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Preàmbul

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de protecció d'infants i adolescents, que
inclou la regulació del règim de protecció i la de les institucions públiques de protecció i tutela dels infants i
adolescents en situació de desemparament o de risc, tal com preveu l'article 166.3.a) de l'Estatut d'autonomia
de Catalunya.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, regula els
fonaments del sistema de protecció dels infants i adolescents a Catalunya. En concret, estableix la definició
legal de les situacions de risc, desemparament i guarda protectora que empara la intervenció pública; els
òrgans competents per intervenir-hi; el procediment, les garanties jurídiques i els requisits tècnics per adoptar
decisions que afectin l'esfera jurídica dels interessats, i les mesures de protecció, el seu contingut i els requisits
i criteris de prioritat per a la seva adopció.

El nou règim jurídic configurat per la Llei 14/2010 esmentada conserva els conceptes jurídics bàsics de la
intervenció protectora vigents fins a la seva aprovació, com són: l'interès superior de l'infant o adolescent; la
naturalesa juridicoadministrativa i tècnica de la intervenció; el caràcter tècnic de l'avaluació i de la proposta de
les mesures protectores; la garantia jurídica dels drets dels infants i adolescents i dels seus progenitors, tutors
o guardadors, i l'existència d'un sistema de protecció organitzat en xarxa, integrat per institucions i equips
constituïts segons criteris de competència jurídica, intervenció tècnica i proximitat territorial.

Tanmateix, el model de protecció configurat per aquesta Llei introdueix, també, novetats significatives que
completen i diversifiquen el sistema existent. Concretament, preveu la proporcionalitat de la intervenció,
definida en els conceptes de risc i desemparament segons la gravetat de la situació; la intervenció en matèria
de risc en l'àmbit local per mitjà d'eines jurídiques i tècniques; una regulació garantista del procediment de
desemparament que preservi l'interès superior de l'infant o adolescent i els drets i interessos legítims de les
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persones interessades; la diversificació de les mesures protectores per atendre les diferents necessitats dels
infants i adolescents i les de les seves famílies; la participació activa de l'infant i, especialment, de l'adolescent
en la presa de decisions que l'afecten; una regulació garantista de les situacions de protecció en què són
indispensables les limitacions de drets; la previsió d'un sistema d'indicadors i factors de risc, desemparament i
resiliència, per objectivar i homogeneïtzar l'avaluació tècnica en les situacions d'intervenció que preveu la llei i,
també, per facilitar el coneixement dels problemes socials que motiven la intervenció individualitzada, així com
altres novetats que no són objecte de regulació expressa d'aquest Decret.

En conseqüència, i a fi de desplegar les previsions legals, en la disposició final primera de la Llei 14/2010, de
27 de maig, s'habilita al Govern i als consellers competents en els àmbits corresponents perquè dictin les
disposicions necessàries per fer-ne el desplegament i l'execució i adoptin les mesures pertinents amb la
mateixa finalitat.

Per tant, i d'acord amb el que s'ha exposat, l'objectiu del Decret no és només aclarir o precisar el contingut de
la norma substantiva, sinó també complementar-la, en la mesura necessària, perquè adquireixi efectivitat plena
dintre dels límits de la potestat reglamentària. Assolir aquesta finalitat és especialment rellevant en la matèria
que ens ocupa, ateses la complexitat organitzativa, procedimental i material del sistema de protecció dels
infants i adolescents, i la necessitat d'establir criteris clars que delimitin responsabilitats, obligacions, drets que
es concreten en relació amb les mesures de protecció proposades i garanties entre tots els subjectes implicats:
els ens i òrgans administratius, els equips tècnics, els centres de protecció, els progenitors, tutors o
guardadors, els acollidors i, molt especialment, els infants i adolescents.

Així, les novetats normatives introduïdes abasten diversos aspectes. En l'àmbit de l'Administració, s'estableixen
clarament en l'articulat la col·laboració, el suport i la coordinació entre administracions, i s'introdueix també el
principi de la promoció de la parentalitat positiva dins dels principis generals que han de regir l'activitat
administrativa. Respecte dels infants i adolescents, es crea una secció específica de sol·licituds i queixes a fi de
garantir-ne més la participació i es reforcen les garanties dels seus drets en general. Així mateix, es consolida
la garantia de drets específica dels joves migrats sols malgrat que no disposin de la documentació personal, en
què s'inclou el dret a ser documentats i inscrits en el Registre Civil. També es preveu la garantia de drets
específica per als infants amb discapacitats mitjançant la introducció de la perspectiva inclusiva, que reforça el
dret a la no-discriminació, així com els suports que s'han d'oferir als infants i adolescents d'acord amb el
principi d'accessibilitat universal. Es milloren procediments de propostes i mesures de protecció, i es considera
l'incompliment del compromís socioeducatiu dels pares, tutors o guardadors com a causa per declarar el risc
greu i completar el concepte de l'atenció immediata. Finalment, es consolida el sistema perquè sigui encara
més garantista introduint el concepte caducitat de l'expedient.

El contingut del Decret s'estructura en dos títols i dues disposicions transitòries, una de derogatòria i dues de
finals. L'extensió i el detall de la disposició normativa es justifica per la complexitat organitzativa,
procedimental i material del sistema de protecció i dels processos d'intervenció, i la seva transcendència en els
drets i deures dels infants i adolescents i en els dels seus familiars.

El títol 1 del Decret, relatiu als drets i deures dels infants i adolescents en el sistema de protecció, no pretén
desplegar exhaustivament el catàleg general de drets i deures dels infants i adolescents que preveu la Llei
14/2010, del 27 de maig, sinó delimitar-ne el contingut. L'abast dels drets i deures pot quedar afectat per
l'exercici de les funcions protectores i per l'aplicació de les estratègies de contenció, les quals també són
objecte de regulació en aquest títol, de manera que es compleix la previsió legal que conté l'article 133.4 de la
Llei esmentada.

El títol 2 d'aquest Decret regula, d'una banda, la intervenció i el procediment dels serveis socials bàsics i els
serveis socials especialitzats en infància i adolescència en situacions de risc, desemparament i guarda, i la de
l'òrgan competent en matèria de protecció de la Generalitat de Catalunya. De l'altra, estableix el contingut de
les mesures de protecció dels infants i adolescents desemparats, tal com preveu el títol V de la Llei 14/2010,
del 27 de maig. Aquesta regulació conjunta dins del mateix títol s'explica perquè si el procediment és el marc
necessari per avaluar i decidir rigorosament i objectivament sobre la situació de l'infant o l'adolescent
desprotegit, les mesures de protecció són l'eina bàsica per fer-ne efectiva la protecció. D'altra banda, el títol 2
dedica un capítol sencer al dret de relació, atesa la importància que el manteniment dels contactes familiars té
per al foment i la continuïtat dels vincles afectius i per a l'afavoriment de la reintegració familiar de l'infant o
adolescent tutelat. De la mateixa manera es dona importància al manteniment dels contactes de l'infant o
adolescent amb els seus acollidors anteriors, sempre que sigui convenient per a ell. En darrer lloc, el capítol 9,
que desplega el capítol V del títol V de la Llei 14/2010, del 27 de maig, estableix la intervenció i el procediment
amb els infants i adolescents menors de 14 anys que cometen infraccions penals.

Pel que fa als aspectes significatius que cal ressaltar d'aquest títol, s'observa que, d'una banda, en matèria
d'intervenció en situacions de risc, el Decret fa un pas endavant en relació amb el que preveu la Llei 14/2010,
del 27 de maig, ja que regula la possibilitat que, si es dona el cas i en certs supòsits, els ens locals dictin
resolucions declaratòries de les situacions de risc greu. D'altra banda, en matèria de mesures protectores, el
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Decret estableix la preferència de l'acolliment familiar respecte de l'acolliment en centre i delimita clarament
els supòsits d'acolliment familiar, atès l'encàrrec que conté l'article 126.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.
En relació amb l'acolliment en centre, el Decret preveu les garanties bàsiques que s'han de respectar per al seu
acord tant en els centres residencials d'educació intensiva com en els terapèutics. També regula la figura de
l'acolliment de cap de setmana i vacances en família col·laboradora, d'aquesta manera compleix l'encàrrec legal
que conté el precepte 132.7 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

Tanmateix, aquest Decret no desplega el procediment ni les circumstàncies de validació de famílies acollidores i
adoptives, ni l'organització ni el funcionament dels centres, atesa la seva complexitat i especificitat. Per la
mateixa raó, tampoc preveu la figura de la procuradoria de la infància i l'adolescència. La regulació d'aquestes
matèries es farà en futurs decrets específics.

