaments disposin d’un sistema d’ajuts (beques, 
bonificacions i exempcions, etc.) que promogui l’accés en igualtat d’oportunitats a 
l’oferta d’escoles bressol i llars d’infants públiques de l’alumnat d’educació infantil 
de primer cicle socialment desfavorit.

També caldria garantir que la subvenció per al funcionament de les llars d’infants 
públiques i privades no sigui lineal, amb un import definit per alumne/curs igual per 
a totes les escoles i municipis, sinó condicionada a la realitat social de l’entorn on 
s’ubica el centre, en compliment de la previsió que el finançament s’ha d’emprar 
“preferentment per satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns 
socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals”, tal com estableix l’article 
198.2 de la LEC.
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Els dèficits d’oferta de formació 
professional i la manca de garanties 
de continuïtat en les trajectòries 
educatives 

El Síndic va rebre nombroses queixes 
relacionades amb la manca d’oferta 
suficient de places de cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM) per cobrir la demanda 
existent per al curs 2021/2022. L’increment 
de la demanda experimentat, del 23%, va 
provocar que una part significativa de les 

sol·licituds rebudes quedessin, en un 
principi, desateses amb l’oferta de places 
inicialment aprovada i sense una plaça 
assignada. En el conjunt de Catalunya, la 
diferència entre oferta inicial i les 
sol·licituds rebudes ha estat de 14.788 
(vegeu la taula 29).

Taula 29 . Oferta inicial i final i sol·licituds de primer de cicles formatius de grau mitjà a 
Catalunya en el procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022

Oferta inicial Sol·licituds de 
preinscripció

Diferència entre 
oferta inicial i 

sol·licituds

Ampliació de places 
ampliada

Diferència entre 
oferta ampliada i 

sol·licituds

31.092 45.880 -14.788 4.215 -10.573

Font: Departament d’Educació

Davant d’aquesta situació, el mes de juliol, 
el Departament d’Educació va anunciar que 
s’incrementaria l’oferta a través dels 
increments de ràtio dels cicles ja existents i 
a través de l’obertura de nous grups per 
intentar donar resposta a la major part de la 
demanda no coberta possible de formació 
professional, alhora que part de l’alumnat 
seria derivat al batxillerat, tot i haver fet 
opció per accedir a un CFGM. En total, 
l’increment de places respecte a l’oferta 
inicial és de 4.215, 1.890 a través de la 
creació de 60 nous grups de CFGM, i 2.325 
més, a través dels increments de ràtio. 
Aquests increments es feien 
fonamentalment als cicles amb 
sobredemanda. 

En data 30 de juliol, després de constatar 
que l’augment inicialment anunciat 
resultava insuficient encara per atendre les 
sol·licituds rebudes, el Síndic va emetre una 
resolució per demanar al Departament 
d’Educació garantir una plaça de cicle 
formatiu de grau mitjà a tot l’alumnat 
preinscrit a aquests ensenyaments.

Posteriorment, el Departament d’Educació 
es va comprometre a incrementar encara 
més l’oferta de cicles formatius de grau 
mitjà per garantir plaça a tots els alumnes 

que ho volguessin. El nombre total de noves 
places ha estat de 5.622. El Departament 
d’Educació també ha obert de forma 
il·limitada les places de l’Institut Obert de 
Catalunya, que només fa educació a 
distància. 

Amb tot, davant la cobertura insuficient de 
la demanda existent, el Síndic manifesta 
una preocupació especial per tres col·lectius 
en concret:

 l’alumnat que ha finalitzat l’ESO el curs 
2020/2021 i que no pot continuar la seva 
trajectòria formativa en el marc de la 
formació professional

 l’alumnat que ha participat durant el 
curs 2020/2021 en programes de noves 
oportunitats, com ara els PFI, i que no troba 
l’oportunitat de continuar els estudis;

 els joves menors de 24 anys que en 
cursos precedents van abandonar 
prematurament el sistema educatiu sense 
haver-se graduat en ensenyaments 
secundaris postobligatoris i que decideixen 
retornar al sistema educatiu.

De cara al futur, el Síndic alerta de la manca 
de garanties de continuïtat formativa per a 
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l’alumnat escolaritzat als ensenyaments 
obligatoris i PFI en un context de dèficit 
d’oferta. En el cas de no disposar d’oferta 
suficient per atendre la demanda, la 
normativa vigent que regula l’accés a la 
formació professional prioritza l’admissió 
en funció de l’expedient acadèmic del 
sol·licitant, no pas per altres circumstàncies 
relacionades amb la seva trajectòria 
formativa o amb les seves condicions 
educatives i d’educabilitat. Aquesta previsió 
normativa en un context de no provisió 
universal provoca que, en funció de 
l’expedient acadèmic, les persones que 
estan fora del sistema educatiu i que, tot i 
tenir estudis de formació professional 
completats, opten per retornar a la formació 
amb la voluntat de requalificació o de 
millora de la pròpia ocupabilitat, pot tenir 
prioritat en l’accés respecte l’alumnat que 
ha cursat quart d’ESO, d’acord amb l’itinerari 
establert, i que vol continuar els estudis a 
través de l’oferta de cicles formatius.

El Síndic també alerta del a manca de 
garanties de continuïtat formativa per als 

joves menors de 24 anys que en cursos 
precedents van abandonar prematurament 
el sistema educatiu sense haver-se graduat 
en ensenyaments secundaris postobligatoris.

En els darrers anys, la valoració social de la 
formació professional ha anat augmentant, 
en part per les bones dades d’inserció 
laboral que presenten els graduats en 
aquests ensenyaments, en part per 
l’evolució de la demografia educativa, en 
part per la millora de les taxes de graduació 
a l’ESO, i en part també per la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia, que ha fet 
incrementar la taxa d’atur juvenil, la qual 
cosa afavoreix el retorn al sistema dels 
joves que l’havien abandonat 
prematurament. 

En aquest sentit, el Síndic destaca que la 
conjuntura actual suposa una oportunitat 
per a l’Administració a l’hora de reprendre 
la tendència de reducció dels nivells 
d’abandonament educatiu prematur 
existents a Catalunya, estancats en els 
darrers anys.

Modificació de la regulació de l’accés a la formació professional per garantir la 
continuïtat des de l’ESO i creació d’oferta suficient en el marc de la formació professional 
integrada

Cal garantir una plaça de cicle formatiu de grau mitjà a tot l’alumnat preinscrit en 
aquests ensenyaments, preferentment vinculada directament o indirecta a la 
família professional sol·licitada, amb una especial atenció a l’alumnat que ha 
finalitzat l’ESO o PFI el curs anterior, o als joves que en cursos precedents van 
abandonar prematurament el sistema educatiu i volen retornar-hi.

En el supòsit de no garantir la provisió universal d’aquests ensenyaments, cal 
modificar l’article 47.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb l’objectiu 
de garantir la continuïtat formativa a l’alumnat escolaritzat als ensenyaments 
obligatoris o als PFI que segueix l’itinerari formatiu que estableix la mateixa 
Administració educativa.

També cal desenvolupar altres modalitats de formació contínua i ocupacional que 
promoguin l’obtenció dels títols i certificats de professionalitat per a la resta de 
persones que sol·liciten plaça de formació professional i no l’han obtinguda.
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L’estancament en la reducció de 
l’abandonament educatiu prematur 

Un dels dèficits estructurals del nostre 
sistema educatiu té a veure amb l’elevada 
prevalença de l’abandonament educatiu 
prematur (17,4%), amb proporcions 
significativament superiors a la mitjana del 
conjunt de la Unió Europea (9,9%), i 
lleugerament superiors a la mitjana 
espanyola (16,0%). L’anàlisi comparada situa

Catalunya al capdavant dels països europeus 
amb taxes d’abandonament escolar 
prematur més elevades i entre les 
comunitats autònomes també amb una 
prevalença més alta d’aquest fenomen, 
encara que a certa distància de les 
comunitats capdavanteres, les Illes Balears 
i Andalusia (vegeu els gràfic 6 i 7).

Gràfic 6 . Taxa d’abandonament educatiu prematur per països europeus (2020)
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Gràfic 7 . Taxa d’abandonament educatiu prematur per comunitats autònomes (2020)
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El dèficit de cobertura universal de la 
demanda d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà esdevé un factor clau per 
comprendre aquests elevats nivells 
d’abandonament educatiu prematur, i 
també les dificultats per reduir-los. La 
manca d’oferta suficient aboca l’alumnat a 
abandonar el sistema educatiu pel fet de 
no poder accedir a una formació que 
respongui als seus interessos i necessitats, 
alhora que impedeix que joves que han 
abandonat prematurament el sistema 
educatiu puguin retornar-hi.

Si es tenen en compte les fortes desigual-
tats entre grups socials pel que fa als nivells 
de permanència al sistema educatiu en 
edats d’escolarització no obligatòria, la for-
mació professional, des del moment en què 
conforma l’itinerari formatiu preferent 
entre els grups socials desfavorits, més ori-
entats cap a la inserció laboral i cap a tra-
jectòries formatives professionalitzadores, 
representa un sector educatiu estratègic a 
l’hora de combatre l’abandonament escolar 

prematur i els efectes de l’origen social en 
l’accés desigual als ensenyaments 
postobligatoris.

La importància de la formació professional 
contrasta, però, amb el fet que aquesta 
oferta encara avui és quantitativament 
deficient a Catalunya en termes compara-
tius amb altres països europeus, tot i els 
esforços de provisió d’oferta existents en 
les dues darreres dècades, i tot i la tendèn-
cia a convergir progressivament amb la 
mitjana europea i a presentar una situació 
lleugerament més favorable respecte de la 
mitjana espanyola.

Catalunya se situa encara avui a gran dis-
tància dels països europeus capdavanters 
pel que fa a la provisió d’oferta de formació 
professional, tant si es mesura en propor-
ció a l’alumnat de la resta d’ensenyaments 
postobligatoris no universitaris com si es 
fa en relació amb l’alumnat matriculat als 
ensenyaments obligatoris. El marge de 
creixement de què disposa el sistema de 
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formació professional a Catalunya, doncs, 
encara és significatiu.

Cal tenir present que durant el període 
2015/2016 i 2020/2021, la població jove en 
edat teòrica d’accés a la formació professional 
ha tendit a créixer, de manera que la taxa 
bruta d’escolarització en aquesta oferta 
formativa s’ha estancat (gràfic 8). Aquest 

estancament de les taxes d’escolarització als 
cicles formatius de grau mitjà també 
coincideix amb un estancament des de l’any 
2017 de la taxa d’abandonament educatiu 
prematur, en bona part per efecte de la 
millora de la situació econòmica després de 
la crisi de 2008, amb efectes negatius sobre 
la permanència i el retorn de la població jove 
al sistema educatiu (vegeu la taula 30).

Gràfic 8 . Evolució de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà (2000-2021)

Font: Departament d’Educació
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Taula 30 . Evolució de les taxes d’abandonament educatiu prematur a Catalunya 
(2000-2020)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29,7 30,3 31,3 34,3 34,1 33,2 28,5 31,2 32,9 31,9 28,9 26,2 24,2 24,7 22,2 18,9 18 17,1 17 19 17,4

Font: Eurostat
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L’estancament de la provisió de places 
de programes de noves oportunitats 

En el marc de la seva actuació, el Síndic ha 
destacat reiteradament els dèficits de 
provisió de places de programes que 
ofereixen oportunitats formatives a 
l’alumnat que no es gradua a l’ESO. Malgrat 
que el sistema educatiu disposa d’altres 
mecanismes de segones oportunitats, com 
ara els programes de diversificació curricular 
a tercer i quart d’ESO (programes que poden 
conduir a la graduació en ESO) i també els 
cursos a l’educació d’adults (cursos 
d’obtenció del graduat en ESO i d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà o de prepara-

ció per a la prova d’accés a aquests cicles), 
el Síndic ha posat l’èmfasi en els programes 
de formació i inserció (PFI), perquè atenen 
l’alumnat amb més dificultats 
d’escolarització, i perquè presenten nivells 
de participació situats per sota la mitjana 
espanyola.

Les darreres dades disponibles evidencien 
l’estancament de l’evolució de l’oferta de 
places de PFI des de l’any 2014, al voltant 
dels 7.000 alumnes matriculats (vegeu la 
taula 31).

Taula 31 . Evolució de la taxa bruta d’escolarització als PQPI/PFI a Catalunya 
(2005/2006 – 2020/2021)

PFI 2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

PFI 
(PQPI) 
(PGS) 
(16-17 
anys)

3,9 4,1 4 4,2 4,6 5,2 5,3 5,6 5,6 5,1 5,2 5,1 4,7 4,7 4,7 4,5

PFI 
(PQPI) 
(PGS) 
(16-17 
anys) 
(públic) 
(taxa 
bruta)

- - - 2,6 3 3,3 3,3 3,6 3,8 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,5

Alum-
nat

5.175 5.355 5.235 5.521 6.281 7.047 7.113 7.537 7.668 6.929 7.142 7.115 6.938 6.999 7.189 7.126

Alum-
nat 
(públic)

- - - 3.561 4.049 4.463 4.372 4.858 5.165 4.848 4.871 4.786 4.793 4.936 5.009 5.604

Font: Elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

Increment de l’oferta de programes de noves oportunitats i consolidació dels centres 
integrats de noves oportunitats 

El Síndic ha demanat al Departament d’Educació i al Departament de Treball ampliar 
l’oferta de programes de noves oportunitats, i també dissenyar un model estable de 
centre de noves oportunitats, integrat amb diferents ofertes amb vocació 
professionalitzadora, que garanteixi la continuïtat dels itineraris formatius dels 
joves amb més dificultats d’escolarització.

El programa Noves Oportunitats va néixer l’any 2015 com a projecte pilot des de 
l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en 
col·laboració amb el Departament d’Educació, que pot servir com a embrió d’aquesta 
actuació. 

Convé recordar que cal desplegar plenament la previsió del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu, en relació amb els centres de noves oportunitats.
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Els obstacles d’accés a les proves 
lliures per obtenir el graduat d’ESO per 
part dels adolescents sense 
documentació en regla (DNI, 
passaport, etc .) 

El Síndic ha rebut queixes en desacord amb 
els canvis introduïts a partir de l’any 2018 
en la documentació que es requereix per 
participar en les proves d’accés a l’FP de 
grau mitjà i superior, i en les proves lliures 
d’obtenció del títol de graduat en educació 
secundària GESO, concretament amb el fet 
que actualment no s’admeti cap altra 
documentació diferent del DNI, NIE o 
passaport i, per tant, puguin restar excloses 
les persones estrangeres sense aquesta 
documentació. En aquest sentit, abans de 
l’any 2018, l’Administració educativa havia 
admès formes alternatives d’acreditació de 
la identitat dels aspirants.

 
El Departament d’Educació ha fet al·lusió a 
la necessitat de comprovar la identitat i 
l’edat de la persona participant, i al fet que 
la targeta sanitària, el certificat 
d’empadronament o una declaració 
responsable no acrediten l’edat de la persona 
i són documents que tenen altres finalitats 
diferents de les d’acreditar la identitat.

El Síndic recorda, però, que l’accés a 
l’educació, també postobligatòria, és un 
dret que els menors d’edat tenen reconegut, 
i que no es pot veure afectat per la seva 
situació de residència o documentació. Per 
tant, l’Administració educativa hauria 
d’evitar qualsevol forma d’exclusió directa 
o indirecta en aquest sentit i promoure’n la 
participació, cercant, si cal, vies alternatives.

Recomanació

Garantia dels subministrament d’aigua, llum i gas en llars amb infants a càrrec  

 Modificar els requisits de documentació que es requereix per acreditar la identitat 
dels participants en les proves lliures per obtenir el graduat en educació secundària 
i d’accés a cicles formatius, de manera que s’admeti documentació alternativa al 
DNI, NIE o passaport, per garantir la possibilitat de participació als adolescents 
menors estrangers que no disposin d’aquests documents, com s’havia fet en 
convocatòries d’anys anteriors.

 Modificar els requisits de documentació requerits als adolescents menors d’edat 
per a l’admissió en ensenyaments postobligatoris, per garantir la possibilitat de 
participació als adolescents menors estrangers que no hagin estat escolaritzats 
prèviament a Catalunya i que no disposin d’aquests documents, com s’havia fet en 
convocatòries d’anys anteriors.

 Valorar la introducció d’aquestes mesures en l’admissió de persones adultes en 
ensenyaments postobligatoris, sens perjudici que l’expedició del títol resti 
condicionada a l’aportació dels documents establerts a aquest efecte.
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La desigualtat d’accés als cicles 
formatius de grau superior per part de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques a través de la reserva de 
places

El marc normatiu que regula l’admissió als 
centres docents estableix amb caràcter 
preceptiu la reserva de dues places per 
alumnat NEE en els ensenyaments de 
formació professional (art. 75.2 de la LOE). 

Aquesta reserva té una finalitat diferenciada, 
però, respecte de l’establerta amb caràcter 
general per als ensenyaments obligatoris, 
atès que en aquests ensenyaments la 
reserva de places té per objectiu promoure 
la distribució equilibrada de l’alumnat, 
mentre que en el cas de la formació 
professional la reserva de places per a 
alumnat amb NEE pretén afavorir l’accés a 
aquests ensenyaments.

Amb motiu de queixes d’alumnat s’observa, 
però, que la reserva de places NEE en cicles 
formatius no sempre compleix aquest 
objectiu i, en alguns casos, perjudica 
clarament l’alumnat amb NEE, que pot 
resultar no admès pel sol fet d’accedir per 
aquesta via i restar en una posició de 
desavantatge pel fet de tractar-se de llistes 
que s’ordenen autònomament. En aquest 
sentit, cal recordar que, a diferència dels 
ensenyaments obligatoris en què 
l’Administració garanteix una plaça als 
interessats en qualsevol altre centre, en els 
ensenyaments obligatoris no hi és aquest 
deure. 

Per aquest motiu, el Síndic ha suggerit al 
Departament d’Educació adoptar mesures 
per corregir els efectes no desitjats de 
l’aplicació de la reserva de places per a 
alumnat NEE en cicles formatius de grau 
superior, per evitar situacions de 
discriminació objectiva per causa de 
discapacitat, i assegurar que en cas de no 
poder-se beneficiar de la discriminació 
positiva inherent a la reserva de places, 
aquest alumnat pugui participar en 
condicions similars a la resta en el 
procediment d’admissió.

1 .2 . L’escolarització equilibrada 
d’alumnat i la lluita contra la 
segregació escolar

Les diferències entre sectors de 
titularitat en la resposta a la 
pandèmia: més presencialitat en el 
sector concertat que en el sector públic 

La presencialitat al batxillerat

La pandèmia ha comportat limitacions als 
centres a l’hora de desenvolupar la seva 
activitat de manera presencial. Així, atenent 
a l’evolució de la pandèmia, el 29 d’octubre 
de 2020, el Departament d’Educació va 
emetre un comunicat sobre noves mesures 
sanitàries en què exposava l’obligació de 
reduir la presencialitat de l’alumnat 
d’estudis postobligatoris, és a dir, batxillerat, 
cicles formatius de grau mitjà i cicles 
formatius de grau superior. Aquesta 
reducció de la presencialitat es va mantenir 
fins al 26 d’abril de 2021. 

Al llarg d’aquests sis mesos, el Síndic va 
rebre queixes referides a les restriccions 
relacionades amb l’assistència presencial 
als centres de l’alumnat de batxillerat i amb 
possibles diferències en l’aplicació d’aquesta 
mesura entre centres públics i concertats. 

L’anàlisi de la mesura de reducció de la 
presencialitat al batxillerat ha evidenciat 
una gran disparitat interna de situacions, 
les quals han pogut generar greuges i també 
accentuar desigualtats educatives. 

Per una banda, el Síndic ha constatat que hi 
ha un comportament diferenciat en funció 
de la titularitat dels centres, de manera que 
els centres públics han tendit a fer, encara 
que no tots i amb variacions al llarg del 
període, una presencialitat del 50%, mentre 
que els centres concertats han tendit a fer 
una presencialitat clarament superior al 
50%. A més, en molts centres públics, la 
no-presencialitat s’ha desenvolupat en dies 
alterns, mentre que en el cas de diversos 
centres concertats la no-presencialitat s’ha 
concentrat a les tardes i s’ha mantingut 
l’assistència diària al centre. 



106 EDUCACIÓ, LLEURE I ACTIVITATS CULTURALS

Addicionalment, el Síndic també ha 
constatat que hi ha centres concertats que 
han mantingut la presencialitat del 100% (o 
quasi) durant l’horari pròpiament lectiu, on 
es desenvolupa l’activitat curricular, 
concentrada als matins, i que la 
no-presencialitat s’ha limitat a les activitats 
complementàries, ubicades a les tardes. En 
el cas dels centres públics, la no-presencialitat 
s’ha concentrat íntegrament en l’horari 
lectiu. 

I, finalment, el Síndic també ha constatat 
que la complexitat del centre no sempre ha 
condicionat el model i la intensitat de la 
reducció de la presencialitat duta a terme. 
Alguns instituts públics de màxima 
complexitat han mantingut una 
presencialitat durant mesos del 50% al 
batxillerat, mentre que la majoria de centres 
concertats de mitjana o baixa complexitat 
han mantingut una presencialitat a l’entorn 
del 70-90%. Davant d’aquest fet, el Síndic 
recorda que ja va demanar mesures de 
discriminació positiva envers centres de 
màxima complexitat, amb l’objectiu de 
garantir l’atenció adequada de les necessitats 
educatives específiques del seu alumnat. 

