INDICACIONS PER A L’APLICACIÓ I LA IMPLANTACIÓ
ALS CENTRES, UNITATS I PROFESSIONALS INCLOSOS EN
L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
Arxiu 4

Per a l’aplicació i implantació d’aquest protocol d’actuació en els diversos àmbits
d’aplicació establerts, caldrà tenir present les següents indicacions:
 Promoure el coneixement de les línies directes de denúncia d’abusos sexuals i
maltractaments (112) i d’ajuda a la infància i l’adolescència i comunicació a l’entitat
pública de protecció (116 111).
 Promoure activitats i mesures de caràcter divulgatiu i preventiu, com ara programes
d’educació i informació dirigits a conscienciar a la comunitat educativa sobre els
maltractaments i els abusos sexuals per tal que puguin minimitzar els factors de risc
i així prevenir-los o aturar–los. Aquestes activitats i mesures han de contemplar les
característiques dels infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual o amb
problemes de salut mental, i el major risc que aquests infants i adolescents tenen
de patir qualsevol tipus de maltractament, no només pels factors associats a la seva
situació personal, si no també per la major dificultat dels professionals per detectar
les situacions de maltractament i tractar-les adequadament.
 Adaptar en les seves actuacions el llenguatge utilitzat i els aspectes formals a l’edat
i les característiques personals de l’infant o adolescent, especialment si té alguna
discapacitat intel·lectual o problema de salut mental.
 Promoure la implicació i la intervenció dels professionals que treballen a primera
línia.
 Vetllar pel dret a la protecció de dades, la intimitat i l’honor dels infants i
adolescents, especialment dels que han estat objectes d’agressions sexuals,
maltractaments o qualsevol altra experiència traumàtica.
 Conèixer, complir i difondre el deure professional de comunicació i/o denúncia de
les situacions de maltractament.
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 Conèixer i complir allò que estableix l’article 450 del Codi penal: “El qui, tot i poderho fer amb la seva intervenció immediata i sense risc propi o aliè, no impedeixi la
comissió d'un delicte que afecti les persones en la seva vida, integritat o salut,
llibertat o llibertat sexual, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a
dos anys si el delicte és contra la vida, i la de multa de sis a vint-i-quatre mesos en
els altres casos, llevat que al delicte no impedit li correspongui una penal igual o
menor, cas en què s'ha d’imposar la pena inferior en grau a la d’aquell. 2. En les
mateixes penes incorre qui, tot i poder-ho fer, no acudeixi a l'autoritat o als seus
agents perquè impedeixin un delicte dels que preveu l'apartat anterior i de la
comissió pròxima o actual del qual tingui notícia.”
 Conèixer i complir allò que estableix l’article 259 de la Llei d’enjudiciament criminal:
“el que presenciï la perpetració de qualsevol delicte públic està obligat a
assabentar-ne immediatament el jutge d’instrucció o funcionari fiscal més proper al
lloc en què es trobi.”


Conèixer i complir allò que estableix l’article 13. 1 i 4 de la Llei orgànica 1/1996 de
15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor: “Tota persona o autoritat i
especialment les que per la seva professió o funció detectin una situació de
maltractament, de risc o de possible desemparament d’un menor, ho han de
comunicar a l’autoritat o els seus agents més pròxims, sense perjudici de prestar-li
l’auxili immediat que requereixi.” I “Tota persona que, a través de qualsevol font
d’informació, tingui notícia d’un fet que pugui constituir un delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, de tràfic d’éssers humans o d’explotació de menors, té
l’obligació de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal sense perjudici del que
disposa la legislació processal penal.”



Recordar, complir i difondre que, de conformitat amb el que disposa l’article 100.3
de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència: “tots els professionals, especialment els professionals de la salut,
els serveis socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin
coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o
un adolescent, d’acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació
amb l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els
adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació
que calgui per a valorar la situació de l’infant o l’adolescent.” I que els articles
158.f), 159.b) de la Llei 14/2010 tipifiquen com infracció greu o molt greu
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l’incompliment d’aquesta obligació quan aquest incompliment perllonga la situació
de desprotecció.


Recordar, complir i difondre que, la disposició addicional dinovena que fa
referència a la Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la
convivència en els centres, del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, determina que: “la direcció del centre públic ha de comunicar al
Ministeri Fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible
penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o
en relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la continuïtat de les
accions correctores previstes en aquest Decret per a l'alumnat i en la regulació
disciplinària d'aplicació als treballadors del centre d'acord amb el que preveuen les
lleis”.
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