El Decret també reglamenta el nou règim jurídic de l'acolliment preadoptiu, que, a partir de l'entrada en vigor
de la Llei, es constitueix exclusivament en via administrativa. També preveu el contingut bàsic de les mesures
de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal dels adolescents tutelats.

Aquest Decret compleix els principis de bona regulació i de qualitat normativa que formulen l'article 129 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 62
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i s'ajusta
als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Aquesta
norma és del tot necessària per poder complir les disposicions legals esmentades en els paràgrafs anteriors; és
eficaç i proporcionada per assolir els objectius de la intervenció, i sempre té com a finalitats la defensa de
l'interès general, en aquest cas representat pel col·lectiu més vulnerable com són els infants i adolescents; la
preservació del seu interès superior, i els drets i interessos de les persones interessades. La iniciativa és
coherent amb el marc normatiu vigent. Té en compte les modificacions recents que han introduït la Llei
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, i la Llei
8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb
discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, que té reflex en la normativa civil catalana, i contribueix
a millorar l'eficàcia en el funcionament del departament titular de la competència en matèria d'infància i
adolescència. Proporciona seguretat jurídica a les persones destinatàries, compleix els principis de
transparència i eficiència, i evita càrregues administratives innecessàries a les persones interessades. Així
mateix, en relació amb l'elaboració de la norma, s'ha fet accessible a la ciutadania i s'ha respectat el règim de
transparència.

El Decret ha estat vist per la Comissió de Govern Local de Catalunya, la qual n'ha emès informe favorable.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Drets Socials, d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Títol 1

Drets i deures dels infants i adolescents en el sistema de protecció

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Dels drets i deures dels infants i adolescents en el sistema de protecció

1.1 Els infants i adolescents beneficiaris del sistema de protecció són titulars dels drets i deures que
garanteixen, en general, a tota persona i, específicament, als infants i adolescents, els tractats internacionals
en matèria de drets humans subscrits per l'Estat espanyol, la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de
Catalunya i la resta de la legislació vigent.

1.2 L'òrgan competent en infància i adolescència ha de disposar i facilitar als infants i adolescents, a les
famílies, als professionals, als centres de protecció, a les entitats i institucions i a la població en general, guies
divulgatives de drets i deures adaptades a la capacitat de lectura i comprensió dels infants i adolescents.
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Article 2

Interès superior de l'infant o adolescent

2.1 L'interès superior de l'infant o adolescent ha de ser el principi que inspiri i fonamenti totes les decisions i
actuacions de les administracions públiques competents en matèria de protecció.

2.2 Els drets i deures de l'infant o adolescent s'interpreten i s'apliquen d'acord amb l'interès superior de l'infant
o adolescent.

2.3 L'interès superior de l'infant o adolescent es determina d'acord amb les previsions dels tractats
internacionals ratificats per l'Estat espanyol, especialment la Convenció sobre els Drets dels Infants de les
Nacions Unides, del 20 de novembre de 1989; els principis consagrats en la Carta Europea dels Drets de
l'Infant i en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, del 7 de desembre de 2000, i les observacions
generals del Comitè dels Drets de l'Infant de Ginebra, relatives al fet que el seu interès superior sigui una
consideració primordial.

2.4 Per determinar l'interès superior de l'infant o l'adolescent, se n'han d'atendre les necessitats i els drets, i
s'ha de tenir en compte la seva opinió, els seus anhels i aspiracions, i també la seva individualitat dins el marc
familiar i social.

Article 3

Drets i deures dels infants i adolescents en situació de risc, desemparament o guarda protectora

3.1 Les administracions competents han de vetllar perquè els infants i adolescents en situació de risc,
desemparament o guarda protectora gaudeixin de tots els drets reconeguts per l'ordenament jurídic i
compleixin els seus deures i obligacions.

3.2 Els drets i deures dels infants i adolescents es protegeixen i s'exerceixen, sense cap mena de discriminació,
amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la discapacitat, la condició social o
l'orientació sexual de l'infant o adolescent, o dels seus progenitors, tutors o guardadors.

En relació amb els grups que pateixen múltiple discriminació, els poders públics han de prendre les mesures
suplementàries per garantir-ne la protecció.

3.3 Les administracions competents han d'incorporar la perspectiva de gènere i de les dones, i la perspectiva
de discapacitat, en les polítiques públiques en matèria de protecció d'infants i adolescents.

3.4 Els infants i els adolescents amb discapacitat tenen dret a l'accessibilitat universal i que se'ls garanteixin
els suports que es valorin necessaris per a la seva inclusió i participació plena i efectiva.

Article 4

Informació

Les administracions competents i, si escau, els serveis públics del sistema de protecció han d'informar els
infants, els adolescents i els seus progenitors, tutors i guardadors, segons els casos, de manera immediata,
fàcil i entenedora, i adaptada a l'edat de l'infant o adolescent i a les seves necessitats, sobre el contingut, els
límits i les garanties dels drets i els deures de què són titulars en el sistema de protecció, i preveure els
mecanismes de suport necessaris per assolir aquesta finalitat.

Article 5

Caràcter irrenunciable dels drets

Els drets dels infants i adolescents en el sistema de protecció són irrenunciables, sens perjudici de les
limitacions que es preveuen legalment i de les que l'òrgan administratiu competent acordi legítimament, tenint
en compte l'interès superior de l'infant o adolescent.
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Article 6

Dret dels infants i adolescents a accedir al sistema de protecció

6.1 Els infants i adolescents en situació de risc o desemparament tenen dret a accedir al sistema de protecció i
a gaudir dels recursos més adequats per al desenvolupament personal.

6.2 Els infants i adolescents tenen dret a sol·licitar la protecció i tutela de la Generalitat de Catalunya en el
marc de la legislació d'infància i adolescència.

Capítol 2

Drets dels infants i adolescents en el sistema de protecció, exercici i límits

Secció 1

Drets dels infants i adolescents en el sistema de protecció

Article 7

Dret a la informació, a ser escoltats i a la participació

7.1 Els infants i adolescents tenen dret a ser informats per les administracions competents dels motius que
justifiquen l'acord de qualsevol mesura de protecció i de la finalitat de la seva aplicació.

7.2 Els infants, d'acord amb el seu coneixement i capacitat, i, en tot cas, els adolescents han de ser escoltats
en els àmbits familiar, escolar i social, així com en tots els procediments que afectin la seva situació personal,
familiar, social o patrimonial. Per a aquest motiu, han de rebre la informació que els permeti exercir aquest
dret en un llenguatge comprensible, en formats accessibles i adaptats a les seves circumstàncies mitjançant els
recursos i suports necessaris perquè puguin entendre, opinar i participar en aquests àmbits.

7.3 Els infants i adolescents poden manifestar la seva opinió per si mateixos o per mitjà de la persona que
designin. En cas que l'infant o adolescent sol·liciti ser escoltat, directament o per mitjà de la persona
designada, l'òrgan o el servei destinatari ha d'atendre'n la petició o denegar-la de manera motivada.

7.4 El dret de l'infant o adolescent a ser escoltat s'ha d'aplicar d'acord amb les previsions dels tractats
internacionals ratificats per l'Estat espanyol i les observacions generals del Comitè dels Drets de l'Infant de
Ginebra.

Article 8

Dret a la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge

8.1 Els òrgans administratius competents, els serveis públics del sistema de protecció i les famílies i els
professionals acollidors han de garantir la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge dels
infants i adolescents protegits.