Convé recordar que, tal com ja va recordar el 
Síndic al Departament d’Educació, l’activitat 
lectiva a distància no garanteix plenament el 
bon desenvolupament del currículum per al 
conjunt de l’alumnat, especialment entre 

l’alumnat socialment desafavorit, que 
presenta més dificultats per seguir l’activitat 
lectiva programada per problemes de 
connectivitat i per dèficits d’acompanyament 
familiar. De fet, amb l’objectiu de garantir el 
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, 
el Síndic ja va demanar al Departament 
d’Educació assegurar als centres escolars els 
mitjans necessaris i les condicions materials 
adequades i les pautes adients i clares per 
garantir, sempre que fos possible, el curs 
2020/2021 en modalitat presencial. 

Respecte a la dispersió de respostes entre 
centres, el Síndic ja va denunciar al llarg dels 
mesos de confinament i també amb els 
plans de reobertura que, si bé és cert que els 
centres disposen d’un ampli marge 
d’autonomia pedagògica, organitzativa i de 
gestió, també ho és que aquesta autonomia 
té límits, i que no hauria de ser emprada per 
establir diferències (i desigualtats) quant a 
l’assistència dels infants als centres o quant 
al gaudi del dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats. Convé posar de manifest 
que, segons estableix la LEC, el màxim 
aprofitament educatiu i l’equitat són criteris 
que ha d’inspirar el desenvolupament dels 
projecte educatiu de centre. Les diferències 
entre centres que suposen o generen 
desigualtats educatives per als alumnes van 
més enllà del que es pot considerar com a 
admissible des de la perspectiva del respecte 
a aquests marges d’autonomia. 
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OPINIÓ DEL CONSELL ASSESSOR JOVE (CAJ)

Impacte de la pandèmia en els drets de l’educació i activitats de lleure dels 
infants

Dificultats i mancances 

 Els membres del CAJ assenyalen dificultats durant aquest període relacionades 
amb el canvi de metodologia educativa (de presencial a virtual).

 Canvi de rendiment.

 Augment de càrrega de feines (no arribar als lliuraments perquè es van 
multiplicar els deures) o pressió per avançar més ràpid amb el currículum per 
por de perdre temps en cas d’un nou confinament, sense haver digerit bé la 
matèria.

 Dificultat per autogestionar els horaris destinats a fer deures per l’augment 
de distracció i dependència del mòbil, i també de xarxes socials, amb la pèrdua 
d’hàbits d’estudi i desmotivació.

 Necessitat de socialitzar, atès que algunes extraescolars i activitats de lleure 
s’han aturat i d’altres s’han fet en línia, però han perdut la seva essència.

 Manca de comprensió d’algunes matèries i diferències entre l’alumnat 
relacionades amb el fet de comptar amb el suport dels seus progenitors o no.

 Models desiguals a les escoles en el seguiment educatiu de l’alumnat (en 
alguns casos, poques classes en línia, connexions puntuals, càrrega de feina 
per desenvolupar de manera individual i lliurar en una data concreta, manca 
de correccions després d’haver lliurat els treballs, etc.).

 Diferències entre el professorat en l’aspecte tecnològic (el que domina les 
eines telemàtiques ha fet classes més dinàmiques i més àgils, el que no en sap 
ha fet classes més avorrides, seguint el llibre o passant un PowerPoint per 
donar l’explicació)

Recomanacions 

 Accés  a l’educació en línia de tot l’alumnat.

 Més formació al professorat en l’ús de tècniques i aplicacions telemàtiques 
per fer l’aprenentatge en línia més dinàmic i no tan estàtic, i també garantir les 
correccions sobre els deures entregats.

 Més eines a l’alumnat, i més seguiment individual per detectar si s’ha entès 
bé la matèria, i més enllà del seguiment lectiu, més suport emocional a 
l’alumnat.

 Que es garanteixin sistemes a les escoles i les activitats de lleure per escoltar 
i introduir la veu dels infants en la presa de decisions que els afecten.

 Que des de l’àmbit públic també es garanteixin sistemes per escoltar i 
recollir l’opinió dels infants i adolescents a l’hora de gestionar aspectes que els 
afecten i que en un futur els poders públics s’anticipin a qualsevol situació 
d’incertesa, a fi de garantir que les escoles romanen obertes i no es deixa els 
infants i adolescents sense el dret d’assistir-hi.
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La reducció de desigualtats entre centres relacionades amb l’exercici de l’autonomia 
organitzativa 

El Síndic demana al Departament d’Educació valorar la disparitat de mesures 
adoptades pels centres educatius davant la necessària reducció de la presencialitat, 
especialment entre sectors de titularitat, i, per a futures ocasions, establir criteris 
clars per fer compatible l’autonomia de centre i l’exercici del dret a l’educació en 
igualtat d’oportunitats per part del conjunt de l’alumnat, independentment del 
centre on estigui escolaritzat. 

La presencialitat a les portes obertes

En aquesta mateixa línia, el context de 
pandèmia també ha incrementat les 
diferències entre centres a l’hora de 
desenvolupar les jornades de portes obertes, 
amb possibles efectes sobre l’equitat. 

El Departament d’Educació de la Generalitat 
va autoritzar la realització en la modalitat 
presencial de les jornades de portes obertes 
a les escoles catalanes per al curs 2021-
2022, que van tenir lloc entre el passat 
febrer i març, i va establir les condicions 
amb què s’havien de desenvolupar (grups 
de fins a deu persones, acompanyades per 
un màxim de tres persones del centre; 
diferents torns; sistema de cita prèvia per 
assignar torn a les famílies, etc.).

El Síndic va tenir coneixement que, a la 
pràctica, el context de pandèmia va generar 
dificultats als centres i a les administracions 
educatives a l’hora d’organitzar les portes 
obertes presencials, a causa, en part, de la 
diferent predisposició dels centres a invertir 
el temps necessari per donar cobertura a 
visites presencials personalitzades o en 
petits grups de fins a deu persones. 

Amb l’objectiu d’estudiar l’organització de 
les jornades i les mesures desenvolupades 
va obrir una actuació d’ofici. En concret, el 
Síndic ha analitzat el desenvolupament de 

 
les portes obertes en una mostra de cinc 
municipis de més de 60.000 habitants: 
Barcelona (zona Eixample Dreta), 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell 
i Granollers.

De l’anàlisi dels resultats, el Síndic ha 
conclòs que la disponibilitat per fer visites 
presencials amb les condicions requerides 
ha variat en funció del centre. Alguns 
centres han optat per fer visites presencials 
personalitzades o en petits grups, mentre 
que altres centres s’han limitat a fer 
sessions telemàtiques o a penjar informació 
bàsica als seus webs sobre el funcionament 
del centre (vídeos amb informació del 
projecte educatiu, etc.). Tanmateix, sí que 
és rellevant el fet que hi ha una diferència 
entre els centres públics i els privats quant 
a la modalitat escollida: la majoria de 
centres públics (el 74,8%) ha optat per la 
realització de portes obertes en modalitat 
preferentment telemàtica, consistent 
majoritàriament en sessions informatives 
virtuals, de vegades complementades amb 
la possibilitat de fer visites personalitzades 
als centres, mentre que la majoria de 
centres concertats (93,9%) ha optat per la 
realització de portes obertes en modalitat 
preferentment presencial, consistent 
majoritàriament en visites grupals o 
personalitzades amb cita prèvia.
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Taula 32 . Modalitat de realització de les portes obertes en el procés d’admissió per al 
curs 2021/2022

Sector de titularitat Modalitat preferentment 
presencial (n)

Modalitat preferentment 
telemàtica (n) Total (n)

Públic 30 89 119

Concertat 77 5 82

Sector de titularitat Modalitat preferentment 
presencial (n)

Modalitat preferentment 
telemàtica (n) Total (n)

Públic 25,2 74,8 100,0

Concertat 93,9 6,1 100,0

Font: Elaboració pròpia

En aquest context, el Síndic recorda que 
les estratègies de comunicació dels centres 
al llarg del procés d’admissió d’alumnat 
tenen efectes sobre l’equitat del sistema, 

perquè condicionen la capacitat d’accedir 
i atraure determinats perfils socials de 
famílies i no pas d’altres.

Mesures per generar equivalències en els formats de les jornades de portes obertes i 
per promoure dinàmiques col·laboratives entre centres 

El Síndic recorda al Departament d’Educació i també als ajuntaments la conveniència 
de desenvolupar mesures per generar equivalències en els formats de les jornades 
de portes obertes i de promoure dinàmiques col·laboratives entre centres amb 
l’objectiu d’evitar les diferències detectades en les jornades passades, que tenen 
efectes negatius sobre l’equitat de l’admissió d’alumnat. I és que, a criteri del Síndic, 
el comportament clarament diferenciat per sectors de titularitat, per bé que pugui 
tenir caràcter temporal en l’actual context de pandèmia, no suposa una situació 
favorable a l’hora de generar aquestes equivalències en les jornades de portes 
obertes dels centres. De fet, el mateix Decret 11/2021, ja preveu que “les jornades de 
portes obertes i altres sistemes d’informació es poden dur a terme de forma conjunta 
i col·laborativa entre els centres d’una mateixa zona educativa” i que “l’Administració 
educativa i els ajuntaments, a través de les taules locals de planificació, les 
comissions de garanties d’admissió, la inspecció de zona i el personal tècnic 
municipal de zona, han de promoure aquestes pràctiques per tal de contribuir a la 
valoració positiva entre les famílies de l’oferta existent a la zona educativa i de 
combatre els desequilibris en l’escolarització d’alumnat i garantir l’equitat entre els 
centres del Servei d’Educació de Catalunya”.

El Síndic també recorda que les recomanacions formulades en el marc del seu 
informe El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, com ara les 
portes obertes territorials i itinerants, promoure la presència dels diferents equips 
directius, o unificar la campanya gràfica de tots els centres d’un mateix municipi, 
també eviten que les jornades de portes obertes esdevinguin un espai de competició 
entre les escoles.
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El lent desplegament del Pacte contra 
la segregació escolar, amb alguns 
reptes importants encara pendents

El març de 2019, el Departament d’Educació 
i el Síndic van subscriure el Pacte contra la 
segregació escolar, conjuntament amb la 
majoria de municipis de més de 10.000 
habitants i dels membres de la comunitat 
educativa (entitats municipalistes, 
patronals dels centres concertats, sindicats, 
federacions d’associacions de famílies 
d’alumnat i entitats de referència en l’àmbit 
de l’educació). Aquest pacte conté 30 
actuacions i més de 180 mesures 
específiques, que actualment estan en 
procés de desplegament, i s’hauria d’acabar 
de desplegar en els propers dos o tres anys. 

Arribats a l’equador del període previst per 
al desplegament, el Síndic valora que el 
Pacte s’està complint, però també que ho 
està fent de manera més lenta del que 
s’havia planificat inicialment. La pandèmia 
sobrevinguda i el canvi de legislatura, que 
ha suposat un canvi en l’equip que dirigeix 
el Departament d’Educació, han estat 
factors que han alentit el desplegament de 
mesures.

De les trenta actuacions previstes, n’hi ha 
quatre que ja s’han complert i vint-i-dues 
que estan en procés de compliment. Les 
mesures implementades més significatives 
fins al moment han estat: 

 L’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de 
febrer, de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en 
els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya.

 L’elaboració de l’informe Estimació del cost 
de la plaça escolar a Catalunya.

 L’aplicació de les limitacions a la difusió 
de dades sensibles (resultats dels centres, 
dades de composició social dels centres, 
etc.): la modificació de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, a partir de la Llei 
5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector 
públic, i l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 
de febrer, sobre la transparència i el dret 
d’accés a la informació pública (art. 69.5).

 
 La creació de la unitat interna de 
seguiment del Pacte per part del 
Departament d’Educació. 

 La preinscripció telemàtica (oficina 
electrònica de preinscripció).

 El Pla de millora de les oportunitats 
educatives (PMOE), que millora els recursos 
disponibles als centres amb una elevada 
complexitat.

Fins ara, els principals esforços s’han 
adreçat a generar les condicions adequades 
per al desplegament efectiu del Pacte. La 
construcció de consensos entre els diferents 
actors signataris sobre les mesures a 
desenvolupar, la creació del coneixement 
tècnic necessari per a la concreció de les 
mesures previstes (amb l’elaboració de cinc 
informes extraordinaris que desenvolupen 
diferents àmbits del Pacte), l’aprovació del 
marc normatiu necessari a través del nou 
decret d’admissió d’alumnat o la creació de 
les estructures departamentals per al 
desplegament de les mesures van en 
aquesta direcció. 

A partir d’aquest punt, i un cop generades 
les condicions necessàries, el Síndic alerta 
sobre la necessitat d’abordar de manera 
decidida i sense dilació la fase 
d’implementació de les actuacions 
previstes, i particularment de desplegament 
dels instruments previstos en el nou decret 
d’admissió d’alumnat per combatre la 
segregació escolar. La intensitat amb què es 
desenvolupi aquesta fase condicionarà la 
capacitat d’aconseguir canvis estructurals 
reals.

Davant d’aquest escenari, en primer lloc, el 
Síndic recorda que no és possible combatre 
la segregació de manera efectiva amb 
mesures poc decidides. La manca d’una 
millora estructural en la correcció dels 
nivells de segregació escolar del sistema 
educatiu s’explica no només pel caràcter 
focalitzat de moltes de les mesures 
adoptades fins ara, sinó, en part també, per 
la poca intensitat de les polítiques de lluita 
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contra la segregació escolar implementades, 
especialment a escala local.

En segon lloc, el Síndic recorda que no és 
condició suficient tenir un nou marc 
normatiu favorable per reduir la segregació 
escolar perquè a escala local hi ha maneres 
de desactivar els instruments previstos. El 
Síndic ha denunciat en nombroses ocasions 
que en determinats territoris s’ha 
infrautilitzat la reserva de places per 
combatre la segregació, tot i que la 
normativa preveia aquest instrument, o que 
no s’ha fet un ús efectiu de la zonificació 
escolar o de les adscripcions, per exemple, 
tot i que el decret anterior de 2007 ja ho 
preveia. 

I, en tercer lloc, el Síndic també recorda que 
cal desplegar en la mesura de les 
disponibilitats pressupostàries la millora 
del finançament dels centres públics i 
concertats prevista en l’estudi del cost de la 
plaça escolar. Sense abordar el repte del 
finançament dels centres, serà difícil 
aconseguir canvis estructurals. 

Fins ara, tot i que s’havia intentat en 
nombroses ocasions, no s’havia aconseguit 
elaborar un estudi del cost de la plaça 
escolar per les diferents visions existents 
en l’àmbit educatiu, amb interessos de 
vegades contraposats entre els diferents 
actors. La mateixa memòria econòmica del 

Decret, que es va elaborar a partir d’aquest 
estudi, és un molt bon punt de partida. 

Amb tot, el Síndic també recorda que 
l’objectiu del Pacte no és la millora del 
finançament dels centres públics i 
concertats, sinó combatre la segregació a 
través de diferents instruments, entre els 
que també hi ha la millora del finançament 
dels centres. Per tant, el Síndic demana al 
Departament d’Educació que millori el 
finançament dels centres, però que posi 
aquesta millora al servei de la lluita contra 
la segregació, no pas com una condició 
necessària prèvia per valorar l’adopció de 
mesures. Altrament, el que es faria és 
incrementar la despesa pública amb el risc 
de no aconseguir reduir la segregació 
escolar. 

Finalment, el Síndic recorda la necessària 
corresponsabilitat del conjunt de la 
comunitat educativa, no només de 
l’Administració, per fer possible el 
desplegament de les mesures previstes en 
el nou decret. L’objectiu del Pacte no és 
satisfer determinades demandes particulars 
de determinats actors, sinó reduir els 
desequilibris existents en el sistema 
educatiu. Centrar el focus en els interessos 
particulars de cada actor, i no pas en 
l’objectiu comú de combatre la segregació 
escolar, limita les possibilitats d’avançar de 
manera decidida. 

Desplegament dels principals instruments previstos en el nou decret d’admissió 
d’alumnat i aprovació de protocol d’ús de la reserva de places 

Per aconseguir una reducció estructural dels nivells de segregació escolar, cal fer 
canvis profunds en les formes com s’ha gestionat l’admissió d’alumnat fins al 
moment. Cal passar d’uns nivells de detecció de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques del 5% al 25% del conjunt de l’alumnat i cal garantir que 
aquest alumnat pugui ser distribuït de manera equilibrada entre els centres a partir 
dels instruments disponibles, com ara les proporcions màximes d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques entre centres d’una mateixa zona, criteris 
d’escolarització de la matrícula viva, l’allargament de la reserva fins a l’inici de curs 
o d’altres, i que fins ara no s’han aplicat. També cal aplicar la millora de finançament 
dels centres prevista en la memòria econòmica del nou decret d’admissió d’alumnat. 
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Els problemes sorgits amb la nova 
classificació dels centres segons el 
nivell de complexitat 

El Síndic ha rebut queixes relacionades 
amb la nova classificació de complexitat 
dels centres i, particularment, amb el canvi 
del nivell de complexitat de determinats 
centres, per la possible pèrdua de personal 
docent associada a aquest canvi. 

 
L’abril de 2021, el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu va publicar 
l’informe Tipologia dels centres educatius segons 
el nivell de complexitat. Amb aquesta nova 
classificació, el nombre de centres d’alta i 
molt alta complexitat és més baix que amb 
la metodologia i classificació emprada des 
de 2017 (vegeu la taula 33).

Taula 33 . Nivell de complexitat dels centres

Baixa Mitjana-baixa Mitjana-alta Alta Molt alta Total

Centres % Centres % Centres % Centres % Centres %

Classifi-
cació amb 
metodolo-
gia prèvia 
amb da-
des curs 
2018/2019

454 15,7% 875 30,2% 871 30,1% 459 15,9% 236 8,2% 2.895

Classifica-
ció nova 
amb mèto-
de Keener 
amb dades 
2018/2019

677 21,1% 1.045 32,6% 831 25,9% 449 14,0% 206 6,4% 3.208

Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE)

Aquest estudi consta d’una primera part 
consistent en una anàlisi estadística de 
diferents indicadors clau, com ara el nivell 
d’instrucció de les famílies, el nivell d’ocupació 
dels progenitors, l’origen migrant de l’alumnat 
i la prevalença d’alumnat amb necessitats de 
suport educatiu, fonamentalment. A partir 
d’aquestes dades per a cada centre i de la 
ponderació dels diferents indicadors, es crea 
un índex per centre i, a partir d’aquest índex, 
una distribució dels centres en funció del seu 
nivell de complexitat (molt alta, alta, mitjana 
alta, mitjana baixa i baixa). 

La ubicació de cada centre en un determinat 
nivell de complexitat es fa a partir de 
l’aplicació de criteris estadístics que 
garanteixen una distribució normal dels 
centres en funció del nivell de complexitat i 
una certa homogeneïtat interna dins de cada 
grup de complexitat. 

Els criteris estadístics emprats poden ser 
posats en qüestió, lògicament, des del 
moment en què el nombre de categories 
emprades per definir els nivells de complexitat 
del centre pot ser més o menys elevat o 
aquestes categories poden incloure una 
proporció més o menys elevada de centres, 
igual que la ponderació dels indicadors per 
definir l’índex de complexitat de cada centre 
pot ser una o altra, o els indicadors disponibles 
poden reflectir més o menys adequadament 
la realitat de la complexitat dels centres. 

 Aquesta anàlisi crítica, però, forma part 
d’una discussió de caràcter 
academicotècnica, que pot admetre 
diferents posicionaments, però que no 
invalida la classificació actual, alhora que 
no impedeix que aquesta pugui ser 
millorada en el futur, per exemple, amb la 
incorporació d’altres indicadors que tinguin 
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en consideració variables no només 
relacionades amb la composició social dels 
centres, sinó també amb la seva organització 
i gestió (mobilitat del professorat, mobilitat 
de l’alumnat, etc.).

Des de la perspectiva del Síndic i de la 
defensa de drets, convé destacar que: 

 Aquest estudi s’ha fet amb criteris 
objectivables, tècnicament fonamentats, i el 
seu resultat garanteix una gradació del nivell 
de complexitat dels centres, de manera que 
es pot afirmar que els centres de molt alta 
complexitat tenen més complexitat (d’acord 
amb els indicadors emprats) que els centres 
d’alta complexitat, i que aquests tenen més 
complexitat que els centres complexitat de 
mitjana alta, i així successivament.

 La classificació de la complexitat dels 
centres és objecte d’un procés d’actualització 
i millora contínua. Durant l’any 2020 s’ha 
elaborat una nova classificació millorada 
respecte a la classificació vigent fins 
aleshores de l’any 2017, que al seu torn era 

una classificació millorada respecte a la 
classificació de l’any 2014. 

 La classificació definitiva incorpora una 
segona fase de l’estudi consistent en el 
contrast del model estadístic amb la 
realitat de cada centre, per evitar la 
possibilitat que aquest model estadístic, 
que no és més que una aproximació a la 
complexitat dels centres, no reflecteixi 
prou acuradament la realitat. 

El Síndic constata que aquest estudi es va 
fer amb dades corresponents a l’any 2019, 
anteriors a l’impacte de la COVID-19. 
D’acord amb aquest fet, el Departament 
d’Educació ha encarregat una actualització 
de l’estudi amb dades de finals de l’any 
2020 per poder reflectir en aquesta 
catalogació els efectes de la pandèmia 
sanitària de la COVID-19.

Per ara, el Departament d’Educació informa 
que el nombre de centres de màxima i alta 
complexitat no s’ha vist reduïda entre els 
cursos 2020/2021 i 2021/2022. 

Taula 34 . Evolució dels centres amb elevada complexitat (2020-2022)

Centres 2020-2021 2021-2022

Màxima complexitat 328 329

Alta complexitat 260 309

Mitjana complexitat 129 117

Total 717 755

Font: Departament d’Educació

A més, el Departament d’Educació va 
informar que de cara al curs 2021/2022 
mantindria la mateixa dotació de docents 
derivada de l’anterior classificació. El Síndic 
ha pogut constatar, però, que en algun cas 
aquest manteniment de la dotació de 
personal docent no s’ha mantingut. 

