Arxiu 3

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Els principis d’actuació d’aquest protocol són els següents:
 Actuar sempre intentant protegir l’interès superior de l’infant i adolescent (Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la Infància i l’Adolescència).
En aquest sentit, el Comitè dels Drets de l’Infant, en l’Observació general 14 (2013),
sobre el dret de l’infant que el seu interès superior sigui una consideració principal,
posa en relleu que les decisions particulars adoptades per les autoritats
administratives en totes les esferes, tant públiques com privades,

han de ser

avaluades en funció de l’interès superior de l’infant, i han d’estar guiades per aquest
principi, igual que totes les mesures que s’apliquin.
 Prevenir situacions que poden perjudicar greument el desenvolupament integral i el
benestar d’infants i adolescents.
 Intervenir de manera coordinada, seguint pautes compartides i mútuament
acceptades com a vàlides.
 Garantir el dret de l’infant i l’adolescent a ser escoltat en totes les decisions que
l’afectin. Cal tenir present especialment en aquest punt l’Observació general núm.
12 (2009) sobre el dret de l’infant a ser escoltat.
 Prestar atenció de manera immediata i àgil, evitant demores en la intervenció.
 Posar especial atenció als processos de detecció de les situacions d’abús sexual o
maltractament, per la qual cosa és essencial el treball dels professionals que
treballen en primera línia.
 Cercar la intervenció mínima, evitant el maltractament institucional generat per la
reiteració d’actuacions o la seva pràctica en condicions poc adequades.
 Possibilitar la valoració, el suport i la intervenció terapèutica de les víctimes d’abús
sexual infantil, siguin o no objecte d’una mesura de protecció.
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 Protegir tots els infants i els adolescents, i especialment els més vulnerables, com
ara els que tenen alguna discapacitat, entre d’altres. Cal tenir present especialment
en aquest punt la Convenció Internacional sobre els drets de les Persones amb
Discapacitat i el seu protocol facultatiu aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 que en el seu article 7 estableix que
“Els estats part han de prendre totes les mesures necessàries per assegurar que
tots els nens i les nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets
humans i llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb els altres nens i
nenes.” I en el seu article 16 estableix que “Els estats part han d’adoptar totes les
mesures de caràcter legislatiu, administratiu, social, educatiu i d'una altra índole que
siguin pertinents per protegir les persones amb discapacitat, tant en la seva llar com
fora d'aquesta, de totes les formes d'explotació, violència i abús, inclosos els
aspectes relacionats amb el gènere” i que “els estats part han d’adoptar també totes
les mesures pertinents per impedir qualsevol forma d'explotació, violència i abús, i
han d’assegurar, entre d’altres, que hi hagi formes adequades d'assistència i suport
que tinguin en compte el gènere i l'edat per a les persones amb discapacitat i els
seus familiars i cuidadors, fins i tot han de proporcionar informació i educació sobre
la manera de prevenir, reconèixer i denunciar els casos d'explotació, violència i
abús. Els estats part han d’assegurar que els serveis de protecció tinguin en compte
l'edat, el gènere i la discapacitat.”
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