8.2. Les administracions competents han de vetllar perquè la presència en entorns digitals dels infants i
adolescents protegits sigui apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels riscos que en puguin
derivar. Amb aquesta finalitat, poden promoure les mesures adequades i oportunes davant dels prestadors de
serveis digitals d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d'autonomia de la persona en
l'àmbit digital.

8.3 Les persones que participen en els procediments de protecció dels infants i adolescents atesos en el
sistema de protecció estan obligades a respectar la confidencialitat de totes les dades que contenen els
expedients corresponents, especialment les relatives a la història personal i familiar. Aquesta obligació es
manté més enllà del tancament de l'expedient de protecció.

Article 9
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Dret a la identitat, a estar documentat i al coneixement dels orígens

9.1 Els infants i adolescents que accedeixen al sistema de protecció tenen dret a la seva identitat personal, la
qual cosa inclou el dret a tenir un nom i una nacionalitat des del moment del seu naixement. En cas que no
estigui inscrit en el Registre Civil, l'organisme competent ha de fer totes les actuacions necessàries per a la
inscripció del seu naixement.

9.2 Els òrgans administratius competents han d'obtenir i garantir la custòdia correcta de la documentació
acreditativa de la identitat personal de tots els infants i adolescents tutelats.

9.3 No obstant això, les administracions competents han de facilitar la documentació que esmenta l'apartat
anterior a les persones titulars de la guarda, quan sigui necessari per a l'exercici de les seves funcions.

9.4 Les administracions competents i les persones titulars de la guarda han de facilitar als infants i adolescents
tutelats la seva documentació identificativa, quan en sigui necessària la tinença per complir les obligacions
d'identificació. En cas que siguin estrangers, han de facilitar la documentació per a la residència i treball que
preveu la legislació vigent.

9.5 Els infants i adolescents tenen dret a conèixer els seus orígens genètics, pares i mares biològics i parents
biològics d'acord amb el que preveu la legislació civil i administrativa.

Article 10

Dret de relació personal

10.1 Els infants i adolescents protegits tenen dret a conservar les relacions personals amb els seus
progenitors, tutors o guardadors, els seus germans, la seva família extensa i les persones amb les quals
mantinguin relacions significatives o un vincle positiu d'afectivitat. Els lligams personals poden comportar el
dret de visites, el de comunicació i el de convivència.

10.2 El dret de relació pot ser limitat o exclòs per una mesura cautelar administrativa quan perjudiqui o pugui
perjudicar-ne l'estabilitat emocional o el desenvolupament personal, amb l'avaluació prèvia de l'equip tècnic
competent, tenint en compte l'interès superior de l'infant o adolescent.

10.3 Els òrgans administratius competents han de procurar mantenir la convivència entre germans quan
apliquin una mesura de protecció, d'acord amb l'interès superior dels infants i adolescents.

10.4 El dret de relació entre l'infant o adolescent desemparat i els seus progenitors, tutors, guardadors i, quan
escaigui, la seva família extensa i les persones amb les quals manté un vincle positiu d'afectivitat, l'ha
d'establir l'òrgan competent per mitjà de resolució administrativa, degudament motivada, amb l'escolta prèvia
de l'infant, si té prou coneixement, o de l'adolescent. També se l'ha d'informar de la decisió acordada.

10.5 El dret de relació que s'estableixi ha de ser adequat i proporcionat a les necessitats de l'infant o
adolescent i a la finalitat de la mesura de protecció, i s'ha de concretar també en el pla individualitzat de
relació.

10.6 El dret de relació s'ha de produir preferiblement fora de l'horari escolar, dissabtes i festius, en espais
amigables dissenyats i adequats per a aquesta funció, ben comunicats amb la xarxa de transport públic i tan a
prop com sigui possible del lloc de residència familiar.

Article 11

Dret a comunicar i rebre informació i al secret de les comunicacions

11.1 Els òrgans administratius competents, els serveis públics del sistema de protecció i les persones i les
famílies acollidores han de garantir, sens perjudici de les obligacions educatives i protectores que deriven de la
relació de tutela i guarda, els drets dels infants i adolescents acollits a cercar, comunicar, rebre i utilitzar
informació adequada a la seva edat i condicions de maduresa, a guardar secret de les seves comunicacions i a
la inviolabilitat de la seva correspondència, com a eines de protecció de la seva privacitat.

11.2 Les limitacions o restriccions temporals en l'exercici dels drets esmentats han de respectar els requisits
que estableixen l'ordenament jurídic vigent, particularment, i, segons els casos, l'autorització judicial o la
resolució de l'òrgan administratiu titular de la tutela, i la comunicació preceptiva a la fiscalia dels infants i
adolescents en un termini màxim de 48 hores.
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11.3 La persona que té la guarda de l'infant o adolescent, en exercici d'aquesta funció i de manera assimilada
al control parental, pot limitar, per raons educatives, protectores o terapèutiques, l'ús de determinats mitjans
tècnics o programes informàtics de telecomunicació, i també pot demanar explicacions a l'infant o adolescent
sobre el contingut de les comunicacions que puguin posar en perill el seu desenvolupament integral o la seva
integritat física o psíquica.

Article 12

Dret a la protecció de la salut

12.1 L'atenció sanitària dels infants i adolescents atesos pel sistema de protecció ha de tenir en compte les
seves circumstàncies personals, familiars i socials, i ha de procurar evitar exploracions innecessàries,
reiteratives o intrusives.

12.2 Els òrgans administratius competents vetllen perquè els infants i adolescents tutelats per l'entitat pública
competent i, en especial, els que han estat víctimes de maltractaments rebin l'atenció sanitària prioritària que
estableix la legislació. L'atenció l'han de facilitar professionals formats i especialitzats amb l'objectiu de reduir o
neutralitzar el dany produït.

12.3 El consentiment informat de l'infant o adolescent per a qualsevol actuació en l'àmbit de la salut es regeix
per la legislació sanitària. Per als qui ho requereixin, s'han de facilitar i garantir els suports addicionals
necessaris perquè els infants i adolescents amb necessitats especials puguin comprendre la informació.

12.4 Les administracions han de vetllar per la correcta administració dels medicaments a les persones menors
protegides i han de promoure les intervencions integrals en l'àmbit de la salut que evitin la medicalització
excessiva de la infància i la joventut.

Article 13

Dret a l'atenció educativa

13.1 Els infants i adolescents que accedeixen al sistema de protecció tenen dret a rebre una atenció educativa
que doni resposta a les seves necessitats educatives derivades de les circumstàncies personals, familiars i
socials.

13.2 L'atenció educativa ha d'incloure l'increment progressiu de suports necessaris per garantir el
desenvolupament de la seva personalitat, protegir la seva integritat i dignitat, i assegurar la igualtat
d'oportunitats que preveuen la legislació i la programació educatives.

Article 14

Dret a l'escolarització

14.1 Els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya són escolaritzats de manera preferent en
el centre escolar més adequat a les seves circumstàncies. En el cas d'infants amb discapacitat es prioritzarà,
sempre que sigui possible, l'escolarització en centre ordinari en les diferents etapes educatives, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent.

14.2 L'infant o adolescent tutelat i acollit per una família, d'acord amb la legislació educativa, té dret, als
efectes de la seva preinscripció i matriculació, a ser considerat com a membre de la unitat familiar amb
igualtat de drets que la resta d'infants o adolescents en edat escolar de què formen part.

14.3 L'accés dels infants i adolescents tutelats a l'ensenyament postobligatori s'ha de dur a terme en el marc
de la legislació educativa, sens perjudici de l'atenció educativa que doni resposta a les seves necessitats a què
es refereix l'apartat primer de l'article anterior.

14.4 Els òrgans administratius competents vetllen perquè els infants i adolescents tutelats per l'entitat pública
competent i, en especial els que han estat víctimes de maltractaments, obtinguin l'accés prioritari a
l'ensenyament obligatori i postobligatori, als serveis públics d'escola bressol i als programes formatius i de
transició a la vida adulta existents.