En tot cas, el Síndic va demanar al 
Departament d’Educació que no reduís de 
cara al curs 2021/2022 la dotació de 
recursos dels centres afectats pel canvi de 
categories en el supòsit que el percentatge 

d’alumnat vulnerable fos igual o superior 
a l’existent durant el curs 2020/2021 i 
precedents.

Cal mantenir la dotació de plantilles dels 
centres que mantenen o incrementen 
l’alumnat vulnerable escolaritzat, al marge 
que el centre hagi modificat la consideració 
de centre de màxima complexitat (tenint 
present que aquesta modificació es deu a 
l’estudi de complexitat dels centres amb 
dades de cursos precedents en termes 
relatius a la resta de centres).
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La millora dels recursos dels centres amb elevada complexitat

El Síndic ha formulat diferents recomanacions orientades a millorar la dotació de 
recursos humans i materials, com ara:

 Garantir que els centres amb una composició social desfavorida tinguin una 
dotació més alta de docents, d’acord amb les necessitats educatives del seu alumnat, 
suficient per atendre les necessitats educatives específiques existents.

 Regular i garantir la dotació de plantilles més multidisciplinàries als centres amb 
una elevada complexitat educativa, amb assignacions de professionals de l’àmbit 
social (tècnics d’integració social, educadors socials, treballadors socials, etc.) i de 
l’àmbit de la salut (psicòlegs, logopedes, etc.) per atendre les necessitats existents.

 Introduir mecanismes d’incentius o d’altres per garantir que els professors més 
qualificats per a la tasca docent prestin servei als centres amb una complexitat més 
elevada, tot incorporant al procediment de promoció docent l’exercici professional 
en centres amb una composició social desfavorida com a element definidor.

 Garantir la qualitat dels projectes educatius dels centres amb més complexitat 
social i amb una demanda més feble, desenvolupar les mesures necessàries per 
compensar la incidència de la composició social del centre en el desenvolupament 
del projecte educatiu i, si escau, promoure la participació d’aquests centres en 
programes de dessegregació.

La pèrdua de la sisena hora en una 
part significativa dels centres de 
màxima complexitat arran de la 
pandèmia 

La sisena hora ha estat un element clau 
per garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’educació, atès que serveix per millorar 
l’atenció de l’alumnat socialment 
desfavorit, que pateix una situació de 
desavantatge objectiva en les condicions 
d’educabilitat, i per combatre la segregació 
escolar, ateses les diferències existents 
relacionades amb determinades condicions 
d’escolarització de l’alumnat que ofereixen 
els centres públics (majoritàriament sense 
sisena hora) i concertats (majoritàriament 
amb activitats complementàries).

De fet, el mateix Departament d’Educació 
recorda que la sisena hora és una mesura 
de millora que afavoreix l’equitat i que és 
un pilar important per als centres educatius 
que la imparteixen. Cal recordar que, sense 
aquesta hora complementària, l’alumnat 
fa de mitjana 175 hores menys de classe al 
llarg del curs, 1.050 hores menys de classe 
durant tota la primària (equivalent a un 
any lectiu aproximadament).

A partir de l’any 2011, les dificultats 
pressupostàries en el context de crisi van 
provocar que se suprimís en la majoria de 
centres públics l’ampliació que s’havia fet 
d’ençà de l’any 2006 de l’horari escolar a 
primària. Tanmateix, també obria la 
possibilitat de mantenir aquesta ampliació 
horària als centres de primària que, amb 
caràcter general, atenguessin alumnat en 
contextos socioeconòmics desfavorits (al 
voltant de 400), amb l’objectiu de garantir-
los un entorn d’aprenentatge adequat que 
afavorís la igualtat d’oportunitats 

Tot i l’anterior, el curs 2019/2020 la sisena 
hora era vigent només en el 62,8% dels 
centres de màxima complexitat (145) i en 
una petita part de centres d’alta complexitat 
(28, el 13,6% del total).

El Síndic també constata, però, que arran de 
les instruccions donades sobre el 
manteniment de la sisena hora durant el 
curs 2020/2021, en les quals es demanava als 
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centres que volguessin continuar impartint-la 
que presentessin la sol·licitud, un nombre 
important de centres, més de la meitat (el 
55,7%, 136 dels 244 que tenien sisena hora), 
van renunciar a mantenir-la. Paradoxalment, 
aquesta renúncia ha estat més alta en els 
centres de màxima complexitat (66,0%) o 
d’alta complexitat (57,1%) que tenien sisena 
hora que en el cas dels centres de complexitat 
estàndard (34,7%).

D’aquesta manera, doncs, els centres de 
màxima complexitat que tenien sisena hora 
efectiva han passat del 62,8% el curs 
2019/2020 al 21,2% el curs 2020/2021. 

El Departament d’Educació afirma que no 
s’ha donat cap indicació d’eliminar la 
impartició de la sisena hora en els centres 
educatius. El Departament d’Educació també 
exposa que, tot i no impartir-la efectivament, 
s’ha aplicat la sisena hora en el càlcul de la 
plantilla a tots els centres que ja la tenien el 

curs 2019-2020, per la qual cosa es mantenen 
els recursos i cada centre els utilitza d’acord 
amb la seva adaptació funcional d’atenció a 
grups i alumnes en el context COVID-19.

El Síndic constata, doncs, que una part 
significativa dels centres de màxima i alta 
complexitat han deixat d’impartir sisena 
hora de cara al curs 2020/2021, però també 
que aquests centres no han vist reduïda la 
seva dotació de professorat per efecte 
d’aquesta retirada. 

Amb tot, el Síndic recorda que, més enllà de 
les dotacions addicionals que s’assignen als 
centres vinculats a la sisena hora, la sisena 
hora suposa incrementar en prop d’un 15% 
l’horari d’atenció educativa que rep l’alumnat 
per part de professorat. 

El Síndic també destaca que prop d’un 40% 
de centres de màxima complexitat no tenien 
sisena hora abans de la pandèmia.

La restitució de la sisena hora als centres amb una elevada complexitat

 Cal que el Departament d’Educació desenvolupi les actuacions necessàries per 
recuperar la sisena hora als centres de màxima i alta complexitat de cara al curs 
2021/2022 i successius.
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INFORME EXTRAORDINARI PRESENTAT L’ANY 2021

 
El Protocol de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i 
ús de la reserva de plaça

Un dels principals dèficits en la lluita contra la segregació escolar és la 
infrautilització de la reserva de places com a instrument efectiu per promoure 
l’escolarització equilibrada d’alumnat. 

Amb l’objectiu de corregir aquesta mancança, el Pacte contra la segregació 
escolar preveu l’elaboració d’un protocol de detecció d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places. 

Aquest informe, elaborat a partir dels treballs de la Comissió d’estudi sobre la 
detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, coordinada pel 
Síndic de Greuges amb la participació del Departament d’Educació, conté una 
proposta de protocol de detecció d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques i ús de la reserva de places en el marc del nou Decret 11/2021, que 
regula la programació de l’oferta i l’admissió d’alumnat, aprovat recentment. 

Principals recomanacions 

 Promoure l’escolarització dels infants al nivell de P2 de l’educació infantil 
de primer cicle. 

 Elaborar i aprovar una resolució que estableixi els factors de necessitat 
educativa específica, els indicadors de referència, i la fórmula i les eines de 
cribratge. 
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 Avaluar la fórmula de cribratge per determinar la concurrència de 
necessitats educatives específiques abans de la seva implementació. 

 Establir en una normativa amb rang de llei els procediments a seguir per a 
la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i per a 
l’escolarització equilibrada d’alumnat, en el supòsit de detecció prospectiva 
sense consentiment de l’interessat. 

 Adaptar la sol·licitud de preinscripció a les noves necessitats de detecció. 

 Incorporar el consentiment en la sol·licitud d’ajuts socials per tal que el 
Departament d’Educació consulti la informació sobre els beneficiaris per a la 
detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

 Millorar la informació de les característiques socials i econòmiques de 
l’alumnat en el registre d’alumnes (RALC), que encara presenta algunes 
mancances sobre les dades disponibles del perfil social de l’alumnat i que 
s’ha de vertebrar com un registre administratiu central per fer cribratge de les 
necessitats educatives específiques de l’alumnat ja escolaritzat, al llarg de la 
seva escolaritat, i també per orientar les polítiques d’escolarització equilibrada 
de l’alumnat.

 Millorar la informació disponible a la plataforma PICA per garantir 
l’agilitat de la detecció, amb els desenvolupaments tecnològics necessaris, o 
promoure l’intercanvi de dades en entorns tancats. 

 Establir un sistema de tramitació de la sol·licitud de preinscripció i dels 
ajuts econòmics integrat i unificat. 

 Regular les unitats de detecció d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques.

 Adequar la resolució dels informes per acreditar les necessitats educatives 
específiques, ja que el model actual no és funcional per a la detecció derivada 
de l’aplicació del nou Decret 11/2021. 

 Dissenyar la convocatòria d’ajuts per a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques en el marc d’un sistema integrat d’ajuts a l’escolaritat. 

 Elaborar instruments (indicadors, etc.) per a la planificació de la reserva de 
places i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques prèviament a completar la detecció.
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1 .3 . La gratuïtat de l’ensenyament

L’existència de males pràctiques i la 
manca de claredat en el cobrament de 
quotes a les famílies per part dels 
centres 

El Servei d’Educació de Catalunya es 
regeix, entre d’altres, pel principi de 
gratuïtat i, en aquest sentit, la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació (LEC), estableix 
el caràcter gratuït i universal del segon 
cicle de l’educació infantil, l’educació 
primària i l’educació secundària 
obligatòria, entre d’altres (art. 5). D’acord 
amb la LEC, la gratuïtat de l’ensenyament 
es fonamenta en:

 La suficiència financera dels centres (art. 
42) i l’assegurament dels recursos públics 
per fer efectiva la gratuïtat dels 
ensenyaments obligatoris i dels declarats 
gratuïts (art. 50.1).

 La impossibilitat d’imposar l’obligació de 
fer aportacions econòmiques als centres o 
de vincular l’escolarització a l’obligatorietat 
de rebre cap servei escolar addicional que 
requereixi aportacions econòmiques de les 
famílies (art. 50.2).

 La voluntarietat de la participació dels 
alumnes a les activitats complementàries 
(art. 50.3). 

 L’establiment d’ajuts per accedir a les 
activitats complementàries per a l’alumnat 
en situacions socials o econòmiques 
desfavorides (art. 6, 50.3, 202) per afavorir 
que les quotes no siguin motiu d’exclusió. 

En el marc de les queixes rebudes, però, el 
Síndic destaca, amb caràcter general, que 
les condicions que han de fer possible la 
gratuïtat de l’ensenyament no estan 
plenament garantides en l’actualitat, bé per 
dèficits en la suficiència financera dels 
centres, bé per dèficits en el règim de 
pagament de quotes, bé per la manca de 
consideració real i pràctica de les activitats 
complementàries com a voluntàries i no 
lectives, bé per disfuncions en l’establiment 
d’ajuts.

L’estudi sobre el cost de la plaça escolar que 
el Síndic va publicar el juliol de 2020 en el 
marc del Pacte contra la segregació escolar 
va evidenciar que els centres públics i 
concertats reben un finançament inferior al 
que haurien de rebre per garantir la gratuïtat 
plena de l’ensenyament, però també que hi 
ha grans diferències en la despesa real dels 
centres i que hi ha centres concertats que 
tenen projectes educatius més costosos que 
el cost dels estàndards de qualitat que 
haurien d’estar coberts per al conjunt del 
sistema.

A causa de l’infrafinançament dels centres, 
les famílies fan pagaments per diferents 
conceptes (material escolar, sortides i 
colònies escolars, serveis escolars, quota 
d’activitat complementària, aportacions 
voluntàries a les fundacions, a les AMPA, 
etc.) que també van destinats a finançar el 
funcionament dels centres. En el cas dels 
centres concertats, la partida del concert 
corresponent a la despesa de funcionament 
no cobreix íntegrament la inversió i la 
despesa que fan els centres en conceptes 
necessaris i bàsics per al seu funcionament 
ordinari (noves tecnologies a l’aula, dotació 
addicional de professionals per garantir 
l’atenció d’alumnat amb necessitats 
educatives especials, servei de secretaria i 
consergeria del centre, servei de neteja i 
manteniment de les instal·lacions, etc.) 
passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions 
de les famílies. 

El Síndic ha posat de manifest els efectes 
especialment perversos que genera que 
part dels projectes educatius dels centres es 
financin a través de les quotes de les 
famílies, no només perquè suposa un factor 
de desigualtat per a l’alumnat socialment 
desfavorit i també per als centres públics i 
concertats amb una elevada complexitat 
educativa, sinó també perquè les diferències 
en la composició social dels centres 
contribueixen a configurar, al seu torn, un 
servei d’educació de Catalunya amb 
projectes educatius desiguals: els centres 
públics o concertats amb una composició 
social més afavorida acostumen a tenir més 
capacitat per finançar per mitjà de les 
quotes de les famílies projectes educatius 
més atractius i de més qualitat que els 
centres públics o concertats amb una 
composició social menys afavorida. Heus 



119SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

ací un dels espirals de reproducció de la 
segregació escolar. 

En els darrers anys, el Síndic ha rebut 
diverses queixes en disconformitat amb el 
pagament de quotes que, a criteri de les 
persones interessades, o bé no haurien 
d’existir o bé haurien de tenir la consideració 
de voluntàries. 

Davant d’aquests casos, per un costat, el 
Síndic destaca que la gratuïtat de 
l’ensenyament bàsic, àmpliament 
reconeguda des d’un punt de vista jurídic, 
no abasta les activitats complementàries ni 
tampoc, amb caràcter general, els serveis 
escolars, els llibres de text i el material 
escolar o les activitats educatives fora de 
l’horari lectiu. De fet, la majoria de centres 
escolars, tant del sector públic com del 
sector concertat, directament o a través de 
les AFA/AMPA, cobren quotes relacionades 
amb l’activitat que fan els alumnes en 
horari escolar: per material escolar, per 
activitats complementàries (sortides, 
excursions, etc.), etc.

Per un altre costat, però, el Síndic també 
destaca que la possibilitat de cobrar quotes 
per determinats conceptes (material escolar, 
sortides escolars, servei de menjador 
escolar, etc.) no significa que es pugui 
cobrar per qualsevol servei o activitat que 
faci i ofereixi el centre, ni tampoc que 
aquest pagament tingui caràcter obligatori. 
L’ordenament jurídic prohibeix vincular 
l’escolarització al cobrament de quotes a les 
famílies per determinats serveis escolars, 
ni tampoc cobrar per les activitats lectives 
realitzades, que tenen caràcter gratuït. De 
fet, en el marc de la seva activitat, el Síndic 
ha detectat que alguns centres públics i 
concertats incorporen despeses relacionades 
amb activitats lectives, amb el manteniment 
de l’aula, amb el finançament de 
professionals de suport, etc., que no haurien 
de correspondre a les famílies o bé no 
haurien de tenir la consideració 
d’aportacions obligatòries.

El Síndic ha destacat en nombroses ocasions 
que la informació que de vegades donen els 
centres, també en el cas de centres públics, 
sobre les quotes a pagar per part de les 
famílies no és adequada. El Síndic ha 
detectat centres públics i concertats que 

tramiten les quotes sense diferenciar els 
diferents conceptes que les integren (llibres 
de text, material escolar, assegurança 
escolar, sortides i colònies escolars, 
activitats complementàries, etc.). Sense 
aquest desglossament, es fa impossible 
exercir la voluntarietat en l’ús dels serveis 
escolars i en el pagament de les quotes 
corresponents. 

El Síndic reitera que l’alumnat té dret a 
estar escolaritzat als centres públics i 
concertats sense l’obligació d’abonar cap 
import relacionat amb l’accés a serveis 
escolars o a activitats complementàries, 
que tenen caràcter voluntari. 

En el marc de queixes rebudes, a més, hi ha 
persones interessades que assenyalen que 
l’impagament de determinades quotes per 
part de determinades famílies ha repercutit 
en el desenvolupament de l’activitat escolar 
dels alumnes d’aquestes famílies, alhora 
que es va fer avinent en el context de classe 
que aquests efectes es devien a 
l’impagament.

Les queixes rebudes constaten que, en 
alguns casos, determinats centres 
pressionen les famílies, directament o a 
través dels mateixos alumnes afectats, 
perquè formalitzin el pagament de quotes, 
fins i tot, de vegades, condicionant la 
participació d’aquests alumnes a les 
activitats escolars previstes. Són situacions 
no generalitzades, però que, encara que 
sigui puntualment, es produeixen.

El deure de no discriminar cap alumne per 
raons econòmiques s’ha d’aplicar amb una 
cura especial a les activitats escolars que es 
duen a terme dins l’horari lectiu. Si bé la 
gratuïtat de l’ensenyament bàsic no abasta 
les activitats complementàries, els serveis 
escolars de menjador i transport o les 
activitats extraescolars, l’ordenament 
jurídic no preveu cap pagament obligatori 
en relació amb el desenvolupament de les 
activitats lectives (en horari lectiu).

A criteri d’aquesta institució, condicionar la 
participació de l’alumnat a activitats 
escolars organitzades en horari lectiu en 
funció del pagament de les quotes de 
material o altres, amb caràcter general, no 
s’ajusta a la norma, atès que vulnera el dret 
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a l’educació en igualtat d’oportunitats i les 
garanties de gratuïtat que regeixen la 
participació a l’educació infantil de segon 
cicle i a l’educació primària, entre altres 
ensenyaments.

En cas que es produeixin impagaments, el 
Síndic no considera adequat que la 
reclamació del pagament de les quotes de 
material per part dels centres es faci 
directament a través dels mateixos 
alumnes. La relació econòmica que manté 
l’escola amb la família es produeix a través 
dels progenitors, atès que el pagament de 
quotes, si escau, forma part de la seva 
responsabilitat en l’exercici de les seves 
funcions parentals, no pas dels infants. 
Implicar els infants en les decisions 
econòmiques que adopten els progenitors, 
i fer-los partícips de la situació 
socioeconòmica familiar, especialment en 
casos de privació i precarietat econòmica, 
no suposa una pràctica favorable a l’interès 
superior de l’infant. 

La LEC preveu que el Departament 
d’Educació ha de regular l’establiment 
d’ajuts per accedir a les activitats 
complementàries en situacions socials o 
econòmiques desfavorides, tenint en 
compte els acords de corresponsabilitat. 
En el mateix sentit, preveu que les 
administracions públiques han de 
promoure mesures que facilitin l’accés de 
tots els alumnes a les activitats 
complementàries i extraescolars (art. 6.3, 
50.3 i 202).

La remissió de les famílies perquè arribin a 
acords amb els centres no és suficient, sinó 
que cal que l’Administració asseguri la 
resolució dels casos plantejats, a través dels 
centres o de l’articulació de recursos amb 
altres administracions o serveis.

Respecte a aquesta previsió, el nou decret 
d’admissió d’alumnat, aprovat recentment, 
estableix una convocatòria d’ajuts per al 
finançament d’activitats complementàries 
de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques, i preveu que la provisió 
d’activitats complementàries i de serveis 
escolars per part dels centres públics i privats 
exclosos de la gratuïtat estigui sotmesa als 
criteris d’accessibilitat econòmica i de 
no-exclusió. 

El criteri d’accessibilitat econòmica 
consisteix a procurar l’accés en igualtat 
d’oportunitats de l’alumnat a aquestes 
activitats i serveis, sense que la seva situació 
socioeconòmica suposi un impediment. I el 
criteri de no-exclusió consisteix a evitar que 
l’alumnat no participi per raons econòmiques. 

El criteri d’accessibilitat econòmica i el de 
no-exclusió, que són compatibles amb la 
no-gratuïtat de les activitats 
complementàries, serveis escolars i activitats 
extraescolars, es materialitzen a través dels 
ajuts de l’Administració educativa, dels 
ajuntaments i dels consells comarcals, però 
també de les mesures d’accessibilitat 
econòmica desenvolupades pels mateixos 
centres. 

Ajuts econòmics per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

 El Síndic proposa que l’assignació de plaça a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques comporti la concessió d’un ajut econòmic directament assignat als 
centres per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques escolaritzat que 
compleixi el criteri de renda establert, d’acord amb el Decret 11/2021. Aquest ajut, 
d’un import calculat a partir de l’informe sobre el cost de la plaça escolar elaborat en 
el marc del Pacte contra la segregació escolar (Síndic de Greuges, 2020), hauria de 
garantir l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques als 
centres educatius amb accés gratuït a les activitats complementàries i als serveis 
escolars (exclòs el menjador escolar, l’accessibilitat econòmica del qual depèn d’una 
altra convocatòria d’ajuts, i incloent-hi les sortides i colònies escolars i el material 
escolar).
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Instruccions del Departament d’Educació als centres sobre el pagament de quotes

 El Síndic demana al Departament d’Educació que elabori unes instruccions 
adreçades als centres públics i concertats sobre el pagament de quotes per a 
activitats complementàries, serveis escolars i aportacions a les fundacions o a les 
AMPA/AFA, entre d’altres, per evitar que siguin un àmbit de generació de desigualtat 
educativa i per garantir que es compleix el que estableix la normativa. 

