Arxiu 1

TIPOLOGIA DE MALTRACTAMENTS

Entenem per maltractament la situació en què un infant o adolescent és objecte de
violència, física o psíquica, sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu
benestar, per acció o per omissió, per part dels pares, tutors legals o guardadors, les
persones de qui generalment depèn per al seu desenvolupament correcte o per part
de qualsevol altra persona.
Podem distingir diversos tipus de maltractaments :
Maltractament físic. És qualsevol acció no accidental que provoqui als infants i
adolescents danys físics o malalties.
Negligència o abandonament. Es produeix quan les necessitats bàsiques de
l’infant o de l’adolescent (físiques, socials i psicològiques) no són ateses, de manera
temporal o permanent, per cap dels membres del grup on conviu. (alimentació,
higiene, atenció mèdica, educació, vestit, vigilància, seguretat)
Maltractament psicològic o emocional. És aquella situació crònica en la qual
altres persones, adultes o menors d’edat, amb actuacions o privacions, provoquen a
l’infant o adolescent sentiments negatius envers la pròpia autoestima, i limiten les
seves

iniciatives

(menyspreu

continuat,

refús

verbal,

insult,

intimidació,

discriminació...).
Abús sexual. És tota activitat sexual imposada per un adult a un menor d’edat.
També es considerarà abús les activitats sexuals imposades per un menor d’edat a
un altre si el primer és considerablement major que la víctima o utilitza la força, les
amenaces o altres mitjans de pressió. Les activitats sexuals entre infants no es
consideraran abús sexual quan els infants superin el límit d’edat establert per l’estat
part per a les relacions sexuals consentides (que a l’Estat espanyol és de 16 anys)
Maltractament prenatal. Manca de cura del propi cos, conscient o inconscient, o la
ingestió de drogues o substàncies psicotròpiques per part de la mare durant el
procés de gestació, i també el produït indirectament al nadó per la persona que
maltracta la mare en procés de gestació.
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Sotmetiment químic-farmacèutic. És aquella situació en què es sotmet l’infant o
adolescent a qualsevol tipus de drogues, sense prescripció mèdica, que l’incapacita
per al desenvolupament de l’autonomia, la resistència o el control.
Pot ser causada per l’anomenada síndrome de Münchhausen “per poders”, que es
dóna quan els pares, tutors legals o guardadors simulen malalties a l’infant, se’l
sotmet a contínues exploracions mèdiques o a ingressos hospitalaris, al·legant
símptomes ficticis de manera activa pel propi adult.
Maltractament institucional. És causat per qualsevol legislació, procediment,
actuació o omissió procedent dels poders públics o derivada de l’actuació individual
del professional relacionada directament o indirectament amb el món de l’infant o
adolescent, que pot generar situacions per acció i/o omissió que impedeixin el millor
desenvolupament dels infants i els adolescents.
Explotació laboral Situació en la que s’utilitza un infant o adolescent en edat no
laboral per a treballs on s’obtingui qualsevol tipus de guany .
Explotació sexual. S’indueix o s’obliga l’infant o adolescent a activitats de
prostitució i/o pornografia.
Maltractament mitjançant les tecnologies de la informació. Utilització de
qualsevol forma de violència fent ús de la tecnologia.
El Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides va dictar l’Observació General
núm. 13 (2011) sobre el dret del nen a no ser objecte de cap forma de violència o
maltractament que fa una enumeració i definició de les formes de violència que afecten
als infants i als adolescents i que s’ha de tenir en compte per interpretar i aplicar el
present protocol.
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