Article 15
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Defensa jurídica

15.1 La Generalitat de Catalunya representa l'infant o adolescent tutelat i en defensa els drets i interessos
legítims en els processos judicials i administratius de què sigui part.

15.2 L'òrgan competent en matèria de protecció d'infants i adolescents ha de promoure, d'ofici o a petició de
l'adolescent, el nomenament de defensor o defensora judicial, en els supòsits que preveuen la legislació civil i
la d'infància i adolescència.

15.3 La Generalitat de Catalunya pot mantenir, amb el seu consentiment, la representació i la defensa dels
drets i interessos legítims de les persones tutelades que han assolit la majoria d'edat en els processos judicials
i administratius iniciats durant la seva minoria d'edat.

Article 16

Drets dels infants i adolescents beneficiaris dels serveis i de les mesures d'atenció i protecció

Els infants i adolescents beneficiaris dels serveis i de les mesures d'atenció i protecció a què fa referència el
títol V de la Llei 14/2010, del 27 de maig, tenen els drets següents:

a) A ser informats i escoltats, i a ser atesos amb ple respecte per la seva dignitat, la seva intimitat, els seus
valors religiosos i culturals, la seva orientació sexual, la seva discapacitat i la seva diversitat.

b) A rebre atenció i serveis de qualitat, de manera continuada i mentre sigui necessari, i a ser atesos per
professionals especialitzats.

c) A disposar d'un projecte o pla personalitzat d'atenció personal, social, educativa i d'integració familiar, amb
la valoració prèvia de la seva situació personal, en què s'estableixin de manera precisa o estimada totes les
mesures necessàries i els terminis corresponents de durada.

d) A tenir assignat un o una professional de referència encarregat de vetllar per la coherència global del procés
d'atenció i per la coordinació entre els diferents professionals i equips implicats, així com a conèixer el mitjà
per posar-s'hi en contacte.

e) Al seguiment semestral i, si escau, a la revisió de les mesures d'atenció o de protecció en vigor, llevat
d'excepcions justificades.

f) A rebre explicacions de les mesures proposades o acordades i de les seves finalitats, d'acord amb la seva
edat i el seu grau de maduresa.

g) A rebre el suport necessari en el procés de preparació per a la integració en una família acollidora o, quan
no se'n tingui, en el procés d'ingrés en un centre.

h) A rebre atenció urgent o prioritària en els supòsits que preveu la legislació vigent, particularment en casos
de maltractament.

Article 17

Drets dels infants i adolescents acollits en família o centre

Els infants i adolescents que es troben en situació d'acolliment en família o centre també tenen els drets
següents:

a) A ser informats i escoltats en totes les decisions que els afecten, d'acord amb la seva edat.

b) A ser informats de manera comprensible de la seva situació legal i de les funcions encomanades a
cadascuna de les persones i institucions responsables de la seva protecció.

c) A manifestar la disconformitat amb qualsevol aspecte del tracte rebut mitjançant sol·licitud o queixa,
d'acord amb els procediments que s'estableixen, i a rebre'n una resposta. A aquests efectes, han d'estar
informats sobre l'òrgan competent davant del qual han de presentar la sol·licitud o queixa i els mitjans pels
quals l'han de tramitar.

d) A exercir la pràctica de la seva religió, amb respecte a la llibertat dels altres i a les regles de convivència del
lloc on resideixen.
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e) A accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, i, en general, a l'atenció
de totes les seves necessitats personals, per garantir-ne el desenvolupament adequat.

f) A tenir la seva privacitat, que inclou un espai i un temps propi, i a disposar d'unes pertinences que els
permetin personalitzar el seu propi entorn, dintre del respecte a les regles de convivència del lloc on
resideixen.

g) A disposar d'un entorn accessible que en garanteixi l'autonomia i el desenvolupament.

h) A continuar en el centre educatiu on cursen els seus estudis, sempre que la persona o família acollidora de
l'infant no opti pel centre educatiu més proper al seu domicili familiar o laboral o, si escau, pel centre en què
estiguin escolaritzats els seus fills.

i) A relacionar-se i a conservar el vincle afectiu amb la seva família, tret que estigui justificada la suspensió del
dret de relació en interès superior de l'infant o adolescent.

j) A gaudir d'uns períodes equilibrats d'activitat, oci i descans en la seva vida quotidiana.

k) A ser informats, abans de complir els 18 anys, de les mesures de suport posteriors a l'emancipació i a la
majoria d'edat que es preveuen per a les persones joves extutelades, del seu contingut i dels requisits per ser-
ne beneficiaris.

l) A accedir al lleure educatiu com a espai de creixement personal, d'implicació i compromís amb la societat
dins d'un espai de relació no formal que afavoreixi l'autonomia i l'esperit crític. En el cas d'infants amb
discapacitat, es prioritza l'accés al lleure inclusiu, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

Article 18

Drets dels infants i adolescents acollits en família

18.1 Els infants i adolescents tutelats i amb proposta de mesura d'acolliment familiar tenen dret que es duguin
a terme, amb la màxima agilitat possible, les gestions per a la cerca de família acollidora adient a les seves
necessitats.

18.2 Els infants i adolescents acollits en família tenen els drets que esmenten els articles anteriors i els
següents:

a) A sentir-se i ser tractats com a membres d'aquesta família, a ser integrats en la vida familiar i a gaudir i
participar plenament de les activitats familiars i socials.

b) A ser respectats pel que fa als seus orígens i la seva història familiar.

c) A ser acollits, només durant el temps indispensable, per facilitar, si és possible, el retorn al seu nucli familiar
quan aquesta sigui la proposta tècnica.

d) A rebre atenció, suport tècnic i seguiment per part de l'òrgan competent i de les entitats acreditades. A
l'efecte de fer el seguiment del nucli acollidor, s'han de fer entrevistes amb la família acollidora i amb l'infant o
adolescent acollit de manera individualitzada i d'acord amb la seva edat i maduresa.

Article 19

Drets dels infants i adolescents acollits en centre

Els infants i adolescents que, per a la seva protecció, viuen en centres, independentment de la seva tipologia o
titularitat, tenen també els drets següents:

a) A participar en l'elaboració del seu projecte educatiu i en la definició de les activitats del centre, d'acord amb
les directrius que s'estableixin i sense que aquesta participació estigui condicionada per estereotips i rols de
gènere.

b) A participar, a fer propostes de millora i a donar-ne l'opinió en la programació de les activitats i en les
decisions i la dinàmica del centre que l'afectin individualment o col·lectivament, en el marc del reglament intern
de la institució.

c) A gaudir de la dinàmica comunitària del barri, districte, poble o ciutat on estigui ubicat el centre com
qualsevol altre ciutadà i a participar-hi.
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d) A tenir assignat un educador o educadora del mateix centre, com a responsable de la seva atenció
personalitzada, amb l'obligació de dedicar a l'infant o adolescent un temps específic per conèixer-ne les
necessitats i facilitar-li l'ajuda necessària per al seu desenvolupament integral en totes les seves dimensions:
física, cognitiva, emocional, social, moral i lúdica.

e) A conèixer el reglament intern del centre, així com els seus drets i deures, que s'han d'explicar de manera
comprensible i accessible d'acord amb la seva edat i les seves circumstàncies personals.

f) A viure en centres residencials adaptats a les seves necessitats, d'acord amb el principi de l'accessibilitat
universal i la legislació vigent, pròxims al seu nucli familiar, sempre que sigui possible i les mesures de
protecció ho recomanin.

g) A fer estada en el centre, només durant el temps indispensable, per facilitar, si és possible, el retorn al nucli
familiar o la integració en una família acollidora.

h) A disposar d'un espai de relació amb la seva família en el mateix centre, si no hi ha circumstàncies de
seguretat o d'altre tipus que ho impedeixin o ho desaconsellin.

i) A no ser sotmès a cap mena de restricció de llibertat, immobilització o limitació de la capacitat física o
intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió de professionals
qualificats.