Aquestes instruccions, entre altres aspectes, han d’establir les condicions d’aportació 
econòmica voluntària de les famílies i sobre la informació que han de rebre de les 
aportacions a les fundacions o AMPA/AFA i l’ús de serveis; garantir que els serveis 
escolars que presten els centres no estan vinculats, en cas que requereixin una 
aportació econòmica, amb l’escolarització de l’alumnat i amb l’exercici efectiu del 
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats; fer constar de forma clara i desglossada 
en els rebuts lliurats a les famílies les aportacions voluntàries i les aportacions per 
ús voluntari d’activitats o serveis; establir el deure de publicar les quotes dels 
centres i el règim legal (en el marc del procés d’admissió d’alumnat i posteriorment); 
instar els centres receptors del finançament addicional a publicar la quantitat 
atorgada i l’objecte de la subvenció i de donar-ho a conèixer a les famílies; supervisar 
que cap alumne d’aquests centres receptors de finançament addicional deixa de 
participar a les activitats complementàries per raons econòmiques; atès el caràcter 
no obligatori del pagament de quotes relacionades amb el desenvolupament de les 
activitats lectives del centre, garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant 
l’horari lectiu, al marge del pagament de quotes per part dels seus progenitors; 
evitar que els alumnes siguin partícips de la relació econòmica existent entre centre 
i família; estudiar la situació plantejada per cada família amb dificultats econòmiques 
amb l’objectiu de facilitar que els alumnes afectats puguin participar de manera 
normalitzada de les activitats escolars que es fan en horari lectiu, sense veure’s 
discriminats per raons econòmiques, etc.

Mancances en les polítiques de beques 
per assumir els costos de 
l’escolarització

L’ordenament jurídic estableix la gratuïtat 
de l’ensenyament com a garantia bàsica del 
dret a l’educació, i també el principi de 
no-discriminació per raons econòmiques i 
l’establiment d’ajuts i beques per fer-ho 
possible, però a la pràctica aquests principis 
no sempre es compleixen, bé perquè hi ha 
quotes per a l’accés de determinades 
activitats desenvolupades en horari lectiu o 
per sufragar les despeses del material 
escolar, bé perquè hi ha moltes activitats i 
serveis escolars que estan subjectes al 
pagament de quotes sense que hi hagi els 
ajuts necessaris per evitar les desigualtats 
d’accés. Això provoca que moltes famílies 
en situació de pobresa tinguin dificultats a 
l’hora de fer-se càrrec dels costos 
d’escolarització (per llibres de text i material 
escolar, per accés al servei de menjador 
escolar, etc.).

 

En aquest sentit, el Síndic ha demanat al 
Departament d’Educació que atorgui als 
centres educatius subvencions o altres tipus 
de transferència econòmica per al 
desenvolupament de programes orientats a 
sufragar els costos d’escolarització dels 
alumnes de famílies amb dificultats 
econòmiques que cobreixin les despeses 
relacionades amb els llibres de text, el 
material escolar, les activitats 
complementàries, les sortides i colònies 
escolars, etc., a fi de garantir la igualtat de 
tracte a tots els alumnes durant l’horari 
lectiu i evitar-ne l’exclusió per raons de 
caràcter econòmic.

En relació amb aquest assumpte, val a dir 
que no hi ha avenços significatius en 
aquesta matèria durant l’any 2019, 
fonamentalment per la inexistència de 
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pressupostos que ho facin possible des de 
l’any 2017.

Pel que fa als ajuts que finança directament 
el Departament d’Educació, els principals 
canvis ocorreguts l’any 2019 tenen a veure 
amb el lleuger increment durant els cursos 
2018/2019 i 2019/2020 de la subvenció a 
centres amb complexitat corresponent a 
ajuts per a llibres de text i material didàctic 
i informàtic, tot i que amb un import d’abast 
limitat, tant pel que fa a la tipologia de 
centre que s’hi acull, com també a la 
suficiència a l’hora de garantir la gratuïtat 
de l’ensenyament i l’equitat educativa en 
aquests centres (vegeu la taula 35).

Les darreres dades disponibles sobre els 
ajuts de menjador escolar, corresponents al 
curs 2017/2018, posen de manifest un 
increment sostingut de la inversió i de la 

cobertura, com a mínim, fins al darrer curs 
observat. Tot i que el Departament 
d’Educació ha manifestat a aquesta 
institució la voluntat de revisar la cobertura 
de l’ajut en funció de la situació econòmica 
de la família (que actualment pot ser del 
50% o del 100%), i també l’exigència de risc 
social greu per accedir a un ajut del 100% 
(que actualment limita les possibilitats 
d’accés als ajuts del 100% a moltes famílies 
sense recursos), el Síndic no té constància 
que aquestes millores s’hagin produït 
durant l’any 2019.

Pel que fa als ajuts que depenen del Ministeri 
d’Educació, els ajuts per a l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu i 
els ajuts a l’estudi de caràcter general, val a 
dir que també han incrementat la cobertura 
i la inversió, com a mínim fins al curs 
2018/2019.

Taula 35 . Evolució dels ajuts del Departament d’Educació (2010-2020)

Import  
(en M €)

2007 
(2007/
2008)

2008 
(2008/
2009)

2009 
(2009/
2010)

2010 
(2010/
2011)

2011 
(2011/
2012)

2012 
(2012/
2013)

2013 
(2013/
2014)

2014 
(2014/
2015)

2015 
(2015/
2016)

2016 
(2016/
2017)

2017 
(2017/
2018)

2018 
(2018/
2019)

2019 
(2019/
2020)

2020 
(2020/
2021)

Ajuts per 
a llibres 
de text i 
material 
didàctic i 
informàtic 
(subvenció a 
centres amb 
complexitat)

- - - - - - 3,7 2,5 4 4 4,1 5 5,7

Ajuts per a 
l’adquisició 
de llibres i 
material

8,4 10,5 11,7 11,6 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvenci-
ons per a la 
reutilització 
de llibres de 
text i materi-
al curricular 
i de contin-
guts digitals

4,3 6,8 8,1 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuts per a 
l’alumnat 
amb necessi-
tat específica 
de suport 
educatiu

11,7 14 14,7 15,9 13,2 12,9 15,3 18,9 22,2 21,9 24,4 26,7

Beques 
i ajuts a 
l’estudi de 
caràcter 
general

10,8 20,3 25,6 32,3 35,9 38 45,5 47,8 47,2 49,2 47,5 49,7

Ajuts indi-
viduals de 
menjador 
escolar 

23,5 29,3 42 33,2 31,6 32,7 39 46,4 54,1 61,8 71
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Import  
(en M €)

2007 
(2007/
2008)

2008 
(2008/
2009)

2009 
(2009/
2010)

2010 
(2010/
2011)

2011 
(2011/
2012)

2012 
(2012/
2013)

2013 
(2013/
2014)

2014 
(2014/
2015)

2015 
(2015/
2016)

2016 
(2016/
2017)

2017 
(2017/
2018)

2018 
(2018/
2019)

2019 
(2019/
2020)

2020 
(2020/
2021)

Beques de 
despla-
çament i 
residència 
destinades 
a l’alumnat 
que resideix 
a comarques 
de baixa 
densitat

- 0,6 0,9 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuts per a 
convivències 
per a alum-
nat amb 
necessitats 
educatives 
especials

0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvencions 
als centres 
privats con-
certats per 
a activitats 
complemen-
tàries de 
l’alumnat 
amb necessi-
tats educati-
ves específi-
ques

4,9 6,1 7,3 7 7 0 0 0 0 0 0 0

Subvencions 
destinades al 
finançament 
addicional 
dels centres 
privats que 
presten el 
Servei d'Edu-
cació de 
Catalunya en 
entorns de 
característi-
ques socioe-
conòmiques 
desafavori-
des

- - - - - 6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Contracte 
programa

... ... ... 6,4 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficiari
2007 

(2007/
2008)

2008 
(2008/
2009)

2009 
(2009/
2010)

2010 
(2010/
2011)

2011 
(2011/
2012)

2012 
(2012/
2013)

2013 
(2013/
2014)

2014 
(2014/
2015)

2015 
(2015/
2016)

2016 
(2016/
2017)

2017 
(2017/
2018)

2018 
(2018/
2019)

2019 
(2019/
2020)

2020 
(2020/
2021)

Ajuts per 
a llibres de 
text i mate-
rial didàctic 
i informàtic 
(subvenció 
a centres 
d'alta com-
plexitat) 
(centres)

0 0 0 0 0 0 902 920 967 967 999 1014 1011

Ajuts per a 
l’adquisició 
de llibres i 
material

90.012 107.740 117.527 134.887 139.074 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvenci-
ons per a la 
reutilització 
de llibres de 
text i materi-
al curricular 
i de contin-
guts digitals

241.789 279.773 323.534 230.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0



124 EDUCACIÓ, LLEURE I ACTIVITATS CULTURALS

Beneficiari
2007 

(2007/
2008)

2008 
(2008/
2009)

2009 
(2009/
2010)

2010 
(2010/
2011)

2011 
(2011/
2012)

2012 
(2012/
2013)

2013 
(2013/
2014)

2014 
(2014/
2015)

2015 
(2015/
2016)

2016 
(2016/
2017)

2017 
(2017/
2018)

2018 
(2018/
2019)

2019 
(2019/
2020)

2020 
(2020/
2021)

Ajuts per a 
l’alumnat 
amb necessi-
tat específica 
de suport 
educatiu

9.301 12.621 13.182 14.114 13.219 13.361 15.062 18.015 20.980 21.191 23.704 25.451

Beques 
i ajuts a 
l’estudi de 
caràcter 
general

9.041 15.141 21.239 24.468 30.120 29.120 33.182 34.732 37.124 40.048 39.709 40.131

Ajuts indi-
viduals de 
menjador 
escolar

49.401 57.553 75.270 67.377 63.537 60.759 72.556 85.204 94.479 104.101 124.191

Beques de 
despla-
çament i 
residència 
destinades 
a l’alumnat 
que resideix 
a comarques 
de baixa 
densitat

- 99 126 125 125 - - - - - - - -

Ajuts per a 
convivències 
per a alum-
nat amb 
necessitats 
educatives 
especials

3.553 2.461 2.284 2.300 - - - - - - - - -

Subvencions 
als centres 
privats con-
certats per 
a activitats 
complemen-
tàries de 
l’alumnat 
amb necessi-
tats educati-
ves específi-
ques

9.795 12.432 14.657 14.489 14.489 - - - - - - -

Subvencions 
destinades al 
finançament 
addicional 
dels centres 
privats que 
presten el 
Servei d'Edu-
cació de 
Catalunya en 
entorns de 
característi-
ques socioe-
conòmiques 
desafavori-
des

- - - - - - 4.342 7.019 6.908 7.614

Contracte 
programa

- - - 12.165 12.165 - - - - - - - -

Font: Elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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1 .4 . L’educació inclusiva

El creixement de l’alumnat escolaritzat 
en centres d’educació especial com a 
símptoma dels dèficits en el 
desplegament del principi d’educació 
inclusiva 

El model d’escola inclusiva propugna que 
l’alumnat es pugui escolaritzar en centres 
ordinaris, sigui quina sigui la seva condició, i 
que aquests puguin atendre de manera 
adequada les seves necessitats educatives, 
conjuntament amb les de la resta de l’alumnat. 

La LEC preveu l’escolarització en centres 
d’educació especial únicament quan no sigui 
possible en centres ordinaris amb mesures 
d’atenció a la diversitat. El Decret 150/2017 
ha previst l’escolarització en centres 
d’educació especial de forma excepcional 
únicament en el cas d’alumnat “amb 
discapacitats greus o severes que necessitin 
una elevada intensitat de suport educatiu i 
mesures curriculars, metodològiques, 
organitzatives o psicopedagògiques altament 
individualitzades”, sempre que la família 
així ho sol·liciti.

Malgrat aquestes previsions, l’anàlisi de les 
dades facilitades pel Departament d’Educació 
posa de manifest que la presència d’alumnat 

en centres d’educació especial es manté 
força estabilitzada en els darrers quinze 
anys, al voltant dels 7.000 alumnes, amb una 
lleugera tendència a incrementar-se després 
de l’aprovació del Decret 150/2017, 
contràriament al que caldria esperar. De fet, 
el curs 2020/2021 ha estat aquell en què 
s’han escolaritzat més alumnes en valors 
absoluts en centres d’educació especial en el 
període observat, 7.818 (vegeu la taula 36).

Per comprendre aquesta evolució, cal fer 
esment de factors com ara el desenvolupament 
d’oferta formativa adreçada a alumnat que 
ha superat l’edat d’escolarització obligatòria, 
especialment en els darrers tres cursos, o 
també de les dificultats que han mostrat 
centres ordinaris a l’hora de garantir 
l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials severes en condicions 
més ben valorades per professionals i 
famílies, malgrat l’increment de recursos 
per atendre aquestes necessitats als centres 
ordinaris. 

Taula 36 . Evolució dels centres amb elevada complexitat (2020-2022)

Cursos
Alumnes amb NEE 

escolaritzats en 
centres ordinaris

Alumnes en centres 
d'educació especial

Total d'alumnes amb 
NEE

% d'alumnes amb 
NEE en centres 

ordinaris

2005-2006 15.795 6.779 22.574 70,0

2006-2007 17.074 6.828 23.902 71,4

2007-2008 17.310 6.810 24.120 71,8

2008-2009 19.525 6.868 26.393 74,0

2009-2010 20.282 6.615 26.897 75,4

2010-2011 18.407 6.369 24.776 74,3

2011-2012 18.939 6.568 25.507 74,3

2012-2013 18.068 6.744 24.812 72,8
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Cursos
Alumnes amb NEE 

escolaritzats en 
centres ordinaris

Alumnes en centres 
d'educació especial

Total d'alumnes amb 
NEE

% d'alumnes amb 
NEE en centres 

ordinaris

2012-2013 18.068 6.744 24.812 72,8

2013-2014 17.759 6.927 24.686 71,9

2014-2015 18.164 7.147 25.311 71,8

2015-2016 18.625 7.282 25.907 71,9

2016-2017 24.696** 6.919 31.612** 78,1**

2017-2018 23.857 6.839 30.696 77,2

2018-2019 26.844 7.087 33.931 79,1

2019-2020 29.374 7.456 36.830 79,8

2020-2021 29.028 7.818 36.846 78,8

Font: Departament d’Educació

Nota: ** Les dades dels centres ordinaris corresponen a alumnat d’INF, PRI i SEC. Alhora, cal tenir present que s’han afegit 

categories de reconeixement de NEE respecte de les dades de cursos anteriors. Aquest canvi s’ha degut a l’aprovació de 

l’Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat, 

i a la posterior implantació d’aquest registre (RALC), en què s’han d’inscriure tots els alumnes matriculats als centres 

educatius d’ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. El RALC és l’única font de dades d’identificació dels 

alumnes, de manera que s’interrelaciona amb la resta de sistemes d’informació del Departament, com ara la GEDAC 

(aplicació per a la gestió d’escolarització).

Dins el conjunt d’alumnat escolaritzat en 
centres d’educació especial, cal destacar la 
presència d’alumnat d’edats primerenques. 
El curs 2020/2021 prop de 300 infants (289) 
escolaritzats en centres d’educació especial 
tenen de 3 a 5 anys, l’edat teòrica 
d’escolarització a l’educació infantil de 
segon cicle (el 3,7% del total). 

Prop d’una quarta part dels infants 
escolaritzats en centres d’educació especial 
tenen edat d’escolarització a l’educació 
infantil i primària. Hi ha 1.400 alumnes 
(1.447) escolaritzats en centres d’educació 
especial que tenen de 6 a 11 anys. Si es 
prenen com a referència els infants de 3 a 11 
anys, aquests representen el 22,2% del total.
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Programa progressiu de tancament de centres d’educació especial

Cal establir un pla general de tancament i transformació dels CEE que suposi la 
reducció com a mínim d’un 70% l’alumnat escolaritzat en aquests centres (dels prop 
de 7.500 alumnes actuals a no més de 2.500), i que s’emmarqui dins la nova aposta 
per una escola més inclusiva i sigui explicat als centres i a les famílies tot 
transmetent tranquil·litat sobre la idea que s’està avançant cap a un objectiu concret 
i oferint claredat sobre els passos que cal fer per arribar-hi. Això comporta:

 Fer un estudi real de necessitat de recursos per saber quins CEE caldria mantenir 
per atendre quin perfil d’alumnat, sempre mirant cap al sistema i prioritzant sempre 
que sigui possible l’entorn ordinari.

 Garantir la transformació dels CEE en proveïdors de serveis i recursos per a 
l’escola ordinària. 

 Conservar, en alguns casos, CEE com a recursos d’última ràtio i, en la mesura que 
sigui possible, com a suport intensiu concret acotat en un temps, no com a un recurs 
permanent. La perspectiva de la intervenció, sempre que sigui possible, ha de ser la 
de retorn a l’entorn ordinari. 

 Informar suficientment sobre el Pla progressiu de tancament i transformació dels 
CEE (objectius, terminis, processos, etc.) les famílies i tota la comunitat educativa i 
comptar amb la seva participació.

El transvasament d’alumnat dels centres d’educació especial als centres ordinaris 
també s’ha de produir en el cas dels professionals.

Protocol amb criteris per a l’assignació d’alumnat a centres d’educació especial i 
comissió específica de valoració tècnicament qualificada per a l’admissió a aquests 
centres 

Es proposa establir una comissió tècnica que doni suport als EAP, si escau, en els 
processos de decisió sobre la millor opció d’escolarització en els casos de proposta 
de CEE i que validi finalment les propostes d’educació especial fetes. Aquesta 
actuació ha d’estar precedida per l’establiment d’un protocol que estableixi criteris 
compartits per als EAP per fixar el perfil d’alumnat amb necessitats de suport més 
complexes que necessiten recursos de suport més específics la provisió dels quals 
és més adequada a l’entorn dels CEE, de manera temporal o definitiva. A priori, 
l’admissió als centres d’educació especial ha de quedar limitada a l’alumnat d’edat 
més enllà de l’escolarització obligatòria o amb problemes més greus de salut mental 
i de conducta o pluridiscapacitats, o, si escau, també a l’alumnat que requereixi de 
manera temporal un recurs d’atenció més intensiva. 
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La prevalença desigual de les 
necessitats educatives especials en 
funció del gènere, la 
sobrerepresentació de l’alumnat 
estranger als centres d’educació 
especial i l’escolarització 
desequilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials 

La prevalença desigual de les necessitats 
educatives especials condicionada per 
determinades categories socials s’observa 
especialment quan s’analitza en funció del 
gènere. Tant en els centres ordinaris com en 
els centres d’educació especial hi ha més nens 
amb necessitats educatives especials que 
nenes. A l’educació primària, per exemple, un 
51,3% dels alumnes escolaritzats en centres 
ordinaris són nens, però aquesta proporció 
augmenta fins al 72,9% en el cas de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials 
escolaritzat en centres ordinaris, i al 68,8% en 
el cas de l’alumnat escolaritzat en centres 
d’educació especial (vegeu la taula 37). 

Aquest fet, més que reflectir diferències en la 
prevalença real de necessitats educatives 

especials, es pot deure a desigualtats de gènere 
derivades del funcionament del sistema 
educatiu, que no respon amb la mateixa 
eficàcia a nens que a nenes. Convé recordar 
que els nois sense necessitats educatives 
especials també tendeixen a presentar més 
dificultats d’adaptació al sistema educatiu, a 
abandonar abans els estudis i a obtenir pitjors 
resultats acadèmics que les noies. De fet, la 
sobrerepresentació de nens en l’alumnat amb 
necessitats educatives especials en els centres 
ordinaris s’explica especialment per una 
tendència més alta en els nens a diagnosticar 
necessitats educatives especials vinculades a 
trastorns de conducta o a retards del 
desenvolupament sense etiologia clara, i 
també a trastorns de l’espectre autista i 
discapacitats intel·lectuals lleugeres. 

Taula 37 . Alumnat amb necessitats educatives especials per edat i sexe (2019/2020)

Educació infantil de segon 
cicle (3-5 anys)

Educació primària 
(6-11 anys)

Educació secundària 
obligatòria (12-15 anys)

Educació especial n % n % n %

Nens/Nois 180 64,5 985 68,8 1.511 66,6

Nenes/Noies 99 35,5 446 31,2 757 33,4

Total 279 100 1.431 100 2.268 100

Ensenyaments de règim ge-
neral (alumnat amb neces-
sitats educatives especials)

n % n % n %

Nens/Nois 3.027 72,6 10.409 72,9 7.643 70

Nenes/Noies 1.145 27,4 3.873 27,1 3.277 30

Total 4.172 100 14.282 100 10.920 100

Ensenyaments de règim 
general (alumnat total) n % n % n %

Nens/Nois 109.307 51,2 246.413 51,3 171.242 51,6

Nenes/Noies 104.045 48,8 233.545 48,7 160.439 48,4

Total 213.352 100 479.958 100 331.681 100,0

Font: Departament d’Educació
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L’existència de desigualtats en l’aplicació 
del principi d’educació inclusiva en funció 
de les característiques de l’alumnat també 
s’observa en l’escolarització de l’alumnat 
de nacionalitat estrangera. El pes del fet 
migratori als centres d’educació especial 
és superior que el pes del fet migratori als 
centres ordinaris. El curs 2019/2020, la 
proporció d’alumnat estranger als centres 
d’educació especial, el 16,7%, és 
lleugerament més elevada que la proporció 
d’alumnat estranger escolaritzat als 
centres ordinaris, el 14,9%.

D’altra banda, l’anàlisi dels índexs de 
dissimilitud1 posa de manifest que 
l’escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials presenta 
desequilibris significatius, especialment a 
secundària i particularment si es pren en 
consideració l’alumnat dels centres 
ordinaris, però també el dels centres 
d’educació especial. Pel que fa a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials als 
centres ordinaris, l’índex de dissimilitud 
corresponent al curs 2019/2020 se situa en 
el 0,25 a primària i el 0,26 a secundària, la 

qual cosa indica que, per garantir un 
repartiment plenament equilibrat, caldria 
modificar hipotèticament l’escolarització 
d’una quarta part aproximadament de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials dels centres ordinaris on actualment 
està matriculat (vegeu la taula 38). 

Si també es pren en consideració l’alumnat 
dels centres d’educació especial, l’índex 
augmenta fins al 0,28 a primària i al 0,38 a 
secundària. Tot i que a primària els 
desequilibris en l’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials són més baixos que els que 
afecten l’alumnat estranger o l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport 
educatiu, en el cas de secundària, no és 
així: l’escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials als centres 
ordinaris (0,26) presenta un desequilibri 
més alt que l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu (0,24), i si 
s’hi afegeix l’alumnat dels centres 
d’educació especial (0,38), també és més 
gran que el desequilibri que afecta 
l’alumnat estranger (0,34). 

Taula 38 . Índex de dissimilitud (curs 2019/2020)

Alumnat NEE A 
(centres ordinaris)

Alumnat NEE A
(centres ordinaris i 
d’educació especial)

Alumnat NESE
(centres ordinaris)

Alumnat estranger
(centres ordinaris)

Primària 0,25 0,28 0,33 0,41

ESO 0,26 0,38 0,24 0,34

Font: Elaboració amb dades del Departament d’Educació.

Nota: Es fa referència als nivells que van de P3 fins a sisè de primària com a primària, i als nivells de primer a 

quart d’ESO com a secundària. Els índexs de dissimilitud d’aquesta taula estan calculats per a tots els municipis 

catalans que tenen, com a mínim, dos centres de primària o dos centres de secundària. 

1 Per mesurar el nivell d’equitat entre centres escolars en la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, s’ha adoptat l’índex de dissimilitud. En el cas de l’anàlisi de la segregació en la distribució de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, aquest índex es calcula: D = ½ ∑esc valor abs (NEEescola / NEEmunicipi – ORDescola / 
ORDmunicipi). Aquest índex mesura la proporció del grup analitzat que hauria de canviar d’escola per aconseguir una 
distribució perfectament igualitària. Oscil·la entre 0 i 1, i la situació de perfecta igualtat és 0 i la de màxima desigualtat, 
1. Un índex de dissimilitud del 0,5, per exemple, indica que, per aconseguir una distribució perfectament equitativa, el 
50% d’alumnat amb necessitats educatives especials hauria d’estar escolaritzat en altres centres.
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El desplegament encara insuficient 
dels recursos, malgrat el progressiu 
increment en els darrers cursos, i 
manca d’un canvi cultural 

Hi ha un consens ampli en el conjunt de la 
comunitat educativa que la inversió del 
Departament d’Educació en els suports 
educatius derivats de la implantació del 
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, és actualment 
insuficient. 

Per un costat, val a dir que el Departament 
d’Educació ha incrementat els darrers anys 
la dotació de recursos per garantir l’educació 
inclusiva. En el cas dels SIEI, per exemple, 
en una dècada, quasi s’ha triplicat el nombre 
de SIEI, de 316 el curs 2010/2011 a 895,5 el 
curs 2020/2021, amb un creixement 
sostingut en el temps i amb un increment 
especialment significatiu arran de 
l’aprovació del Decret 150/2017. 

En aquesta mateixa direcció, al llarg de la 
darrera dècada, pràcticament s’ha doblat la 
dotació d’hores de personal auxiliar de 
suport contractades als centres públics, de 
les 23.971 hores del curs 2010/2011 a les 
40.465 hores del curs 2020/2021, i també 
s’ha incrementat la subvenció per als 
centres concertats per a personal per 
atendre alumnat amb necessitats educatives 
especials, tot i que també ho ha fet el 
nombre d’alumnat amb necessitats 
educatives especials escolaritzat als centres 
ordinaris.

El curs 2020/2021 també ha augmentat el 
nombre de programes d’aula integral de 
suport (AIS), que conformen d’acord amb el 
Decret 150/2017 una mesura de suport 
educatiu intensiu i que atenen de forma 
temporal alumnes en edat escolar 
obligatòria que presenten necessitats 
educatives especials associades a trastorns 
mentals i o també trastorns greus de 
conducta. El curs 2020/2021 hi ha 27 AIS.

Per un altre costat, però, el Síndic continua 
constatant a través de les queixes rebudes 
la manca de recursos suficients als centres 
educatius per atendre adequadament 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials amb garanties d’inclusió escolar, 

per la qual cosa insisteix a dotar els centres 
ordinaris de més recursos, sigui a través de 
la provisió suficient de mestres d’educació 
especial, sigui a través de l’assignació de 
personal d’atenció educativa i de suport 
necessari, sigui a través de la implantació 
dels SIEI, sigui a través d’altres mesures de 
suport previstes en el Decret 150/2017.

Encara hi ha alumnat que no és assignat 
per l’EAP en determinats centres ordinaris i 
no s’hi escolaritza per manca de SIEI. 

La figura del psicopedagog, present als 
centres de secundària com a recurs propi, 
no hi és als centres públics de primària, que 
depenen de la intervenció dels EAP. 

L’estudi de les queixes rebudes al Síndic 
constata que l’evolució de la dotació de 
professionals de suport (personal auxiliar 
de suports, etc.) de què disposen els centres 
no sempre està en consonància amb 
l’evolució de les necessitats d’atenció que 
requereixen els alumnes que escolaritzen, i 
que l’assignació de professionals de suport 
no sempre té en compte les prescripcions 
fetes des dels EAP o des d’altres serveis 
educatius i de salut.

Tot i l’increment en la dotació de personal 
de suport, la ràtio d’hores de personal 
auxiliar de suport per a alumnat amb 
necessitats educatives especials als centres 
ordinaris ha tendit a decréixer lleugerament 
els darrers cursos, d’1,69 el curs 2016/2017 a 
1,49 el curs 2019/2020 (com a conseqüència 
de l’increment de l’alumnat amb necessitats 
especials escolaritzat).

Addicionalment, cal destacar els dèficits en 
el desplegament del suport dels centres 
d’educació especial als centres ordinaris. El 
Decret 150/2017 suposa un impuls en la 
reconversió definitiva dels CEE en centres 
de referència per a les esco¬les ordinàries, 
com a mecanisme de suport per fer efectiva 
l’escolarització inclusiva dels alumnes amb 
discapacitats. Aquesta normativa preveu 
que els centres d’educació especial puguin 
ser proveïdors de serveis i recursos per als 



131SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

docents d’escoles i centres d’educació 
secundària, amb la finalitat d’orientar i 
concretar les actuacions més ajustades a 
les necessitats educatives de l’alumnat i 
desenvolupar programes específics de suport 
a l’escolarització dels alumnes, sempre en 
coordinació amb els equips directius dels 
centres i els serveis educatius. 

Aquests centres proveïdors de recursos són 
els CEEPSIR, la definició, l’objecte i les 
funcions dels quals s’especifiquen en les 
instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres d’educació 
especial proveïdors de serveis i recursos 
(CEEPSIR) sostinguts amb fons públics, 
establertes mitjançant la Resolució 
EDU/1010/2021, de 9 d’abril, del Departament 
d’Educació. 

Una de les principals preocupacions actuals 
en relació amb els CEEPSIR és la seva 
articulació amb l’escola ordinària en general, 
i amb els projectes educatius de centre, en 
particular. Fins ara, la recepció, la possibilitat 
d’encaix i l’articulació dels serveis i de les 
mesures de suport que ofereixen els CEEPSIR 
han estat condicionades, en els casos 
concrets, per les decisions/visions de les 
direccions dels centres ordinaris i del seu 
personal en relació amb la figura del CEEPSIR.

Aquesta situació es deu, en part, a la manca 
de formació del professorat i les direccions 

dels centres ordinaris sobre l’atenció a la 
diversitat i sobre l’enfocament que planteja 
la normativa vigent en relació amb l’escola 
inclusiva. 

A banda de la millora dels recursos, el 
Síndic també recorda que manca un canvi 
cultural de paradigma en la pràctica 
professional per a l’aplicació del model 
d’educació inclusiva. Una part important 
del professorat encara continua considerant 
que l’educació inclusiva afecta només 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, que l’atenció d’aquest alumnat és 
responsabilitat principal del personal de 
suport i que la seva inclusió depèn 
fonamentalment de la provisió d’aquests 
suports específics addicionals, sense la 
necessitat de modificar la mateixa pràctica 
professional i la dinàmica de funcionament 
de l’aula. Moltes famílies també parteixen 
de la base que l’adequada inclusió dels 
infants a l’escola ordinària depèn 
fonamentalment dels recursos addicionals 
que se’ls assignin. De fet, l’elevada 
escolarització en centres d’educació 
especial o les dificultats en l’escolarització 
en determinats centres ordinaris posen de 
manifest que a hores d’ara l’enfocament 
que es troba en la base de l’aplicació del 
Decret 150/2017 no és plenament assumit o 
conegut per determinats centres i serveis 
educatius, ni tampoc per determinades 
famílies. 

Taula 39 . Evolució de la dotació de professionals (2010-2021)

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Nombre d'USEE/
Nombre de 
docents per als 
SIEI (1)

316 331 355 359 377 426 481 551 559 764,5 895,5

Vetlladors: 
nombre d'hores 
contractades 
(Total) (2)

23.971 23.971 23.971 27.791 29.439 30.083

30.323 
(24.563 
sense 
CEB)

32.148 
(27.418 
sense 
CEB)

32.148 
(27.418 
sense 
CEB)

33.504
(28.324 
sense 
CEB)

40.465
(34.249 
sense 
CEB)

Auxiliars d'EE 124 126 126 125 119 118 118 116 116 116 -

Docent especia-
lista d'educació 
especial (2n cicle 
d'educació in-
fantil i educació 
primària)

3.074 3.050 2.948 3.260 3.244 3.080 3.290 3.378 - - -
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2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Docent especia-
lista d'educació 
especial (2n cicle 
d'educació in-
fantil i educació 
primària) (cen-
tres públics)

2.500 2.479 2.388 2.460 2.525 2.564 2.624 2.741 2.699 2.734 2.686

Alumnat NEE A 
per docent espe-
cialista d'educa-
ció especial (2n 
cicle d'educació 
infantil i edu-
cació primària) 
(centres públics)

- - - - - - 4,83 4,57 4,96 5,31 -

Hores de vetlla-
dor per a alum-
nat NEE A en 
centres ordinaris 
(públics)

- - - - - - 1,69 1,84 1,57 1,49 -

Subvenció cen-
tres concertats 
per a personal 
per atendre 
alumnat NEE (en 
milions d'euros)

4,4 - 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 4,3 4,3 -

Subvenció cen-
tres concertats 
en monitors de 
menjador, esbar-
jo i transport

5,8 5,9 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 6,9 -

Nombre d’AIS - - - - - - - - 20 20 27

Font: Departament d’Educació

(1) En el cas de primària es computa una unitat per cada dotació de plantilla. En el cas de secundària, es computa una 

unitat per cada 1,5 dotacions de plantilla.

(2) Els cursos 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016, les dades inclouen la dotació inicial i els increments tramitats a partir 

del segon trimestre, per ajustament de la demanda. Les dades anteriors i posteriors no tenen en compte les hores 

contractades pel Consorci d’Educació de Barcelona.

(3) En el cas de primària es computa una unitat per cada dotació de plantilla. En el cas de la secundària es computa 

una unitat per cada 1,5 dotacions de plantilla.
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La millora de la provisió de recursos destinats a l’aplicació del model d’educació 
inclusiva

Incrementar la inversió en personal docent i de suport als centres ordinaris. 
Augmentar el finançament que destina el Departament d’Educació als centres 
ordinaris públics i concertats per fer efectiva l’educació inclusiva de l’alumnat. Hi ha 
consens entre la comunitat educativa que, tot i no ser una condició suficient, el 
desplegament del Decret 150/2017 requereix augmentar la dotació de personal 
docent i de suport. 

Consolidació i desplegament dels CEEPSIR. Els centres d’educació especial han 
reconvertir-se en centres proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). Això suposa, 
inevitablement, que els centres d’educació especial han d’anar minvant en nombre 
progressivament, en la mesura que cada vegada seran menys els alumnes que no 
s’integrin a l’escola ordinària, i també s’han de transformar per posar-se al servei de 
l’objectiu d’avançar cap a la inclusió, amb un nou encaix en una opció educativa 
general més inclusiva.

Conversió dels EAP com a agents de transformació del sistema educatiu inclusiu i 
acompanyament de l’alumnat, les famílies i els professionals al llarg de la seva 
escolaritat. Cal redefinir el paper dels EAP i equips de suport psicopedagògic com a 
instruments clau de transformació del sistema educatiu, per avançar cap a una 
inclusió efectiva a través del seu assessorament als centres i les famílies, i millorar 
la seva participació en l’acompanyament de l’alumnat durant tota l’escolaritat, des 
de la detecció fins a l’acompanyament i el seguiment en els canvis d’etapa o, si 
s’escau, d’entorns educatius.

Reforç de les mesures universals i revisió de les metodologies i l’organització de 
recursos a l’aula: codocència i altres. Cal implementar dins del sistema educatiu 
ordinari alternatives que s’allunyin de la idea de l’educació especial segregada en 
formats diferents (segregació interna o externa), i que incloguin noves propostes de 
currículum, ordenació, avaluació (més enfocades als aprenentatges més 
competencials), propostes de transició educativa i orientació laboral per a la vida 
adulta i l’ocupació, entre moltes altres, sempre des de la inclusió, de manera que 
s’ofereixi a cada alumne la possibilitat de desenvolupar les seves competències en el 
marc d’unitats didàctiques i estratègies d’aprenentatge amb disseny universal.

Les dificultats en la continuïtat 
formativa de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials més 
enllà dels ensenyaments obligatoris i 
el progressiu desplegament dels 
itineraris de formació específics (IFE) 

Des de fa anys, el Síndic destaca les dificultats 
dels alumnes amb necessitats educatives 
especials d’accedir a partir dels setze anys a 
la formació professional, especialment els 
que es graduen en ESO (i, consegüentment, 
queden exclosos dels PFI) i no tenen el perfil 
adequat per seguir els ensenyaments de 
formació professional de grau mitjà. Hi ha 
determinats alumnes amb necessitats 
educatives especials que no tenen les capa-

citats necessàries per continuar la seva 
formació als ensenyaments secundaris 
postobligatoris, malgrat la possibilitat 
d’implantar adaptacions curriculars. Es 
tracta d’alumnat que, més enllà dels 
ensenyaments obligatoris, no han trobat en 
el sistema educatiu una oferta alternativa 
als PFI que els ofereixi oportunitats de 
continuar amb la seva formació.
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El Síndic ha tingut coneixement, per 
exemple, d’instituts que han suggerit a les 
famílies d’aquest alumnat que no es graduï 
en ESO, a fi de poder accedir sense problemes 
a l’oferta formativa de PFI. 

En aquest sentit, el Síndic ha advertit que, 
més enllà del seu caràcter discriminatori i 
vulnerador del principi d’educació inclusiva, 
aquesta pràctica genera riscos associats a la 
possible demora en el temps del procés de 
graduació d’aquest alumnat i a les possibles 
ruptures en les trajectòries formatives que 
es poden produir eventualment en el futur, 
i que pot provocar que, en cas 
d’abandonament, aquests alumnes acabin 
el seu pas pel sistema educatiu sense 
graduació en ESO i sense la qualificació 
inicial que ofereix el programa.

Així mateix, el Síndic recorda que la 
graduació en ESO certifica l’adquisició de 
competències bàsiques previstes per a 
l’etapa d’escolarització obligatòria, 
independentment que posteriorment 
aquest alumnat accedeixi a ensenyaments 
postobligatoris o tingui opcions de 
graduar-se en aquests ensenyaments 
postobligatoris. Condicionar la graduació 
en ESO al futur acadèmic de l’alumnat, a 
criteri del Síndic, s’allunya de la finalitat 
prevista per a aquesta acreditació, i també 
del manament que té l’Administració 
educativa de promoure-la, alhora que 
vulnera el seu dret a l’educació en igualtats 
d’oportunitats. La solució per promoure la 
continuïtat de la formació d’aquest alumnat 
en el marc del sistema educatiu no pot ser 
no graduar-se en ESO.

En aquest sentit, el Síndic va demanar al 
Departament d’Educació, per un costat, 
adequar la normativa que regula la provisió 

i l’accés als PFI per autoritzar a accedir als 
programes de formació i d’inserció, encara 
que sigui excepcionalment o per indicació 
de l’EAP o del mateix centre, l’alumnat amb 
necessitats educatives especials graduat en 
ESO que no pot accedir als ensenyaments 
secundaris postobligatoris.

I, per altre costat, el Síndic també va 
demanar desenvolupar una oferta formativa 
reglada, especialment en l’àmbit de la 
formació professional, que garanteixi 
oportunitats formatives i de posterior 
inserció laboral als alumnes amb necessitats 
educatives especials, més enllà dels 
ensenyaments obligatoris.

Per donar resposta a aquest dèficit, l’any 
2016 es va posar en funcionament el Pla 
pilot d’itineraris formatius específics (IFE), 
per a alumnes amb discapacitat intel·lectual 
lleu o moderada que no hagin obtingut el 
títol de graduat en ESO o que l’hagin 
obtingut i no es puguin acollir als 
ensenyaments de formació professional. 
Aquesta oferta s’ha consolidat amb 
l’aprovació l’any 2017 del Decret 150/2017.

En els darrers anys, aquesta oferta s’ha anat 
desplegant de manera progressiva. Per al 
curs 2016/2017, l’oferta d’IFE era de 100 
places en 8 grups escolars en 8 centres. Per 
al curs 2017/2018, aquesta oferta es va 
ampliar de manera significativa, fins a les 
288 places en 24 grups i 16 centres. Per al 
curs 2019/2020, l’oferta era de 336 places en 
28 grups, disponible a tots els serveis 
territorials d’Educació i al Consorci 
d’Educació de Barcelona. El curs 2020/2021 
l’oferta de places ha continuat en 
creixement, amb nou nous centres que 
ofereixen IFE i amb 237 alumnes més que el 
curs 2019/2020 (vegeu la taula 40).

Taula 40 . Evolució d’alumnat i centres amb IFE (2018-2021)

Alumnat matriculat Centres amb IFE

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021

332 593 830 18 28 37

Font: Elaboració amb dades del Departament d’Educació.
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Universalització dels itineraris de formació específics 

El Síndic demana continuar amb el desplegament dels IFE i aconseguir, d’aquesta 
manera, que aquesta oferta professionalitzador esdevingui un ensenyament 
universal per a l’alumnat amb necessitats educatives especials que no pugui 
prosseguir la seva formació als ensenyaments secundaris postobligatoris reglats 
(batxillerat i cicles formatius de grau mitjà). 

INFORME EXTRAORDINARI PRESENTAT L’ANY 2021

Eduació inclusiva a Catalunya

El mes de setembre de 2021, el Síndic de Greuges va presentar l’informe 
l’Educació inclusiva a Catalunya, elaborat en el marc del Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya, promogut el 2019 pel Departament d’Educació 
i el Síndic.

Principals recomanacions 

 Cal un programa de formació del personal docent i de suport dels centres 
als serveis educatius (i famílies) sobre el model d’inclusió, per tal que tots els 
actors puguin compartir el marc teòric i les pràctiques associades al model 
d’escola inclusiva. 

 Calen comissions territorials per a l’educació inclusiva, amb la presència 
de tots els serveis que atenen infants i famílies dins i fora de l’àmbit educatiu, 
amb l’objectiu que puguin actuar de manera coordinada i garantir un 
enfocament comú en les intervencions respectives.
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 Cal establir un pla general de tancament i transformació dels CEE que 
suposi la reducció com a mínim d’un 70% l’alumnat escolaritzat en aquests 
centres, de manera que aquests puguin esdevenir recursos d’última ràtio i de 
suport intensiu i es transformin en proveïdors de serveis i recursos per a 
l’escola ordinària. 

 Cal augmentar el finançament que el Departament d’Educació destina als 
centres ordinaris públics i concertats per fer efectiva l’educació inclusiva de 
l’alumnat. 

 Es proposa un protocol amb criteris per a l’assignació d’alumnat a centres 
d’educació especial i una comissió específica de valoració tècnicament 
qualificada per a l’admissió a aquests centres.

 Cal redefinir el paper dels EAP i equips de suport psicopedagògic per 
avançar cap a una inclusió efectiva a través del seu assessorament als centres 
i les famílies.

 És necessari un pla de foment de la participació dels infants amb necessitats 
específiques de suport educatiu a l’oferta de lleure i ajuts per als promotors 
de les activitats.

1 .5 . Altres elements relacionats amb el 
dret a l’educació

L’impacte de l’ús de la mascareta i 
dels confinaments selectius en els 
centres escolars

Han estat diverses les queixes plantejades 
amb relació a les mesures imposades per 
frenar l’avenç de la pandèmia als centres 
educatius durant el curs 2021-2022, 
especialment pel que fa a l’exigència de l’ús 
de mascareta i també amb relació als 
confinaments selectius aplicats en funció 
d’administració de la vacuna per a la 
COVID-19.

Ús obligatori de les mascaretes

En primer lloc, i respecte de l’ús obligatori 
de la mascareta, s’han exposat els efectes 
nocius o perjudicials de l’ús continuat de 
les mascaretes per a la salut i el 
desenvolupament dels infants; s’ha 
argumentat la manca de fonamentació 
jurídica de l’obligatorietat de dur mascareta 
en l’àmbit escolar, especialment en els 
infants de menys edat, i s’ha defensat que, 
amb l’inici del curs 2021-2022, seguir 
aplicant aquesta mesura suposa un biaix de 
discriminació envers als infants respecte de 

la resta de la població, a qui ja no s’aplica 
aquest tipus d’obligatorietat en condicions 
similars.