Secció 2

Sol·licituds i queixes

Article 20

Sol·licituds i queixes

20.1 L'infant o adolescent, independentment de la seva situació o de la mesura de protecció en vigor, té dret a
presentar sol·licituds i queixes davant de qualsevol dels òrgans amb competència en matèria de protecció i
també davant del Síndic de Greuges i del Ministeri Fiscal, en els termes que estableix la legislació aplicable.

20.2 Les administracions competents, els equips tècnics i els centres del sistema de protecció han de fer
efectiu aquest dret per mitjà dels procediments i els recursos necessaris, i garantir, en tot cas, la recepció de
la petició i la seva resposta, que s'ha d'adaptar a les seves necessitats. També han d'oferir el suport necessari
perquè els procediments i recursos esmentats siguin accessibles als infants i adolescents amb discapacitat.

20.3 L'òrgan competent en infància i adolescència tramita les sol·licituds i queixes presentades pels infants i
adolescents sota protecció, d'acord amb el que estableixen els articles següents.

Article 21

Presentació de sol·licituds i queixes

21.1 L'òrgan administratiu i els serveis administratius competents en matèria d'infància i adolescència,
incloent-hi els centres residencials, han de disposar, electrònicament i presencialment, d'un model normalitzat,
accessible i simplificat de sol·licitud i queixa, fàcil d'entendre i d'emplenar per qualsevol infant o adolescent
amb prou coneixement.

21.2 Els òrgans i serveis administratius que rebin la queixa d'un infant o adolescent tenen l'obligació de fer-la
arribar a l'òrgan o servei administratiu que estigui designat per tramitar-la.

21.3 La tramitació inclou les fases següents:

a) Inici, en què es rep, s'identifica i es tramita la sol·licitud o queixa.

b) Instrucció, que consisteix a valorar les actuacions que s'han de portar a terme i, si escau, escoltar l'infant o
adolescent, investigar els fets objecte de sol·licitud o queixa i establir les mesures provisionals que
corresponguin.

c) Finalització, en què s'estableixen conclusions i propostes.

21.4 Els centres de protecció d'infants o adolescents, d'acord amb el seu reglament de règim intern i en el
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marc del seu projecte educatiu, poden disposar del seu propi procediment de sol·licitud i queixa, sens perjudici
del que regula amb caràcter general aquest Decret.

Article 22

Garanties del dret a presentar sol·licituds i formular queixes

22.1 L'òrgan competent en matèria de protecció d'infants i adolescents ha de facilitar a l'infant o adolescent
una resposta a la seva sol·licitud o queixa i l'ha d'informar sobre les conclusions i les propostes formulades.

22.2 L'òrgan competent ha d'informar l'infant o adolescent sobre l'existència d'altres procediments de queixa
en relació amb el problema plantejat. La informació que es facilita s'ha d'adequar al nivell de maduresa, a les
circumstàncies i a les necessitats de suport de l'infant o adolescent.

22.3 Els òrgans i serveis competents han de garantir la reserva i l'anonimat en el tràmit de presentació de la
sol·licitud o queixa. En cap cas l'infant o adolescent pot ser obligat pels acollidors o professionals responsables
de la cura a revelar el contingut de la seva sol·licitud o queixa ni pot ser pressionat per donar-lo a conèixer.

22.4 Durant la tramitació de la sol·licitud o queixa, no s'ha de revelar a ningú la identitat de l'infant o
adolescent que la formula, llevat que aquesta dada, en tractar-se de fets personals o individuals, no es pugui
ocultar a les persones objecte de la sol·licitud o queixa.

Secció 3

Límits dels drets dels infants i adolescents acollits en centres residencials d'educació intensiva i terapèutics

Article 23

Concepte i àmbit d'aplicació de les estratègies de contenció en els centres de tipus terapèutic i d'educació
intensiva

23.1 Les contencions són les estratègies d'intervenció orientades al control de les alteracions de la conducta i
l'agitació i a la seguretat.

23.2 Les estratègies de contenció només es poden aplicar en els supòsits que preveu la legislació vigent i,
especialment, en situacions que comportin un risc o perill concret i imminent, susceptible de provocar de
manera immediata un risc per a la vida, la integritat física o psíquica de l'infant o adolescent, o de terceres
persones, o de causar danys greus al mobiliari o les instal·lacions.

23.3 Es prohibeix expressament l'ús de mitjans de contenció amb finalitats correctores o sancionadores.

Article 24

Criteris generals d'utilització de les estratègies de contenció

24.1 L'ús d'estratègies de contenció per part dels professionals del centre s'ha de dur a terme sempre com a
últim recurs, d'acord amb els principis de proporcionalitat, excepcionalitat i necessitat, i amb una estricta i
necessària observança de la legislació vigent.

24.2 L'ús d'estratègies de contenció ha de tenir una durada estrictament limitada al temps imprescindible i ha
de finalitzar immediatament quan l'infant o adolescent cessi en la conducta que ha provocat la intervenció o
quan es revelin inadequades.

24.3 Quan s'utilitzin estratègies de contenció s'ha de garantir, en tot cas, la integritat física i moral de l'infant o
adolescent.

24.4 Les estratègies de contenció només es poden aplicar en els supòsits que preveu la legislació vigent.

24.5 Les estratègies de contenció s'han d'aplicar progressivament i de menys a més restrictives, concretament:

a) Contenció verbal i emocional, contenció ambiental.

b) Contenció física.
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c) Separació temporal per raons de contenció.

24.6 Les intervencions anteriors les han de dur a terme professionals amb prou formació i experiència.

24.7 L'equip educatiu del centre ha de garantir el seguiment de les estratègies de contenció que s'apliquen i la
finalització immediata quan ja no siguin necessàries.

Article 25

Documentació i registre de les estratègies de contenció

25.1 Els professionals que intervenen en la contenció han de documentar-la i avaluar-la d'acord amb el
protocol que estableix l'òrgan administratiu competent en protecció de la infància i l'adolescència i també han
d'explicar-la a l'infant o l'adolescent i als seus familiars, perquè en comprenguin la finalitat.

25.2 Les estratègies de contenció física i de separació temporal per raó de contenció s'han d'anotar al registre
preceptiu corresponent, i han de constar en l'expedient de l'infant o adolescent. S'ha de fer constar el motiu de
la intervenció, l'hora d'inici i de finalització, els professionals que hi intervenen i les propostes d'actuació
posteriors.

25.3 Les mesures de contenció s'han de comunicar en els termes que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels infants o adolescents.

Article 26

Contenció física

26.1 La contenció física consisteix en la restricció parcial o total dels moviments de l'infant o adolescent duta a
terme pels professionals del centre mitjançant la subjecció o retenció realitzada amb la força mínima
necessària. Aquesta subjecció o retenció l'han de fer de manera directa els professionals, per mitjà del seu
propi cos, sense que es puguin utilitzar instruments o elements mecànics ni administrar medicació amb aquesta
finalitat.

26.2 La contenció física ha de ser proporcional a la situació concreta i pot consistir en les mesures següents:

a) La interposició d'un professional o més entre l'infant o l'adolescent i la persona o l'objecte que es troba en
perill.

b) La restricció física d'espais i moviments mitjançant la subjecció duta a terme per un o més professionals.

c) En darrer terme, la immobilització, que es recomana que l'efectuïn dos professionals com a mínim.

26.3 En la contenció física, s'han d'evitar lesions a l'infant o adolescent i a terceres persones.

26.4 Els professionals de l'equip educatiu del centre poden decidir si cal la contenció física i, per dur-la a
terme, poden sol·licitar el suport del personal de seguretat.

26.5 La contenció física s'ha de fer amb la mínima intensitat possible i ha de durar el temps imprescindible.

Article 27

Separació temporal per raons de contenció

27.1 Aquesta separació consisteix a apartar temporalment l'adolescent de la resta del grup en una habitació o
espai, a porta tancada a fi d'impedir-ne la sortida, que reuneixi les condicions necessàries per evitar conductes
autolítiques.

27.2 S'ha d'aplicar, excepcionalment, en les situacions en què l'adolescent hagi perdut de manera intensa el
control de la seva conducta i estigui en perill la seva integritat física o psíquica, o la de terceres persones, així
com en els moments en què pugui causar danys greus al mobiliari o les instal·lacions.

27.3 La decisió d'aquesta separació l'ha d'acordar la direcció del centre o, en cas d'absència, l'equip educatiu,
que haurà d'informar-ne a la direcció esmentada.

27.4 La separació s'ha de dur a terme a l'habitació de l'adolescent, sempre que ho permetin les
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característiques estructurals.

27.5 Aquesta separació ha de durar el temps imprescindible i no pot excedir de sis hores en horari diürn i de
vuit hores en horari nocturn.

27.6 Durant la separació, l'adolescent ha d'estar sota la vigilància visual del personal del centre.

27.7 Aquesta separació només es pot aplicar en els centres d'educació intensiva i terapèutics.

27.8 Aquesta mesura de contenció no s'ha de confondre amb la mesura educativa de separació del grup de
l'article 139.c) de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

Capítol 3

Deures dels infants i adolescents en el sistema de protecció

Article 28

Deures dels infants i adolescents en el sistema de protecció

28.1 Els infants i adolescents beneficiaris del sistema de protecció han de complir els deures següents:

a) Atendre els acords, les mesures i els objectius relacionats amb el programa o pla d'actuació previst, seguir
les orientacions dels professionals responsables i participar activament en les actuacions que s'estableixen en
interès de l'infant o adolescent.

b) Respectar la dignitat i els drets dels professionals que intervenen en els procediments de protecció.

28.2 Els infants i adolescents acollits en els centres i establiments del sistema de protecció també tenen els
deures següents:

a) Complir les normes de convivència i funcionament del centre.

b) Fer un ús responsable de les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.

c) Desenvolupar amb dedicació i aprofitament les activitats educatives, laborals i de formació que el mateix
centre d'acolliment o residencial organitza, dirigeix i coordina, i que formen part del seu projecte educatiu.

d) Respectar la dignitat i els drets del personal i dels companys en el centre.

Títol 2

Intervenció, procediment i mesures de protecció

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Règim jurídic

Article 29

Objecte
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Els procediments de protecció dels infants i adolescents tenen per objecte regular els requisits i els tràmits
necessaris per prendre decisions en les matèries següents:

a) Risc.

b) Desemparament.

c) Tutela.

d) Guarda.

e) Mesures assistencials.

Article 30

Àmbit territorial d'aplicació

30.1 Els procediments que regula aquest Decret s'apliquen en els casos d'infants i adolescents que tenen
domicili o es troben eventualment en el territori de Catalunya.

30.2 En l'àmbit de protecció dels infants i adolescents, el domicili de l'infant o adolescent és el dels
progenitors, tutors o guardadors, tal com ho preveu la legislació civil.

Article 31

Coordinació institucional

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els diversos departaments, els municipis i la resta d'ens locals actuen
en l'àmbit de les seves competències de manera coordinada a fi de protegir i prevenir els infants i els
adolescents i desenvolupar polítiques de prevenció.

Article 32

Col·laboració interautonòmica

32.1 Els infants i adolescents tutelats o protegits per altres comunitats autònomes poden ser atesos pel sistema
de protecció si resideixen o es troben eventualment a Catalunya. Tanmateix, les funcions tutelars només les
pot assumir la Generalitat de Catalunya si abans s'extingeix la relació tutelar d'origen mitjançant l'informe
proposta previ de l'equip tècnic competent.

32.2 Els infants i adolescents tutelats per la Generalitat i en mesura d'acolliment familiar que hagin de residir
fora de Catalunya poden continuar sota la seva tutela, sempre que algun dels progenitors o tutors continuï
residint en territori català i hi hagi una previsió de retorn al nucli familiar que aconselli mantenir-la, en interès
de l'infant o adolescent.

32.3 En els dos supòsits anteriors, la Generalitat ha de col·laborar amb els òrgans i els serveis competents de
la comunitat autònoma corresponent, d'acord amb els protocols i convenis que s'estableixin.

32.4 El seguiment dels infants i adolescents tutelats i protegits per altres ens autonòmics que resideixin o es
trobin eventualment a Catalunya és competència dels serveis socials especialitzats, amb la comunicació prèvia
a l'òrgan competent en infància i adolescència.

Article 33

Infants i adolescents tutelats per altres estats

33.1 Les resolucions en matèria de protecció d'infants i adolescents dictades per autoritats d'altres estats de la
Unió Europea són reconegudes en els termes que estableix el dret comunitari. Els òrgans competents de la
Generalitat han de col·laborar en el seguiment d'aquestes persones, quan es trobin en el territori de Catalunya,
amb el requeriment previ dels estats protectors o en situacions d'urgència, d'acord amb el dret comunitari.

33.2 Les resolucions en matèria de protecció d'infants i adolescents acordades per altres estats no comunitaris
són reconegudes en els termes que estableixen el dret internacional i els instruments bilaterals en vigor. Els
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òrgans competents poden col·laborar en el seguiment d'aquestes persones, quan es trobin en el territori de
Catalunya, amb el requeriment previ dels estats protectors o en situacions d'urgència.

Article 34

Competència dels ens territorials de Catalunya

34.1 La competència dels òrgans, els serveis i els equips administratius de base territorial en matèria d'infància
o adolescència a Catalunya la determina el municipi on l'infant o adolescent té el domicili o es troba
eventualment.

34.2 Mentre no sigui possible determinar el municipi en què l'infant o adolescent té el domicili, el criteri
d'atribució de la competència territorial és el del municipi en què té el domicili el seu guardador actual. No
obstant això, la competència dels òrgans administratius i dels serveis socials bàsics i especialitzats que
s'ocupen de l'atenció i del suport als progenitors, tutors o guardadors la determina el municipi en què aquestes
persones tenen el domicili.

34.3 Quan l'infant o adolescent i els seus progenitors, tutors o guardadors els atenen els òrgans administratius
o els serveis públics de territoris diferents, les unitats afectades han de col·laborar per evitar problemes de
coordinació o retards innecessaris en l'atenció de les persones afectades. L'òrgan administratiu i el servei
públic del territori en què l'infant o adolescent resideix o es troba eventualment actua com a referent del cas.

Article 35

Trasllat d'expedients

35.1 El trasllat d'expedients entre els òrgans, els serveis i els equips territorials per canvi de domicili de l'infant
o adolescent o dels seus progenitors, tutors o guardadors, s'ha de fer sense demora i sense perjudicar
l'execució de les mesures d'intervenció o de protecció en vigor, tenint en compte l'interès superior de l'infant o
adolescent.

35.2 El trasllat d'expedients s'ha de fer d'acord amb les mesures de seguretat que exigeix la normativa vigent
sobre protecció de dades.

Secció 2

Disposicions en matèria de procediment

Article 36

Principis generals

36.1 L'activitat administrativa en matèria de protecció d'infants i adolescents es desenvolupa d'acord amb la
normativa general i sectorial tenint en compte els principis generals següents:

a) L'interès superior de l'infant o adolescent.

b) La prevenció de situacions perjudicials per al seu desenvolupament personal.

c) El manteniment de l'infant o adolescent en el seu nucli familiar, si la situació ho permet.

d) El reintegrament de l'infant o adolescent desemparat al seu nucli familiar d'origen, sempre que sigui
possible.

e) La promoció de la parentalitat positiva.

36.2 L'activitat administrativa en matèria de protecció d'infants i adolescents ha d'aplicar també els principis
següents:

a) Legalitat i seguretat jurídica.

b) Participació de les persones interessades.
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c) Intervenció mínima necessària.

d) Racionalitat tècnica en els processos de decisió.

e) Proporcionalitat en les mesures de protecció.

f) Eficàcia i eficiència en la gestió de recursos, tenint en compte la temporalitat de la mesura en la vida de
l'infant o adolescent.

g) Reserva de les actuacions.

h) Confidencialitat de les dades.