Pel que fa a l’exigència de l’ús de mascareta 
en l’àmbit escolar, la Llei 2/2021, de 29 de 
març, de mesures urgents de prevenció, 
contenció i coordinació per fer front a la 
crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, 
serveix de marc legal estatal per establir les 
mesures de salut pública per contenir la 
pandèmia i distingeix entre infants de fins 
a sis anys i més grans de sis anys a l’hora 
d’establir l’ús obligatori de la mascareta, 
seguint les indicacions de l’OMS. El Decret 
llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius i en l’àmbit de l’educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, 
estableix un conjunt de mesures per 
assegurar la protecció en els centres 
educatius i garantir la seguretat en les 
activitats d’educació i lleure presencials en 
un context de pandèmia.

Entre d’altres, exigeix que l’alumnat, el 
personal dels centres educatius i qualsevol 
persona que hi accedeixi adoptin les 
mesures d’autoprotecció que estableixin les 
autoritats competents per prevenir els 
contagis mentre duri la situació de 
pandèmia, i determina l’ús obligatori de la 
mascareta per a qualsevol persona que 
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accedeixi al centre educatiu durant tot el 
temps que hi romangui, d’acord amb el que 
estableix la normativa.

En aquest sentit, el Pla d’actuació per al 
curs 2021-2022 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia recull l’obligatorietat 
de dur mascareta als alumnes a partir de 
primer de primària (anteriorment hi havia 
una diferenciació per edat que s’ha corregit).

Hi ha, però, alguns supòsits excepcionals en 
què es preveu l’exempció de l’ús obligatori 
de la mascareta. Així, l’article 9.3 del Decret 
llei 41/2020, de 10 de novembre, preveu que 
els centres educatius adoptin mesures 
d’aprenentatge alternatiu a la presencialitat 
per als alumnes que acreditin que es troben 
en algun dels supòsits d’exempció 
normativament establerts per a l’ús 
obligatori de la mascareta.

En aquest sentit, el Síndic va remetre una 
resolució al Departament d’Educació amb 
relació a aquest article i, en concret, va 
suggerir adoptar mesures per modular 
l’obligatorietat de l’ús de la mascareta als 
centres educatius per a alumnes que es 
trobessin en aquestes situacions particulars 
i que acreditessin la contraindicació de l’ús 
de la mascareta per raons mèdiques, 
especialment en cas que les famílies 
d’aquests infants no poguessin conciliar la 
vida laboral amb l’atenció de l’infant a casa, 
sense afectar desproporcionadament el dret 
a l’educació i atenent sempre a l’interès 
superior de l’infant o adolescent en cada 
cas concret.

No obstant això, aquests supòsits són molt 
excepcionals, tal com recull el document 
emès pel Col·legi de Metges, pel que fa a 
l’acreditació de l’exempció per a l’ús 
obligatori de la mascareta a finals de 2020

( h t t p s : / / w w w. c o m b . c a t / U p l o a d /
Documents/9/0/9096.PDF). 

En aquest document es fa constar la utilitat 
de la mascareta com a eina de protecció 
individual i comunitària, i s’indica que les 
situacions clíniques que podrien limitar l’ús 
de la mascareta són molt excepcionals i que 
cap constitueix una contraindicació 
absoluta per a la salut.

Respecte de la idoneïtat de la mesura i els 
possibles efectes adversos de l’ús inadequat 
de les mascaretes en infants i adolescents 
amb caràcter general, l’Associació Espanyola 
de Pediatria, el mes d’octubre de 2020, emet 
un document, que no ha actualitzat ni 
modificat fins ara, en què indica, entre 
d’altres, que no hi ha cap evidència científica 
que l’ús de mascaretes en infants més 
grans de dos anys comporti risc d’efectes 
adversos indesitjables per a la salut dels 
infants.

L’Associació Espanyola de Pediatria també 
feia constar que l’ús perllongat de mascareta 
podia comportar certes dificultats en el 
procés d’aprenentatge, malgrat que aquestes 
dificultats eren menors que els riscs 
d’infecció i de malaltia. El Síndic sí que s’ha 
pronunciat amb relació a l’ús de la mascareta 
en el personal que atén l’alumnat d’educació 
infantil, arran de la informació publicada per 
l’Associació de Logopedes d’Espanya sobre 
l’augment d’infants entre els dos i el cinc 
anys que durant el darrer curs escolar han 
presentat problemes en la fonació i la dicció 
de determinats sons de la llengua.

En aquest sentit, a banda de demanar al 
Departament d’Educació que es 
proporcionessin mascaretes transparents a 
tot el professorat i personal d’atenció 
directa que treballa amb infants d’educació 
infantil (0-3 i 3-6 anys), el Síndic resta 
pendent que el Departament l’informi sobre 
la incidència de problemes logopèdics 
(dicció i fonació) entre els infants d’educació 
infantil (0-3 i 3-6 anys) als centres educatius 
de Catalunya durant el curs 2021-2020.

Recentment, però, el Comitè Científic 
Assessor de la Generalitat per a la COVID 
s’ha pronunciat en el sentit de suprimir l’ús 
obligatori de les mascaretes en espais 
escolars exteriors. Salut traslladarà 
l’informe emès a la comissió delegada del 
Govern, que l’ha de fer arribar al consell 
territorial perquè sigui avaluat pel ministre 
de Salut i els consellers de les comunitats 
autònomes. 

El Síndic ha obert una actuació d’ofici per 
conèixer quina ponderació de drets s’ha fet 
a l’hora d’acordar aquesta mesura en la 
situació actual de la pandèmia.
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Aïllaments preventius per contacte en cas de no 
vacunació

En segon lloc, i pel que fa a les mesures 
d’aïllament per contacte, actualment el 
Protocol de gestió de casos de COVID-19 als 
centres educatius per al curs 2021-2022, 
aprovat pels departaments de Salut i 
Educació, estableix que dins un grup de 
convivència estable (GCE), els contactes 
estrets amb pauta completa de vacunació, i 
també els que hagin tingut una infecció per 
SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies 
previs a l’últim contacte amb el cas, no han 
de fer quarantena; la resta d’integrants del 
GCE sí que n’han de fer.

Algunes persones al·leguen que hi ha una 
discriminació envers aquests infants per 
raó de vacunació, en primer lloc, perquè pot 
ser que alguns no tinguin l’edat per poder 
ser vacunats, en segon lloc, perquè la 
vacunació de la COVID-19 no és obligatòria 
i, en tercer lloc, perquè la decisió de vacunar 
pot estar condicionada per les creences, 
idees o conviccions dels progenitors (article 
2.2 de la Convenció).

Certament, hi ha una diferència de tracte 
entre els infants vacunats i no vacunats a 
l’hora d’aplicar els aïllaments preventius en 
cas de contacte amb un positiu d’acord amb 
el protocol esmentat, però el Síndic ha 
considerat que aquest criteri obeeix a raons 
de salut pública exclusivament i que no 
suposa una discriminació, si l’alumne 
afectat segueix mesures d’aprenentatge 
alternatiu a la presencialitat, que sí que han 
de ser garantides en tot cas, amb un especial 
seguiment en casos de vulnerabilitat.

També s’ha plantejat la possible vulneració 
del dret a la intimitat i la protecció de les 
dades personals dels alumnes que pot 
suposar l’establiment, mitjançant el Decret 
llei 20/2021, de 14 de setembre, del deure de 
comunicació de les dades de salut 
corresponents a la vacunació de la COVID-
19 a les direccions dels centres educatius, 
per tal que es puguin adoptar els protocols 

establerts per a l’inici del curs escolar 2021-
2022, concretament respecte de la realització 
de quarantenes preventives dels grups de 
convivència estable d’un centre educatiu.

El Síndic s’ha adreçat a l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (ACPD) per tal que, en 
el marc de les atribucions que té conferides, 
en faci una valoració. Segons l’ACPD, el 
Decret llei 20/2021, de 14 de setembre, no 
contravé la normativa de protecció de dades 
personals, ja que l’article 9.2.i) del Reglament 
general de protecció de dades (RGPD) 
permet que les autoritats competents en 
matèria de salut pública puguin comunicar 
a tercers dades de salut (incloent-hi dades 
relatives a la vacunació) quan sigui necessari 
per fer front a una situació de pandèmia, si 
una norma amb rang de llei ho preveu.

Tenint en compte que la mesura es 
condiciona al fet que sigui necessària per 
aplicar els protocols de salut pública 
establerts, es pot considerar d’interès públic 
i proporcionada a la finalitat perseguida. A 
aquest efecte, l’ACPD valora que, sempre 
que la informació s’empri exclusivament 
per aplicar aquest protocol (o d’altres que 
estableixin les autoritats de salut pública en 
exercici de les seves competències), la 
mesura es considera proporcionada.

Per acabar, malgrat que el Síndic no té 
atribucions tècniques per qüestionar les 
decisions que s’han determinat en matèria 
de salut pública, i d’acord amb criteris 
tècnics, sí que vetlla perquè la ponderació 
dels drets en conflicte en cada decisió sigui 
motivada i prengui en consideració l’interès 
superior de l’infant.

En aquest sentit, considera molt positiva la 
manifestació del conseller de Salut i el 
conseller d’Educació, en el sentit de 
prioritzar en el moment que es pugui la 
retirada de les mascaretes en l’àmbit 
escolar, tot valorant l’esforç aconseguit per 
l’alumnat i els professionals de preservar 
les escoles obertes i segures durant tot 
aquest temps de pandèmia.
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Recomanació

La consideració de l’interès superior de l’infant i del dret a l’educació en les mesures 
adoptades per contenir la pandèmia en l’àmbit educatiu

 Cal vetllar perquè les mesures per contenir la pandèmia que s’apliquen als infants 
i als centres escolars, d’acord amb criteris tècnics, s’ajustin degudament a l’interès 
superior de l’infant i ponderin de forma motivada els drets que poden resultar 
afectats de manera revisada en funció del moment de la pandèmia.

El dret a l’escolarització s’ha de garantir en tot moment, tot assegurant, en cas 
d’impossibilitat presencial a l’escola, el seguiment des de casa.

El programa “Escoles obertes, escoles segures”

Amb el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut 
han aplicat amb eficàcia un seguit de protocols, que han permès mantenir oberts 
amb format presencial els centres educatius durant tot el curs acadèmic 2020-2021, 
malgrat l’impacte de la greu crisi pandèmica mundial i mantenint uns nivells de 
contagi molt baixos.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021

Aprovació del nou decret d’admissió d’alumnat per combatre la segregació escolar

L’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa 
i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
incorpora nous instruments per combatre de manera efectiva la segregació escolar.

2 . EL DRET AL LLEURE

L’impacte de la pandèmia en els 
nivells de participació dels infants a 
les activitats de lleure educatiu i en 
l’increment de les desigualtats 

La pandèmia ha afectat de manera 
significativa la participació dels infants a 
les activitats de lleure educatiu, sigui per 
raons de salut derivades de les dificultats 
organitzatives davant la necessitat d’aplicar 
protocols de prevenció davant la COVID-19 
o de la por de les famílies per possibles 
contagis, sigui per raons de caràcter 
econòmic derivades de l’increment de la 
precarietat social en què es troben moltes 
famílies a causa de l’impacte econòmic. 
Aquesta realitat introdueix obstacles a la 
participació dels infants socialment menys 
afavorits a l’hora de participar en activitats 
que requereixen un cost d’accés per part de 

 
les famílies, en un context de creixement 
de la vulnerabilitat social.

Les dades de l’Enquesta de salut de 
Catalunya (ESCA) posa de manifest que en 
el període 2018-2020 la participació en les 
activitats extraescolars esportives entre els 
infants de 3 a 14 anys ha caigut del 67,6% al 
59,2%, i la participació a les activitats 
extraescolars no esportives, del 44,1% al 
38,9%. Això significa que més de 100.000 
infants d’aquestes edats han deixat de 
participar en activitats esportives, i més de 
60.000, en les activitats no esportives (vegeu 
el gràfic 9).
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Aquest impacte de la pandèmia en la 
participació al lleure educatiu ha estat més 
alt entre els infants socialment desfavorits. 
La reducció de la participació ha estat més 
significativa entre els infants de classe 
baixa i amb progenitors amb estudis baixos 
que no pas entre els infants de classe alta i 
amb progenitors amb estudis superiors 
(vegeu la taula 41). Si es pren el nivell 
d’estudis, la participació a les activitats 
extraescolars no esportives entre els infants 
amb progenitors amb estudis superiors ha 
decrescut del 55,5% al 52,5% en el període 
2018-2020, mentre que entre els infants 
amb progenitors amb estudis primaris, del 
26,8% a l’11,4% (vegeu el gràfic 10).

Aquesta pèrdua de participació suposa un 
retrocés en l’exercici efectiu del dret al 
lleure, amb un impacte sobre les 
oportunitats educatives dels infants i 
també sobre la capacitat de prevenir 

problemàtiques socials entre els infants 
socialment desfavorits.

En els darrers anys, el Síndic ha destacat la 
importància del lleure per als infants com 
a àmbit per accedir a oportunitats 
educatives fonamentals per al seu 
desenvolupament, però també que aquest 
accés es produeix de manera desigual, la 
qual cosa significa que aquestes 
oportunitats no estan a l’abast de tots els 
infants, ni ho estan amb la mateixa 
intensitat i qualitat.

Per combatre aquestes desigualtats, el 
Síndic ha posat de manifest que les 
convocatòries d’ajuts del Departament 
d’Educació per a activitats extraescolars, 
prevista en la Llei d’educació de Catalunya 
(LEC articles 50.3 i 202), continua suprimida 
des de 2012, com a conseqüència de les 
restriccions pressupostàries.

Gràfic 9 . Evolució de la participació a les activitats extraescolars esportives i 
no esportives a Catalunya (2010-2020)

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)
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Taula 41 . Evolució de la participació en les activitats extraescolars esportives i no 
esportives en funció de la classe social i del nivell d’estudis de la mare a Catalunya 
(2018-2020)

Classe social ocupacional de la 
persona de referència de la llar Nivell d'estudis mare

Classe I Classe II Classe III Estudis 
universitaris

Estudis 
secundaris

Estudis 
primaris i 

sense estudis

Activitats esportives
2018 80,7 73,7 60,6 79,7 64,3 46,7

2020 72,9 61,9 51,6 73,1 55,6 31,2

Activitats no 
esportives

2018 57,9 44,9 38,5 55,5 40,3 26,8

2020 54,1 47,2 29,6 52,5 34,5 11,4

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)

Gràfic 10 . Evolució de la participació a les activitats extraescolars no esportives en 
funció del nivell d’estudis de la mare a Catalunya (2018-2020)

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)
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Pel que fa a la participació a les activitats 
d’educació en el lleure i esportives 
notificades a la Direcció General de 
Joventut, les dades disponibles també 
posen de manifest la reducció de la 
participació durant l’any 2020, que va caure 
en un 37,8%, amb quasi 200.000 infants 
participants menys, tot i que, si es prenen 
com a referència les dades de participació 
a les activitats d’estiu, sembla que es va 
recuperar durant l’estiu de 2021 fins a 

nivells anteriors a la pandèmia. El nombre 
de participants a les activitats d’educació 
en el lleure l’estiu de 2021 ha estat de 
497.288, quasi vint mil més que l’estiu de 
2019 (vegeu la taula 42). Tot i que el setembre 
de 2021, les dades de participants, 
particularment a les activitats d’educació 
en el lleure, no pas a les activitats esportives, 
encara són inferiors a les de 2019, 
previsiblement se situaran per sobre en 
acabar l’any (vegeu la taula 43 i el gràfic 11).
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Taula 42 . Dades de participació en activitats d’educació en el lleure a 
Catalunya (2019-2021)

Activitats Participants Dirigents Personal de 
suport

Total 
assistents

Any 2019 11.215 524.498 71.612 6.756 602.866

Estiu 2019 9.810 486.126 64.660 5.647 556.433

% estiu 87,5 92,7 90,3 83,6 92,3

Any 2020 8.885 326.002 48.757 4.703 379.462

Estiu 2020 8.561 318.237 47.373 4.585 370.195

% estiu 96,4 97,6 97,2 97,5 97,6

Estiu 2021 10.942 497.288 68.346 7.295 572.929

Font: Direcció General de Joventut

Taula 43 . Evolució de la participació a les activitats (2010-2021)

Activitats 
d’educació
en el lleure (1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(set .)

Activitats 
notificades (DGJ)

4.186 4.785 4.674 4.906 5.029 5.514 6.098 7.478 8.230 9.252 6.842 8.629

Participants (DGJ) 191.262 202.677 188.971 194.350 211.994 245.644 268.313 334.296 369.093 419.433 242.243 385.272

Dirigents (DGJ) (+ 
personal de su-
port, a partir de 
2018)

25.207 27.592 26.636 28.005 30.221 34.283 38.667 47.382
52.471

(+ 4.364)
59.099

(+5.412)
37.690

(+3.463)
54.353

(+5.883)

Total assistents 
(DGJ)

216.469 230.269 215.607 222.355 242.215 279.927 306.980 381.678 425.928 483.944 283.396 445.508

Activitats 
esportives (2) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(set .)

Activitats 
notificades (DGJ)

- - - - - - - 1.341 1.839 1.963 2.043 2.313

Participants (DGJ) - - - - - - - 80.657 96.126 105.065 83.759 112.016

Dirigents (DGJ) (+ 
personal de su-
port, a partir de 
2018)

- - - - - - - 9.563
11.317

(+ 1.084)
12.513

(+1.344)
11.067

(+1.240)
13.993

(+1.412)

Activitats 
notificades (DGJ)

- - - - - - - 90.220 108.527 118.922 96.066 127.421
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Activitats 
esportives 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(set .)

Centres docents 
en el Pla català 
d'esport a 
l'escola (PCEE) 
(SGE)

1.141 1.345 1.324 1.264 - - 1.027 1.001 978 974 968 -

Alumnat 
participant en 
el Pla català 
d'esport a 
l'escola (PCEE) 
(SGE)

386.795 424.309 528.213 - - - 272.500 250.713 240.000 245.911 - -

Participacions 
als Jocs Esportius 
Escolars de 
Catalunya (JEEC) 
(SGE)

207.953 236.579 230.071 - 201.159 205.954 245.000 179.050 200.000 189,795 170,810 -

Llicències 
federatives (SGE)

615.322 612.838 591.906 609.441 618.723 608.658 632.362 620.285 620.285 614.810 621.148 -

Espais esportius 
censats al Cens 
d'equipaments 
esportius de 
Catalunya (SGE)

- - - - - - 42.681 49.437 49.400 45.423 49.582 -

Entitats 
registrades 
al Registre 
d'entitats 
esportives (SGE)

- - - - - - 18.764 17.045 18.000 19.504 19.902 -

Font: Direcció General de Joventut i Secretaria General de l’Esport

Nota: (1) Les dades relatives a la participació en activitats d’educació en el lleure només inclouen activitats d’educació en el 

lleure en sentit estricte (és a dir: activitats sense component esportiu). Quant a les activitats de caràcter esportiu que també 

s’han de notificar a la DGJ (els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duen a terme en 

èpoques de vacances escolars) es detallen en l’apartat d’activitats esportives. El principal factor que explica el notable crei-

xement en les notificacions d’activitats d’educació en el lleure a partir de 2017 és l’aprovació i entrada en vigor (l’1 de novem-

bre de 2016) del nou Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 

18 anys. Així, amb l’actual decret cal notificar les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues 

nits consecutives, mentre que amb l’anterior decret només calia notificar les activitats amb tres o més nits de pernoctació.

(2) En l’apartat d’activitats esportives, s’hi inclou informació sobre activitats que tenen un component esportiu important 

però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. Aquestes acti-

vitats (els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duen a terme en èpoques de vacances 

escolars) també s’han de notificar a la DGJ d’ençà de l’entrada en vigor del Decret 267/2016.
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Gràfic 11 . Evolució de la participació en activitats d’educació en el lleure i 
esportives a Catalunya (2017-2021)

Font: Direcció General de Joventut
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Val a dir que, gràcies als fons COVID-19, la 
inversió pública en l’àmbit del lleure 
educatiu es va incrementar notablement 
l’any 2020, amb ajuts extraordinaris de 6,2 
milions d’euros per part de la Direcció 
General de Joventut i de 19,8 milions d’euros 
per part de la Secretaria General de l’Esport. 

En aquest darrer cas, s’han mantingut els 
ajuts COVID per a l’any 2021 per un import 
de 22,4 milions d’euros (vegeu la taula 44). 
En el cas de les subvencions adreçades a les 
entitats d’educació en el lleure, la inversió 
ha tornat a situar-se pràcticament als 
nivells anteriors a la pandèmia.

Taula 44 . Evolució de les subvencions (en milions d’euros) a l’esport 
(2010-2021)

Direcció General 
de Joventut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(set .)

Subvencions 
atorgades a entitats 
d’educació en el 
lleure

3,5M € 3,4M € 3,2M € 3,0M € 3,5M € 3,7M € 4,0M € 4,6 M € 4,6 M € 5,2 M € *11,4 M € **5,5 M €

Direcció General 
d’Acció Cívica i 
Comunitària

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(set .)

Subvencions atorga-
des a entitats d’edu-
cació en el lleure

1,8M € 1,8M € 1,4M € 1,3M € 1,3M € 1,4M € 0,9M € 0,4M € 0,4M 0,4M€ 0,4M€ 0,4M€

Secretaria General 
de l’Esport 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(set .)