Article 37

Persones interessades

37.1 Les persones interessades en els procediments que regula aquesta disposició són, en tot cas i sens
perjudici del que regula la legislació administrativa vigent:

a) L'infant o adolescent, d'acord amb el que estableix la legislació d'infància i adolescència.

b) Els progenitors.

c) Els tutors.

d) Els acollidors.

e) Els darrers guardadors.

37.2 Les persones interessades participen en els procediments de protecció i poden comparèixer, actuar i rebre
les notificacions per si mateixes o mitjançant representant, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

Article 38

Drets i deures dels progenitors, tutors i guardadors

38.1 Els progenitors, tutors i guardadors tenen els drets següents:

a) A ser informats del tipus d'intervenció i procediment que s'aplica i de l'estat de tramitació d'aquest en
qualsevol moment.

b) A formular al·legacions en qualsevol fase del procediment i a participar en el tràmit d'audiència i vista de
l'expedient.

c) A proposar els mitjans d'avaluació i prova que estimin convenients.

d) A presentar reclamacions, queixes i suggeriments davant de les administracions competents en matèria
d'infància i adolescència, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

e) A la confidencialitat de les dades i les informacions que consten en els expedients dels infants i adolescents
respecte dels quals tenen o han tingut la potestat parental, tutela o guarda, d'acord amb la legislació de
protecció de dades de caràcter personal.

38.2 Els progenitors, tutors i guardadors de l'infant o adolescent han de complir els deures següents en el
marc del procediment d'intervenció:

a) Facilitar les dades necessàries per valorar i atendre'n la situació, d'acord amb la legislació sobre infància i
adolescència.

b) Complir els acords, les mesures i els objectius relacionats amb el programa o pla d'actuació previst, seguir
les orientacions dels professionals responsables i participar activament en les actuacions establertes en interès
de l'infant o adolescent.

c) Comunicar els canvis produïts en la situació personal, familiar o en l'entorn social que afectin o puguin
afectar les mesures establertes o les prestacions rebudes.

d) Destinar les prestacions concedides a les finalitats previstes i retornar les quantitats o els beneficis
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econòmics percebuts indegudament.

e) Comparèixer davant de l'òrgan administratiu competent quan se'ls requereixi i facilitar, en general, l'activitat
protectora de l'Administració.

f) Respectar la dignitat i els drets dels professionals que intervenen en els procediments de protecció.

Article 39

Manca de col·laboració

La manca de col·laboració en qualsevol fase de la intervenció pot ser motiu per iniciar el procediment
corresponent i, si escau, declarar la situació de desemparament, si suposa un risc per a la seguretat física o
psíquica de l'infant o adolescent i, especialment, quan pugui comportar la persistència, la cronificació o
l'agreujament de la situació de risc.

Article 40

Terminis de resolució en els procediments iniciats d'ofici

40.1 El termini de resolució del procediment de desemparament és d'un any a comptar de la data d'incoació.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat la resolució, el procediment s'entén caducat, sens
perjudici de la seva nova incoació, si escau.

40.2 En cas de situacions de risc greu, el procediment l'ha de resoldre l'equip tècnic competent per mitjà del
Sistema d'Informació i Gestió en Infància i Adolescència en un termini màxim de sis mesos a comptar des de
l'endemà de la data de recepció de l'expedient. Per tant, a partir d'aquesta data, l'equip n'ha d'emetre informe
preceptiu en un termini màxim de cinc mesos, en què s'inclou el traspàs eventual de l'expedient entre equips
de diferents territoris, i, posteriorment, l'òrgan competent resol en el termini màxim d'un mes. Dins del termini
de cinc mesos indicat, l'equip tècnic competent ha d'elaborar la proposta de compromís socioeducatiu i derivar-
la a l'ens local competent per a la redacció final i signatura amb els progenitors, tutors o guardadors. Si escau,
l'ens local competent també ha de deixar constància de la negativa dels progenitors, tutors o guardadors a
signar el compromís socioeducatiu i declarar la situació de risc greu, d'acord amb el que preveu l'article 69
d'aquest Decret.

40.3 Les intervencions dels serveis socials bàsics en matèria de risc no estan subjectes a terminis de resolució.

40.4 La modificació de la mesura protectora s'ha de resoldre en un termini màxim de sis mesos a comptar de
l'endemà de la data de recepció de l'informe proposta de l'equip tècnic, que es considera la data d'inici de
l'expedient administratiu, als efectes del que preveu la legislació administrativa.

40.5 La modificació, la limitació o l'exclusió del dret de relació s'ha de resoldre en un termini màxim d'un mes,
a comptar de l'endemà de la data de recepció de l'informe proposta de l'equip tècnic.

40.6 En la resta de procediments iniciats d'ofici, el termini de resolució és de sis mesos.

40.7 El termini de resolució es pot ampliar, suspendre o interrompre en els supòsits que preveu la legislació de
procediment administratiu.

Article 41

Terminis de resolució en els procediments iniciats per sol·licitud de la persona interessada

41.1 Les sol·licituds d'extinció del desemparament per canvi de circumstàncies presentades pels progenitors o
tutors dintre del termini establert legalment, s'han de resoldre en el termini màxim de tres mesos, a comptar
de la data en què la sol·licitud de la persona interessada ha tingut entrada al registre electrònic de l'organisme
administratiu competent a fi de tramitar-la.

41.2 Les sol·licituds en matèria de relació s'han de resoldre en el termini màxim d'un mes, a comptar de la
data en què la sol·licitud de la persona interessada ha tingut entrada al registre electrònic de l'organisme
administratiu competent a fi de tramitar-la.

41.3 En els supòsits anteriors, el venciment del termini màxim sense notificació de resolució expressa suposa
la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu, en els termes que estableix la Llei 14/2010, del 27 de
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maig, sens perjudici de l'obligació de l'òrgan competent de dictar resolució expressa.

41.4 Les sol·licituds de guarda protectora s'han de resoldre en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la
data en què la sol·licitud de la persona interessada ha tingut entrada al registre electrònic de l'organisme
administratiu competent a fi de tramitar-la.

41.5 El procediment de mesures assistencials s'ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, a comptar de
la data d'incoació.

41.6 El termini de resolució es pot ampliar, suspendre o interrompre en els supòsits que preveu la legislació de
procediment administratiu.

41.7 En els procediments de guarda protectora i mesures assistencials, el sentit del silenci és desestimatori,
d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

Secció 3

Avaluació i informes tècnics

Article 42

Avaluació

42.1 Els òrgans competents recullen les dades necessàries per avaluar la situació de l'infant o adolescent i
acordar la mesura més adequada, i fan ús dels mitjans d'avaluació i de prova que siguin vàlids tècnicament i
jurídicament.

42.2 L'avaluació de la situació de l'infant o adolescent en els procediments de protecció s'ha de centrar en les
situacions de risc i desemparament que descriu la llei, i ser complementada pel sistema d'indicadors que regula
l'article 46 d'aquest Decret. Els òrgans competents no poden avaluar fets irrellevants o innecessaris per
conèixer la situació de l'infant o adolescent i del seu nucli familiar.

Article 43

Mitjans d'avaluació

Els òrgans competents poden recollir informació sobre la situació de l'infant o adolescent i del seu nucli familiar
fent ús dels mitjans d'avaluació següents:

a) Entrevistes i exploracions directes als infants o adolescents i al seu nucli familiar. Aquestes entrevistes tenen
un caràcter molt personal i es fan en condicions de privacitat i confidencialitat.

b) Documentació aportada per les persones interessades i per terceres persones o institucions, i, si escau, la
que estigui disponible en l'expedient únic de l'infant o adolescent.

c) Visites d'observació en l'entorn més directe i proper a l'infant o adolescent i al seu nucli familiar.

d) Recollida d'informes escolars, educatius, pedagògics, mèdics, socials, econòmics, laborals, policials, penals i
tota la documentació rellevant per resoldre el cas.

e) Exploracions fetes per altres serveis i altres mitjans que es considerin adients, tenint en compte les
circumstàncies concretes de cada cas.

Article 44

Requisits de l'avaluació

44.1 L'avaluació de la situació de l'infant o adolescent és funció de l'equip tècnic competent i s'inicia per
iniciativa pròpia o amb la derivació prèvia dels òrgans administratius competents, d'acord amb la normativa
organitzativa en vigor.