Esport federat: clubs 6,1 M € 2,4 M € - 1,0 M € 0,6 M € 0,7 M € 0,7 M € 0,6 M € 0,65 M € 0,74 M € 0,75 M € 0,74 M€

Esport federat: fede-
racions

16,0 M€ 13,5 M € 12,3 M € 5,8 M € 6,0 M € 6,4 M € 6,6 M € 8,3 M € 8,6 M € 8,74 M € 8,6 M € 7,8 M€

Esport federat: Unió 
de Federacions Es-
portives (subvenció 
ordinària)

2,1 M € 1,4 M € 0,7 M € 0,8 M € 0,8 M € 0,9 M € 0,9 M € 1,3 M € 0,75 M € 1,05 M € 0,9 M €
0,8 M€ 

(sol)
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Secretaria General 
de l’Esport 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(set .)

Esport federat: 
impacte

1,2 M€ 0,8 M€ 0,7 M€ 0,8 M€ 0,9 M€ 1,2 M€ 1,0 M €
1,98 M € 
(18/19)

3,5 M €
(COVID)

Pendent

Esport escolar: con-
sells esportius

4,5 M € 3,8 M € 3,4 M € 2,4 M € 3,0 M € 3,2 M € 3,5 M € 4,0 M € 4,3 M € 4,7 M € 4,7 M € 3,5 M €

Esport escolar: Unió 
de Consells Espor-
tius (subvenció 
ordinària)

- 0,2 M € - 0,3 M € 0,1 M € 0,4 M € 0,3 M € 0,5 M € 0,5 M € 0,79 M € 0,34 M € 0,27 M €

Esport escolar: Pla 
català d’esport a 
l’escola

3,3 M € - 3,0 M € - - - - - - 0,12 M € 0,25 M € -

Esport universitari: 
campionats 
de Catalunya 
universitaris

0,08 € 0,06 € 0,05 € 0,05 € 0,08 € 0,12 € 0,10 € 0,11 € 0,1 M € 0,13 M € 0,12 M € 0,15 M €

Condicionament 
d'equipaments 
esportius (ajunta-
ments, etc.)

- - - - 1,6 M € 1,4 M € - - - - - -

Ajut COVID gestors 
instal·lacions (pel 
tancament d’instal-
lacions)

19,8 M € 13,98 M €

Ajut COVID 
federacions (per 
les prohibicions 
d’activitats)

- - - - - - - - - - - 6,10 M €

Ajut COVID consells 
esportius (per les 
prohibicions d’acti-
vitats)

- - - - - - - - - - - 2,35 M €

Font: Direcció General de Joventut, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament d’Ensenyament i Secretaria 

General de l’Esport

Nota: Direcció General de Joventut: Any 2021: ** 5’5 M € corresponen subvencions i ajuts ordinaris (corresponents a Q1 + Q2 + 

Q3 + Q4 + IRPF + V2 - Programes d’igualtat de gènere i contra la violència masclista). Anys 2020: * 11,4 M € dels quals 5’2 M 

€ són de subvencions ordinàries i 6’2 M € són de les diverses modalitats d’ajuts extraordinaris per a la COVID.

Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure educatiu i altres polítiques 
d’equitat

Cal que el Departament d’Educació convoqui els ajuts per fomentar l’accés de 
l’alumnat a les activitats extraescolars en igualtat d’oportunitats (art. 50.3 i 202 de la 
LEC) i garantir que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a aquests 
ajuts per a infants o a les AFA/AMPA, especialment en zones socialment desfavorides, 
i també cal que el Departament de Drets Socials i les administracions locals 
promogui mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts econòmics, bonificacions i 
exempcions, sistemes de tarifació social, etc.) a aquest efecte.

A més, cal incrementar el finançament de les entitats d’educació en el lleure per 
promoure la participació dels infants socialment desfavorits a l’oferta d’activitats 
existent, i promoure el treball integrat entre serveis socials, centres escolars i 
entitats que desenvolupen activitats de lleure educatiu per garantir i donar suport a 
la participació dels infants socialment desfavorits a l’oferta.
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Les desigualtats d’accés dels infants 
amb discapacitat a l’oferta de lleure 
educatiu i la manca de suports

La Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant i la legislació catalana 
en matèria d’educació i infància estableixen 
el dret dels infants al lleure educatiu. 
Aquest ordenament, alhora, presta una 
atenció específica als infants amb 
discapacitat. Així, estableix l’obligació 
d’adoptar mesures per evitar-los qualsevol 
forma de discriminació i reconeix el seu 
dret a assolir el màxim desenvolupament i 
a participar en la vida social i, de forma 
especial, en les activitats de lleure.

En el marc de l’activitat del Síndic, hi ha 
nombroses queixes per la manca 
d’oportunitats, especialment dels infants 
amb discapacitats, a l’hora d’accedir a 
aquestes activitats i serveis, i pels dèficits 
en la formació del personal educador i en la 
provisió de personal de suport per part de 
l’administració afectada que acompanyi la 
seva participació. 

De vegades, a causa de la manca de suports 
o de formació del personal educador, no 
s’admeten els infants amb discapacitat a 
les activitats o es produeixen situacions 
d’exclusió o d’expulsió posteriors a 
l’admissió per les dificultats d’atendre les 
necessitats educatives especials. De 
vegades, són les mateixes famílies dels 
infants amb necessitats educatives especials 
les que han de sufragar el cost dels suports 
per garantir la participació d’aquests infants 
en entorns de lleure ordinaris.

Ben sovint, l’oferta de lleure educatiu a 
l’abast dels infants amb discapacitats, 
especialment quan són severes, es limita a 
les activitats organitzades per entitats o 
centres d’educació especial adreçades 
específicament a aquest col·lectiu. La 
participació en entorns de lleure ordinaris 
esdevé dificultosa, per manca d’oferta 
adaptada i realment inclusiva. No sempre 
es garanteix que tots els infants tinguin les 
mateixes oportunitats de participació o que 
les activitats tinguin garantida l’atenció 
adequada de les necessitats educatives dels 
infants amb discapacitats. 

 
La progressiva incorporació de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials als 
centres ordinaris ha accentuat aquestes 
queixes, especialment pel que fa a les 
activitats extraescolars i als casals d’estiu 
organitzats als centres escolars, i també els 
requeriments de compensar les desigualtats 
en l’àmbit no lectiu.

Aquests dèficits d’inclusió es fan presents 
en l’entorn escolar, especialment en les 
activitats complementàries i extraescolars i 
el servei de menjador escolar, però també 
en altres activitats i serveis fora dels centres 
educatius organitzades per entitats i 
administracions públiques (casals de 
vacances, per exemple). 

Al llarg dels darrers anys, el Síndic ha 
destacat que, a mesura que s’han anat 
ampliant els drets relacionats amb 
l’escolarització i se n’ha promogut la 
universalització i el caràcter inclusiu, les 
desigualtats educatives estan cada cop més 
condicionades per l’accés dels infants i 
adolescents a les activitats educatives fora 
del temps escolar.

El Decret 150/2017 preveu que els projectes 
educatius dels centres hagin de garantir 
que, en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu, no hi hagi barreres que impedeixin 
la participació de tot l’alumnat a les 
activitats que organitzin els centres, dins i 
fora de l’horari lectiu, amb mesures i suports 
per a l’atenció educativa dels alumnes que 
incideixen en tots els àmbits educatius 
(articles 6 i 7), i també insta l’Administració 
a promoure i participar en programes 
socioeducatius del territori per donar 
continuïtat i coherència educativa als 
diferents espais educatius de l’alumnat, 
fomentant l’arrelament i la cohesió social 
(articles 5 i 6).

Al seu torn, el Decret 267/2016, de 5 de 
juliol, de les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 
anys, va incorporar el deure de valorar i 
ajustar la ràtio de monitors a la presència 
de participants amb necessitats concretes i 



147SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

d’adequar progressivament les condicions 
d’accessibilitat suficients en la comunicació 
perquè les persones amb discapacitat física, 
sensorial o intel·lectual puguin comprendre-
les, gaudir-ne i participar-hi (article 16).

El Síndic ha cridat l’atenció sobre la 
necessitat que les activitats per a infants 
que promogui l’Administració tinguin 
caràcter inclusiu i que garanteixin la 
participació i l’adequada atenció de les 
necessitats educatives específiques de tots 
els infants i adolescents.

El caràcter lectiu o no lectiu dels serveis i de 
les activitats educatives no justifica 
l’existència de criteris d’admissió que 
puguin ser discriminatoris ni eximeix les 
administracions afectades d’intervenir per 
compensar les desigualtats d’accés. Les 
activitats organitzades més enllà de l’horari 
lectiu als centres escolars o fora d’aquests 
no constitueixen una prestació de caràcter 
obligatori, però un cop establerta tots els 
infants hi han de poder accedir en 
condicions d’igualtat, amb independència 
de les seves característiques personals. 

Així mateix, en aquests àmbits les 
administracions han de garantir amb el seu 
suport l’atenció adequada de les necessitats 
educatives especials dels infants. El suport 
de les administracions públiques a la 
integració dels infants amb discapacitat en 
les activitats de lleure educatiu, l’adaptació 
de l’activitat a les necessitats educatives 
especials d’aquests infants (adaptabilitat de 
l’entorn, dels espais, dels materials, del 

mobiliari; accessibilitat de la informació, 
etc.), la formació dels educadors (voluntaris 
o professionals) en l’atenció d’aquestes 
necessitats educatives especials o la 
no-assumpció de costos addicionals en les 
quotes d’accés (pels suports addicionals 
requerits) són aspectes essencials per 
promoure la participació d’aquests infants 
en igualtat d’oportunitats.

Des de la perspectiva de la defensa del dret 
de qualsevol alumne a l’educació en igualtat 
d’oportunitats, i de l’aplicació del principi 
d’igualtat i de no-discriminació per raó de 
les característiques personals de l’infant, el 
Síndic també considera que les famílies 
d’alumnat amb discapacitat no s’han de fer 
càrrec del cost del suport de personal 
necessari per accedir i fer ús normalitzat 
dels serveis o de les activitats educatius. 
Són aquests serveis els que han de 
proporcionar les condicions adequades i els 
recursos necessaris per fer possible la 
participació de qualsevol infant de manera 
normalitzada, i no pas les famílies dels 
infants amb discapacitat, de manera que el 
cost de fer-ho possible ha de ser incorporat 
al conjunt de despeses d’aquests serveis 
que posteriorment és imputat a les famílies 
que en fan ús (o a l’organisme públic o 
privat que cofinanci aquests serveis), i no 
pas a les famílies dels infants amb 
discapacitats. Aquesta és la manera d’evitar 
que la discapacitat suposi un obstacle afegit 
a la participació al lleure educatiu i un 
sobrecost per a les seves famílies a l’hora 
d’exercir el dret a participar en l’àmbit del 
lleure.

Pla de foment de la participació dels infants amb necessitats específiques de suport 
educatiu a l’oferta de lleure

Cal crear un pla de participació dels infants i adolescents amb discapacitat a l’oferta 
de lleure educatiu que prevegi sistemes de derivació de l’entorn escolar a l’àmbit del 
lleure educatiu i també itineraris educatius dins d’aquest àmbit, i també els ajuts 
que convinguin per als promotors de les activitats de lleure per garantir la provisió 
de recursos necessaris per atendre les necessitats educatives d’aquests infants i la 
seva inclusió a les activitats organitzades. 

Aquest pla també ha de promoure accions adreçades a garantir:

 l’adaptació de l’activitat a les necessitats educatives especials d’aquests infants 
(adaptabilitat de l’entorn, dels espais, dels materials, del mobiliari; accessibilitat de 
la informació, etc.), d’acord amb la diagnosi ja feta pels serveis educatius i els centres 
escolars en el marc del sistema educatiu formal;
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 la formació del personal educador (voluntari o professional) en l’atenció d’aquestes 
necessitats educatives especials;
 la no-assumpció de costos addicionals en les quotes d’accés (pels suports 
addicionals requerits), que és essencial per promoure la participació d’aquests 
infants en igualtat d’oportunitats;
 la prohibició d’impedir l’admissió d’infants per raons de discapacitat.

Cal promoure la implicació de les administracions locals en el foment de la 
participació de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a l’oferta 
existent, i també la incorporació d’accions en el marc dels plans educatius d’entorn 
adreçades a aquest objectiu.

L’ús perjudicial de l’aplicació inflexible 
del criteri d’edat en la participació dels 
infants amb discapacitat a les 
activitats esportives federades

El Síndic ha rebut queixes relacionades amb 
la impossibilitat d’infants amb discapacitat 
de participar en activitats esportives 
federades en equips d’edat inferior a la 
seva, per poder continuar amb la pràctica 
de l’esport amb els companys amb els quals 
socialitzen, generalment a l’escola, i amb 
una categoria més adequada per les seves 
habilitats esportives, malgrat presentar 
informes mèdics i acreditatius de les 
necessitats especials.

Els reglaments que regulen competicions 
estableixen que els esportistes han de 
tramitar la llicència federativa segons la 
categoria que els correspongui per l’edat, 
així com la possibilitat de competir o de 
tramitar la llicència federativa en categories 
diferents de les corresponents per l’edat, 
però en cap cas en una categoria d’edat 
inferior. 

Específicament en l’àmbit de l’esport, el 
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya, estableix que les 
competicions han d’estar obertes a totes les 
persones físiques i jurídiques amb la 
llicència federativa corresponent, sense 
admetre discriminacions de cap mena (art. 
107.1), però també preveu la possibilitat 
d’establir diferències derivades de les 
condicions físiques o tècniques i esportives 
dels participants (art. 107.1), d’acord amb el 
mateix caràcter competitiu de les 
competicions esportives com a raó objectiva 
per justificar una eventual exclusió. La raó 
objectiva que suposadament justifica 

l’aplicació del requisit de no poder jugar en 
una categoria d’edat inferior té a veure amb 
la necessitat de no alterar les condicions 
d’equitat de la competició. 

A criteri d’aquesta institució, però, ben 
sovint les peticions formulades per infants 
amb discapacitat per jugar amb equips 
d’edat inferior no alteren les condicions 
d’equitat de la competició, però sí que 
promouen la seva participació a les 
competicions. La importància de garantir el 
dret dels infants amb necessitats educatives 
especials a participar de la competició està 
determinada no només per aquestes 
necessitats especials que presenten, sinó 
també per l’especial protecció jurídica de 
què ha de gaudir aquest col·lectiu.

D’acord amb el principi d’inclusió, el Síndic 
recorda que aquests infants tenen dret a 
rebre una atenció específica d’acord amb 
les seves necessitats especials, amb el 
suport que requereixin per part de les 
administracions o entitats d’utilitat pública 
afectades.

Al llarg dels darrers anys, el Síndic ha 
destacat que les activitats de lleure educatiu, 
i també les activitats esportives, ofereixen 
als infants importants oportunitats de 
desenvolupament personal i social (de 
socialització, de vinculació al territori, de 
relacions comunitàries, de lleure, 
d’integració social, de participació 
projectiva, etc.) que no sempre se satisfan, 
amb la mateixa intensitat, o de la mateixa 
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manera, des de la resta d’àmbits educatius 
(formal i informal). Amb tot, en el marc de 
l’activitat del Síndic, hi ha nombroses 
queixes per la manca d’oportunitats, 
especialment dels infants amb necessitats 

especials, a l’hora d’accedir a aquestes 
activitats i serveis, també en l’àmbit de 
l’esport, i de fer-ho de manera inclusiva i en 
igualtat d’oportunitats.

Desplegament normatiu en l’àmbit del lleure

El Departament d’Educació ha de desplegar: 

-Les disposicions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’àmbit de les activitats 
complementàries, de les activitats extraescolars organitzades als centres escolars i de 
les activitats d’educació en el lleure, a fi de promoure la protecció del dret dels infants 
socialment desafavorits, sense discriminació per raó de cap condició, a accedir a 
aquests àmbits educatius en igualtat d’oportunitats, en concret: 

 Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en igualtat 
d’oportunitats, tant en centres públics com en centres concertats, amb els suports que 
escaiguin (art. 50.3 i 202 de la LEC).
 El dret a la participació de l’alumnat i a la no-exclusió per raons vinculades a les 
necessitats educatives específiques.
 El caràcter inclusiu d’aquestes activitats i les garanties per fer-ho possible.

El Departament d’educació i el Departament de Drets Socials han de desplegar el dret a 
l’accés en igualtat d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, a les activitats 
de lleure educatiu en general, amb aspectes com ara: 

 El deure de les administracions públiques d’establir mesures de foment per garantir 
que tots els infants puguin participar en els plans i programes socioeducatius i en les 
activitats d’educació en el lleure en condicions d’equitat, sense discriminació per raons 
econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat.
 La implicació de les administracions públiques en les garanties d’accés i de suport 
dels infants amb necessitats educatives especials al lleure educatiu, sense discriminacions 
de cap tipus, amb l’establiment de ràtios específiques i de criteris de qualificació del 
personal educador per garantir l’atenció adequada d’aquestes necessitats educatives 
especials.

En relació amb les activitats i els serveis de lleure educatiu duts a terme o sufragats amb 
fons públics (casals d’estiu, etc.), addicionalment i en coordinació amb els ajuntaments, 
cal desenvolupar aspectes com ara:

Altres recomanacions pendents

Modificació dels reglaments que regulen les competicions esportives per permetre als 
infants amb discapacitat participar en competicions amb equips d’edat inferior

Cal modificar aquests reglaments en la línia d’autoritzar excepcionalment la pràctica de 
l’esport en categories inferiors a les que els correspon per edat per als infants amb 
necessitats especials, sempre que aquesta mesura estigui justificada d’acord amb el 
principi de l’interès superior de l’infant.
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 El tractament especial i preferencial que han de rebre els infants de determinats col·lectius 
en l’accés a l’oferta i als ajuts existents, com ara els infants tutelats per l’Administració 
(en centres residencials i també en acolliment familiar) i els infants amb discapacitat i 
amb altres necessitats educatives especials, a banda d’altres situacions d’especial 
vulnerabilitat mereixedores d’aquest tracte.
 L’establiment de ràtios i de criteris de qualificació del personal educador per garantir 
l’atenció adequada dels infants amb discapacitat o amb altres necessitats educatives 
especials.
 La regulació de qui ha d’assumir el cost de l’atenció de les necessitats educatives 
especials.
 El caràcter inclusiu del lleure educatiu.

En relació amb el servei de menjador escolar, cal incorporar, amb la revisió o el 
desplegament del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 
aspectes com ara: 

 L’establiment i les garanties de la formació adequada i de les ràtios dels professionals 
que atenen els infants en el servei de menjador escolar, d’acord amb el seu caràcter 
educatiu, com a requisits d’equitat i de qualitat.
 El tractament especial que han de rebre els alumnes amb necessitats educatives 
especials en l’accés als ajuts de menjador escolar.
 L’establiment de ràtios i de criteris de qualificació del personal educador per garantir 
l’atenció adequada dels infants amb discapacitat o amb altres necessitats educatives 
especials, incloses les de caràcter conductual, siguin per inquietud psicomotriu, manca 
d’autocontrol o qualsevol altra manifestació, i les garanties d’accés als mitjans i els 
recursos de suport personal específics necessaris, sense discriminacions de cap tipus, i 
el dret a no ser exclosos del servei de menjador per raó de les seves necessitats especials.

En relació amb els ensenyaments no reglats (escoles de música i de dansa, ensenyaments 
d’idiomes de règim especial, etc.), amb la revisió o el desplegament del Decret 179/1993, 
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, i el Decret 4/2009, de 
13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes 
de règim especial, etc., cal desenvolupar aspectes com ara la reserva de places per a 
infants amb necessitats educatives específiques.

Ajuts per a la contractació de monitors de suport a les activitats de lleure

Amb l’objectiu de promoure la contractació de monitors de suport que facilitin la 
participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats organitzades per les 
entitats d’educació en el lleure, tal com preveu l’article 16.1 del Decret 267/2016, de 5 de 
juliol, de les activitats d’educació en el lleure en què participen menors de 18 anys, 
l’ordre per la qual s’aproven les bases de les futures convocatòries de subvencions per a 
activitats d’educació en el lleure (Ordre TSF/59/2021, d’11 de març) ha inclòs, per primer 
cop, una línia específica d’ajuts amb aquesta finalitat. Es tracta, en concret, de la línia 
Q.5 “Ajuts a la contractació de monitors/ores de suport per a la participació d’infants i 
joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure”. L’any 2021 aquesta línia 
encara no s’ha convocat, atès que no disposava de dotació pressupostària, però el 
projecte de llei de pressupostos per a l’any 2022 preveu una dotació pressupostària de 
300.000 euros per a aquesta finalitat.

Principals avenços assolits durant el període 2020-2021



151SÍNDIC - INFORME SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT 2021

D’altra banda, i encara en relació amb la contractació de personal de suport, cal recordar 
que el programa de colònies “L’estiu és teu”, organitzat anualment per l’Agència Catalana 
de la Joventut als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya, està obert a la 
participació d’infants i joves amb discapacitats, les necessitats dels quals s’atenen 
mitjançant la contractació de monitors addicionals. Aquest suport s’emmarca en l’acció 
“Respir Estiu”, destinada tant a infants i joves amb grau de discapacitat o grau de 
dependència reconegut, com a altres infants i joves que necessiten el suport de personal 
monitor o vetllador per poder participar a les activitats, encara que no tinguin reconegut 
el grau de discapacitat o grau de dependència.

Durant la campanya d’estiu de 2021, d’acord amb les dades disponibles (pendents del 
tancament de l’exercici i que, per tant, encara s’han de considerar provisionals), el 
nombre d’infants i joves amb discapacitat que han participat de “L’Estiu és teu” gràcies 
al suport de “Respir Estiu” ha estat de 106. La participació d’aquests infants i joves ha 
implicat la contractació de 96 monitors.
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VI . MESURES ESPECIALS DE 
PROTECCIÓ

La represa d’una lleugera tendència 
creixent de l’arribada d’infants 
migrants sense referents familiars 
nouvinguts a Catalunya, després d’un 
període reducció dràstica

En els darrers anys, l’evolució del nombre 
d’infants tutelats s’ha vist fortament afectat 
per l’arribada d’infants migrants no 
acompanyats nouvinguts a Catalunya. 
Durant el període 2017-2019, el sistema de 
protecció ha atès 7.350 nous casos de 
menors estrangers no acompanyats, quasi 
la meitat dels quals l’any 2018. Això va 
provocar que pràcticament la meitat dels 
infants tutelats (46,9%) fossin migrants 
sense referents familiars. 

 
Durant l’any 2020, l’arribada d’infants 
migrants va reduir-se en un 63,6% respecte 
a l’any anterior. Dels 2.202 nous casos de 
2019 es va passar a 801. El pes dels infants 
migrants sobre el conjunt d’infants tutelats 
va baixar fins al 37,3%. Val a dir, però, que el 
mes de setembre de 2021 el nombre de nous 
casos ja ha superat els de tot 2020. Aquest 
repunt de nous casos fa preveure la 
possibilitat d’un nou canvi de tendència a 
l’alça (vegeu la taula 45).

Taula 45 . Evolució del nombre d’infants tutelats per nacionalitat (2012-2020)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(des .)

2021
(set .)

Infants amb mesura protectora 
per la DGAIA

7.040 7.076 6.985 6.962 6.927 7.449 9.590 9.387 7.893 7.775

Infants amb mesura protectora 
per la DGAIA de nacionalitat es-
trangera

... ... ... 1.232 1.661 2.138 4.498 4.327 2.944 2.845

% ... ... ... 17,7 24,0 28,7 46,9 46,1 37,3 36,6

Menors estrangers no acompa-
nyats a Catalunya atesos durant 
l'any

438 431 600 624 973 1.958 4.812 5.766 3.688 2389

Nous casos de menors estrangers 
no acompanyats a Catalunya du-
rant l'any

... 317 356 377 684 1.489 3.659 2.202 801 822

Menors estrangers no acompa-
nyats residents en centre d’aco-
lliment

306 273 267 264 376 588 573 419 158 137

Menors estrangers no acompa-
nyats residents en servei de pri-
mera acollida i atenció integral

0 0 0 0 0 187 1.717 1.798 630 610

Menors estrangers no acompa-
nyats residents en servei de pro-
tecció d’emergència

0 0 0 0 0 0 485 815 351 303

Places en centres d'acolliment 554 554 527 527 532 523 523 523 523 533

Places en centres d'acolliment i 
primera acollida

554 554 527 527 532 731 1.437 1.670 1.700 1.590

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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Taula 46 . Recursos nous per a l’atenció d’infants migrants no acompanyats (2017-2021)

Places creades 
2017

Places creades 
2018

Places creades 
2019

Places creades 
2020 (fins a 
setembre)

Places creades 
2021 (fins a 
setembre)

Pis assistit 
16-18

42 133 73 1 1

Extensió 
centre 
acolliment

314 82 0 0 0

Centre 
d’emergència

0 393 116 0 0

SAEJ 10 78 60 76 0

Centre de 
primera 
acollida

208 1.274 233 0 0

Pis assistit 
majors 18

36 128 85 49 0

Residència per 
a joves

- 108 377 144 264

IPI 160 0 30 0 0

Total 770 2 .196 974 - -

Places totals 
al sistema de 
protecció

2 .873 - - - -

Font: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

L’Estratègia catalana per a l’acollida i la 
inclusió dels infants i joves emigrats sols és 
una eina per acollir, incloure i apoderar els 
infants i adolescents emigrats sols perquè 
decideixin el seu projecte vital des d’una 
perspectiva comunitària i determina per 
primer cop les prioritats d’actuació. 

Durant l’any 2021 s’han continuat 
desplegant i reforçant les mesures i 
actuacions recollides en el pla de xoc que es 
va posar en marxa l’any 2019 en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’acollida i la 
inclusió dels infants i joves migrants sols 
(ECAI). L’objectiu d’aquest pla és millorar 
l’acollida i la inclusió dels infants i joves 
migrants sols que s’estan en centres 
residencials de la DGAIA i impulsar 
l’acompanyament en el seu procés 
d’emancipació i inserció laboral. 

El Síndic continua rebent queixes 
relacionades amb la tramitació de la 
documentació de joves migrants tutelats o 

després de ser tutelats per la DGAIA, i 
també sobre el procediment per obtenir la 
nacionalitat espanyola. Sobre aquesta 
qüestió, la DGAIA ha aprovat una directriu 
per regular la gestió dels expedients de 
desemparament dels infants i joves 
migrants no acompanyats. Té com a objecte 
garantir la protecció jurídica i administrativa 
d’aquestes persones menors d’edat i definir 
els requisits documentals bàsics i el 
procediment de gestió de l’expedient de 
desemparament, per assegurar que es duen 
a terme procediments garantistes amb els 
seus drets, d’acord amb les resolucions i 
recomanacions internacionals. 

Sobre els processos de documentació, des 
de l’any 2013 el Síndic insisteix en la 
necessitat de revisar a fons tots els 
procediments de documentació/
nacionalització que estiguin en tramitació o 
pendents per detectar les situacions que, 
d’acord amb l’interès superior dels infants i 
adolescents, requereixen actuacions 
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urgents per part de la DGAIA, en coordinació 
amb l’Administració de l’Estat (Subdelegació 
del Govern), tenint en compte (1) el temps 
que fa que són tutelats, (2) preveient el 
temps que els queda per deixar el sistema 
de protecció i (3) valorant la seva situació 
familiar: sense referents familiars a 
Catalunya o amb referents familiars a 
Catalunya.

Així mateix, cal garantir la tramitació de la 
nacionalitat dels joves migrants tutelats 
que compleixen els requisits normatius, per 
agilitar els processos de documentació dels 
que estan a punt d’assolir la majoria d’edat, 
i també, un cop han estat extutelats via 
informe d’arrelament, extremant les 
mesures d’acompanyament als majors de 
18 anys, per garantir que des de 
l’Administració se’ls ajuda a renovar la 
documentació, a fi d’evitar, després d’haver 
estat tutelats per la DGAIA, abocar-los a la 
irregularitat, la qual comporta precarietat o 
procediments d’expulsió.

Per altra banda, cal continuar emprenent 
actuacions encarades a millorar la formació 
i l’ocupabilitat dels joves migrants sols, 
centrades a garantir el seu procés formatiu 
i a fer-los un seguiment actiu. En una 
instància inicial, amb la detecció de les 
necessitats formatives individuals i, 
posteriorment, amb un procés 
d’acompanyament educatiu individual de 
cada jove, per acompanyar-los en la 
construcció del seu projecte de vida i per 

fomentar la convivència i el treball en xarxa 
amb la comunitat, prevenint i gestionant, si 
s’escau, els conflictes que poden sorgir.

Sobre aquesta qüestió, en la Taula 
institucional de joves migrants sols del 12 
de març 2021 es va presentar i aprovar el Pla 
d’acció 2021 de l’ECAI, que inclou 38 accions 
que desenvolupen les línies i els objectius 
estratègics de l’ECAI, entre els quals 
destaquen la necessitat d’incrementar el 
nombre de joves migrants sols que 
s’insereixen laboralment (objectiu estratègic 
2.1) i garantir la inclusió social dels joves 
migrants sols (objectiu estratègic 2.2). 

Així mateix, cal continuar impulsant 
actuacions per millorar la situació 
residencial dels joves migrants majors 
d’edat a fi de garantir-ne la inclusió social. 

Millorar la coordinació institucional i 
administrativa (objectiu estratègic 3.1) 
també és un aspecte que cal garantir a 
través de circuits fluids de comunicació 
entre administracions, i també amb el 
foment periòdic de taules locals als 
municipis. 

Cal recordar que la dificultat de detecció de 
situacions de tràfic de menors d’edat fa que 
sigui imprescindible extremar la coordinació 
interadministrativa entre la DGAIA i altres 
administracions actuants per detectar 
situacions de patiment i gran vulnerabilitat 
social.

Recomanació

 Cal continuar emprenent actuacions encarades a millorar la formació i l’ocupabilitat 
dels joves migrants sols, centrades a garantir el seu procés formatiu i a fer-los un 
seguiment actiu a fi de garantir-ne la inclusió social. 

 Cal millorar la coordinació interadministrativa amb el foment periòdic de taules 
locals, a fi de prevenir, detectar i abordar possibles situacions de tràfic de menors 
d’edat migrants.
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La reducció de la dimensió dels 
centres de justícia juvenil

En l’àmbit de la justícia de menors, el 
Síndic ha mantingut les visites a centres 
educatius per al compliment de mesures 
en règim tancat, en el marc de les 
actuacions del Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura.

Al llarg de les visites s’ha constatat que es 
manté la reducció en el nombre 
d’adolescents i joves ingressats en centres, 
que s’inicia l’any 2020 amb la pandèmia, 
després d’un període de fort creixement 
des de 2017.

En el cas del centre Can Llupià, amb una 
capacitat màxima de 201 places, el març de 
2021 l’ocupació és de 66 places. En el cas 
del centre l’Alzina, l’ocupació l’abril de 
2021 se situa en 53 places, amb una 
capacitat màxima de 90 places. El centre El 
Segre, durant la visita efectuada el maig de 
2021, presenta una ocupació de 26 places, 
amb una capacitat de 45. Així mateix, el 
centre Montilivi, durant la visita efectuada 
el 3 de juny, té 12 places ocupades d’una 
capacitat de 22.

Durant les visites efectuades, els equips 
dels centres educatius han informat que la 
reducció de l’ocupació ha comportat una 
millora significativa de la convivència als 
centres, amb una disminució dels conflictes 
i, en general, una millora de les possibilitats 
d’intervenció educativa.

En aquest sentit, cal recordar que, d’ençà 
de les mesures adoptades l’any 2012, el 
Síndic ha demanat promoure la creació de 
centres més petits perquè garanteixen de 
forma més efectiva l’atenció 
individualitzada dels adolescents i joves, 
més enllà del manteniment de les ràtios de 
professionals.

La reducció progressiva de la pràctica 
de contencions mecàniques als centres 
de justícia juvenil

Durant les visites el Síndic també ha estat 
informat de la disminució del nombre de 
mesures de contenció aplicades als centres. 

Les mesures de contenció física s’han 
d’utilitzar com a últim recurs i de forma 
proporcional, amb garantia de la integritat 
física de la persona i en cap cas com a 
sanció. El Síndic també ha demanat que la 
pràctica d’aquestes mesures es faci amb 
supervisió i sigui duta a terme per 
professionals amb formació específica, 
havent destacat la manca de justificació del 
fet que en el cas de centres de menors siguin 
practicades per personal extern d’empreses 
de seguretat quan, en canvi, als centres 
penitenciaris d’adults les mateixes mesures 
són aplicades per funcionaris especialitzats.

Pel que fa a les contencions mecàniques, 
destaca el fet que enguany la Llei orgànica 
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la 
infància i l’adolescència davant la violència, 
ha modificat la Llei orgànica 5/2000, de 12 de 
gener, reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors (LORPM), i ha introduït una 
nova redacció de l’article 59 d’aquesta llei, 
referit a les mesures de vigilància i seguretat, 
que en prohibeix l’aplicació.

El nou redactat de l’article 59 d’aquesta llei 
estableix:

“2. [...]

Només és admissible, amb caràcter 
excepcional, la subjecció dels canells de la 
persona que compleix mesura d’internament 
amb equips homologats, sempre que es 
dugui a terme amb un estricte protocol i no 
sigui possible adoptar mesures menys 
lesives.

3. Es prohibeix la contenció mecànica 
consistent en la subjecció d’una persona en 
un llit articulat o a un objecte fix o ancorat a 
les instal·lacions, o a objectes mobles”.

El Síndic havia demanat que es tendís a 
suprimir l’aplicació d’aquesta mesura, amb 
la consideració que s’hauria d’aplicar 
únicament d’acord amb criteri mèdic i amb 
supervisió de professionals de l’àmbit de la 
salut.

El Síndic té previst fer el seguiment de 
l’aplicació del nou marc normatiu que 
restringeix l’ús de les mesures de contenció 
física als centres educatius de justícia i 
prohibeix l’aplicació de mesures de 
contenció mecànica.
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Recomanació

No realització de contencions mecàniques als centres de justícia juvenil

 Cal adoptar les mesures necessàries per donar compliment a la prohibició de 
practicar contencions mecàniques als centres educatius del Departament de Justícia.

La revisió del sistema de tramitació de la nacionalitat amb les màximes garanties per 
als joves tutelats

D’acord amb les recomanacions del Síndic en el marc de diversos expedients, la 
DGAIA revisarà el sistema de tramitació de la nacionalitat per establir un 
procediment amb les màximes garanties possibles per als joves tutelats.

El Síndic va suggerir que es revisés el sistema per garantir la tramitació de la 
nacionalitat dels joves migrants tutelats que compleixen els requisits normatius, per 
agilitar els processos de documentació dels que estan a punt d’assolir la majoria 
d’edat, i també, un cop han estat extutelats via informe d’arrelament, extremant les 
mesures d’acompanyament als majors de 18 anys, per garantir que des de 
l’Administració se’ls ajuda a renovar la documentació, a fi d’evitar, després d’haver 
estat tutelats per la DGAIA, abocar-los a la irregularitat, la qual comporta precarietat 
o procediments d’expulsió.

Altres recomanacions pendents
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VII . CONSELL ASSESSOR JOVE 
(CAJ) 2020-2021

El Consell Assessor Jove del Síndic es va 
crear el curs 2007/2008 amb la finalitat de 
debatre i copsar l’opinió dels joves sobre 
qüestions diverses que afecten els drets 
dels infants i els adolescents. Amb aquesta 
iniciativa, el Síndic va incorporar la 
perspectiva dels adolescents en l’orientació 
de les actuacions que duu a terme la 
institució. 

Aquest curs, s’ha portat a terme la 14a edició 
del Consell Assessor Jove del Síndic, que ha 
estat format per 18 joves (9 noies i 9 nois) 
d’entre 14 i 15 anys, de nou escoles diferents, 
de diferents territoris de Catalunya:

Escola Anna Ravell (Barcelona), Institut 
Escola Industrial i Arts Oficis (Sabadell), 
Institut Bisbe Berenguer (l’Hospitalet de 
Llobregat), Institut Francisco Goya 
(Barcelona), Maristes-la Immaculada 
(Barcelona), Institut La Salle (Manresa), 
Institut Baetulo (Badalona), Institut 
Tarragona (Tarragona) i Institut Josep 
Lladonosa (Lleida). 

Les reunions amb el Consell Assessor Jove 
s’han fet de manera telemàtica. La 
metodologia de cada sessió ha estat definida 

 
per l’Àrea d’Infància del Síndic, seguint les 
directrius d’ENYA (European Network of 
Young Advisors), que aquest any 2021 ha 
prioritzat treballar l’impacte de la pandèmia 
de la COVID-19 en els drets dels infants i 
adolescents.

Les sessions en línia a través del canal 
d’escolta que representa el Consell Assessor 
Jove, i des de la Xarxa Europea de Defensors 
dels Drets dels Infants (European Network 
of ombudsmen for Children-ENOC), han 
representat un espai efectiu per canalitzar 
la veu d’adolescents durant una època 
difícil en l’àmbit social a causa de les 
restriccions arran de la COVID-19. Així 
mateix, s’ha escoltat els joves que han 
compartit vivències, afectacions i/o 
conseqüències de la pandèmia i se’ls ha 
donat suport. 

L’expressió de les seves opinions s’ha 
materialitzat en uns requadres temàtics 
que, en aquest informe, apareixen just 
després del tema tractat. Enguany han estat 
cinc els eixos treballats: educació 
afectivosexual, dret a l’educació i el lleure 
en temps de pandèmia, racisme, violència 
envers els infants i salut mental.
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VIII . EUROPEAN NETWORK OF 
YOUNG ADVISORS (ENYA) 
2021

Aquest any 2021, el Fòrum de la Xarxa 
Europea de Joves Assessors (European 
Network of Young Advisors-ENYA) va ser 
organitzat per l’Oficina de Defensa dels 
Drets dels Infants de Malta, amb el títol: 
“Let’s Talk Young, Let’s Talk About the 
Impact of COVID-19 on Children’s Rights”. 
S’havia previst que la trobada entre els 
joves europeus fos a Malta, però no es va 
poder fer de manera presencial a causa de 
les restriccions per la COVID-19 i es va fer 
de manera telemàtica.

Hi van participar 33 adolescents d’entre 12 i 18 
anys provinents de diferents territoris 
europeus (Albània, Andalusia, País Basc, 
Bulgària, Catalunya, França, Grècia, Islàndia, 
Itàlia, Malta, Montenegro, Irlanda del Nord, 
Noruega, Escòcia, Eslovàquia, Ucraïna i Gal·les). 

Els participants van comptar amb el suport 
dels seus coordinadors, que també van conduir 
diferents sessions durant els dos dies. 

Els nois i noies representants de cada 
territori, acompanyats dels seus 
coordinadors de projecte respectius, es van 
connectar de manera telemàtica durant els 
dies 1-2 de juliol de 2021, i van tenir 
l’oportunitat de relacionar-se amb joves 
d’altres cultures, conèixer maneres de fer i 
de pensar diferents, i sobretot expressar les 
seves opinions sobre l’impacte de la COVID-
19 en els drets dels infants (en els àmbits 
d’educació, salut, pobresa, violència i 
maltractament, participació, família, entorn 
digital, informació, i lleure i joc) i difondre 
les seves recomanacions http://enoc.
eu/?page_id=4105.

Com a representants del treball fet en el 
Consell Assessor del Síndic hi van participar 
Àngela Valldepérez i Joan Boixadera, amb 
l’acompanyament i la coordinació d’Anna 
Piferrer, assessora de l’Àrea d’Infància del 
Síndic.
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IX . EUROPEAN NETWORK OF 
OMBUDSMEN FOR CHILDREN 
(ENOC) 2021

AEl 27, 28 i 29 de setembre de 2021 va tenir 
lloc la 25a Conferència de l’ENOC “COVID-
19 i drets dels infants: lliçons per al futur”, 
que va tenir lloc a Atenes en format híbrid, 
presencial i virtual. L’adjunta pels drets 
dels infants i adolescents, Maria Jesús 
Larios, hi va participar en format virtual.

En la Conferència, també hi van participar 
infants i adolescents, a través de la Xarxa 
Europea de Joves Assessors, i van poder 
compartir el treball desenvolupat al llarg de 
l’any amb les institucions de defensa dels 
drets dels infants. Dos membres del Consell 
Assessor Jove del Síndic, Àngela Valldepérez 
i Joan Boixadera, van participar en les 
sessions, amb la coordinació d’Anna 
Piferrer, que també va participar en les 
reunions d’ENYA.

El tema central de la Conferència anual va 
versar sobre l’efecte de la pandèmia en els 
drets dels infants i els aprenentatges per al 
futur. L’Assemblea va debatre i votar una 
declaració conjunta que adreça 
recomanacions a les institucions i 
administracions corresponents per adoptar 
totes les mesures i polítiques necessàries 
per fer garantir els drets dels infants, 
especialment dels més vulnerables, i garantir 
la implicació dels infants en el disseny i la 
implementació d’aquestes mesures.

Les recomanacions dels joves d’ENYA es van 
presentar al Fòrum de l’ENOC a Atenes. 
L’ENOC va fer una declaració final de posició 
de 2021:http://enoc.eu/wp-content/
uploads/2021/10/FV-ENOC-Pos i t ion-
Statement-on-COVID19-learning-for-the-
future.pdf

En aquesta declaració, l’ENOC recomana 
fermament que totes les autoritats 
públiques adoptin un enfocament dels drets 
dels infants per a l’exercici de les seves 
funcions en tot moment, fins i tot en 
moments d’emergència pública, per garantir 
que les seves decisions i accions es 

fonamentin en la Convenció i defensin els 
drets de tots infants.

L’ENOC també recomana fermament que el 
Comitè dels Drets de l’Infant emeti una 
observació general sobre els drets dels 
infants en cas d’emergència pública per 
ajudar a garantir els drets dels infants en el 
futur.

El 2021, l’ENOC s’ha centrat a avaluar 
l’impacte de les respostes dels estats a la 
COVID-19 en els drets dels infants a Europa. 
A partir del que es va treballar l’any 2020 en 
l’àmbit de l’avaluació d’impacte en els drets 
de la infància (CRIA), l’ENOC ha traçat un 
mapa de com la legislació i les pràctiques 
d’emergència de la COVID-19 han afectat 
els drets humans i el benestar dels infants i 
quines són les lliçons apreses per garantir 
una millor preparació i capacitat per 
respondre eficaçment a un repte similar en 
el futur. Aquest treball va ser dirigit per 
l’Oficina del Defensor del Poble adjunt per a 
la infància a Grècia, amb el suport d’un 
grup de treball temàtic especialment creat. 

En el marc de la Conferència, l’Assemblea 
també va aprovar una declaració en defensa 
dels drets dels infants migrants en el 
context de les devolucions practicades en 
alguns països, com ara Espanya, Grècia, 
Itàlia, Polònia, Hongria, Eslovènia, Croàcia, 
Romania, Sèrbia, Bulgària, entre d’altres. 
L’ENOC recomana que es respectin els 
principis i drets de la Convenció dels drets 
dels infants, com ara el de no-discriminació 
o el de l’interès superior de l’infant. Així 
mateix, reclama que els infants, ja siguin 
no acompanyats, acompanyats o separats 
dels seus progenitors, no puguin ser mai 
retornats a l’entrada en un país d’acord 
amb el principi de no-devolució i recorda la 
prohibició de les expulsions col·lectives. 

Les dues declaracions es van aprovar per 
unanimitat a l’Assemblea General de 
l’ENOC. 
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