44.2 La pràctica de prova es pot acordar d'ofici, després de l'acord d'inici de l'expedient i abans de dictar
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resolució.

44.3 Les persones interessades poden aportar els documents que considerin rellevants per a la defensa dels
seus interessos en qualsevol fase del procediment, abans del tràmit d'audiència i, també, durant aquest tràmit,
en la manera que preveu aquest Decret.

44.4 Les persones interessades també poden proposar altres mitjans d'avaluació i prova dintre del període
probatori, si escau. L'instructor o instructora ha d'acordar la pràctica de les proves proposades per les persones
interessades que siguin pertinents, útils, rellevants i no reiteratives. Les proves sol·licitades que no compleixin
els requisits anteriors es deneguen motivadament en la resolució administrativa de desemparament o de
mesura de protecció.

44.5 Cadascun dels mitjans d'avaluació emprats durant l'estudi tècnic ha d'estar documentat per separat, amb
les dades d'identificació necessàries, sens perjudici que es valorin conjuntament en l'informe tècnic
corresponent.

44.6 L'admissió de documents requereix comprovar-ne l'autenticitat, d'acord amb el que preveu la legislació.

44.7 Els professionals dels equips tècnics i, si és el cas, els perits designats oficialment són les úniques
persones autoritzades per explorar l'infant o adolescent i els seus progenitors, tutors o guardadors.

44.8 No obstant això, els progenitors, tutors o darrers guardadors poden aportar, durant la tramitació del
procediment, els informes d'avaluació social, psicològica, pedagògica o mèdica que considerin adequats per a
la defensa dels seus interessos.

Article 45

Criteris de valoració

45.1 Els òrgans competents han de valorar el material probatori segons els criteris de racionalitat tècnica, de
manera ponderada i motivada.

45.2 L'equip tècnic ha de raonar per escrit la connexió existent entre els fets acreditats en l'expedient, els
indicadors i factors de risc o desemparament detectats, les situacions de risc o desemparament que preveu la
llei i les mesures de protecció proposades.

45.3 L'òrgan competent en matèria d'infància o adolescència estableix els criteris i les directrius per garantir
una interpretació homogènia de les situacions de risc o desemparament i prevenir la variabilitat en aplicar-los.

Article 46

Indicadors i factors de risc i protecció

46.1 L'indicador és un paràmetre de mesura indirecta per facilitar el coneixement i la comprensió de la realitat
de l'infant o adolescent i el seu entorn. Té la finalitat de valorar els fets acreditats en l'expedient i vincular-los
a una situació legal de risc, desemparament o guarda protectora.

46.2 L'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència estableix un sistema comú d'indicadors i factors de
risc i protecció necessaris per valorar les situacions de desprotecció dels infants i adolescents, que s'ha de
revisar i modificar sempre que ho aconsellin els avenços en el coneixement científic i professional.

46.3 La definició dels indicadors i dels factors de risc i desemparament ha de tenir en compte les situacions
específiques de desigualtat i discriminació que preveuen els plans i programes vigents, especialment les que es
deriven per raons de gènere, discapacitat, orientació sexual, origen cultural o ètnic i qualsevol altra
circumstància personal o social rellevant. També ha de considerar els factors de resiliència i de protecció.

Article 47

Requisits metodològics de l'avaluació

47.1 L'avaluació de la situació de l'infant o adolescent és responsabilitat de l'equip tècnic competent.

47.2 L'estudi de la situació de l'infant o adolescent és una activitat multidisciplinària i interdisciplinària, en què
necessàriament participen, segons els casos, professionals de les branques social, sanitària, psicològica,
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pedagògica i educativa.

47.3 L'avaluació de la situació de l'infant o adolescent i la proposta de suport o intervenció es fonamenten en
el treball tècnic dels equips, el marc del sistema d'indicadors i factors de risc i protecció, les directrius comunes
que aprova l'òrgan competent i la legislació vigent.

47.4 Les conclusions parcials en cadascuna de les branques de coneixement han de respectar les regles
metodològiques i d'argumentació de cada ciència o tècnica. Les conclusions globals han d'ordenar les diferents
conclusions parcials segons els criteris de gravetat i urgència i integrar-les en una valoració única, tenint en
compte les causes de risc o desemparament que preveu la llei.

47.5 En el procés valoratiu, els equips han de considerar totes les possibilitats de diagnòstic i proposta
versemblants, seleccionar-ne una o més d'una i descartar la resta després d'un estudi acurat i d'acord amb les
regles que preveuen els apartats precedents.

Article 48

Informes tècnics

48.1 Els informes elaborats pels equips tècnics competents en què es proposin el desemparament,
l'establiment o la modificació de mesures de protecció, el dret de relació o la guarda protectora, tenen caràcter
preceptiu però no vinculant.

48.2 No obstant el caràcter no vinculant dels informes, l'òrgan competent encarregat de resoldre el
procediment ha d'exposar en la resolució administrativa les raons per les quals no ha tingut en compte,
totalment o parcialment, l'avaluació i la proposta de l'equip tècnic.

48.3 Les dades objectives necessàries per fonamentar les conclusions de l'informe i les propostes de mesura
s'han d'acreditar fent servir els mitjans d'avaluació corresponents, tal com ho indiquen els articles precedents.

48.4 Els informes tècnics necessaris per acordar el desemparament o la guarda protectora s'han de lliurar en el
termini màxim de cinc mesos, a comptar de la data de recepció de la petició, sens perjudici dels efectes de
suspensió d'aquest termini que estableix la legislació vigent en matèria administrativa.

48.5 En els procediments en què és vigent una mesura cautelar de desemparament preventiu, l'emissió de
l'informe en què es proposa la declaració definitiva del desemparament o que es deixi sense efecte la mesura
cautelar, s'ha de fer amb caràcter prioritari, sens perjudici de continuar l'estudi, a l'efecte de proposar la
mesura de protecció més adequada a l'interès de l'infant o adolescent.

48.6 Els altres informes s'han de lliurar en el termini més breu possible, d'acord amb les directrius que
estableixi l'òrgan competent, tenint en compte els terminis de resolució i notificació que preveu la legislació
vigent en cada cas.

Article 49

Afectació de l'avaluació per resolució penal

49.1 La resolució penal ferma que declara expressament la inexistència d'un fet que va recollir l'equip tècnic
s'ha d'incorporar a l'expedient administratiu i modificar l'apartat corresponent de l'avaluació, però no altera els
altres indicadors de desprotecció que no hi estiguin relacionats.

49.2 Tanmateix, quan la resolució penal estableixi l'existència del fet però la impossibilitat de determinar-ne la
persona responsable, el fet es pot tenir en compte si indica un incompliment dels deures de cura
corresponents.

Secció 4

Expedient únic de l'infant o adolescent

Article 50

Contingut
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50.1 L'expedient únic de l'infant o adolescent s'ha d'integrar dins del Sistema d'Informació i Gestió en Infància
i Adolescència, d'acord amb els articles 25 i 101 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

50.2 La tramitació de l'expedient únic de l'infant o adolescent, i les seves peces separades, l'han de fer els
òrgans administratius i els equips tècnics competents en matèria d'infància i adolescència, per mitjà del
sistema esmentat i d'acord amb les directrius i els protocols tècnics que l'òrgan competent estableixi. Aquest
sistema també constitueix l'eina tècnica de comunicació i informació entre els òrgans administratius i els equips
tècnics competents.

50.3 L'expedient únic de l'infant o adolescent ha d'estar integrat per tota la documentació que es deriva de
l'activitat pública de protecció, classificada en peces separades segons la tipologia del procediment o actuació,
d'acord amb el que preveu l'article 101.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

50.4 Un cop s'ha integrat al Sistema d'Informació i Gestió en Infància i Adolescència, la documentació original,
independentment del suport en què s'efectuï, l'ha de custodiar l'ens o servei que l'ha generada, fins al moment
de transferir-la a l'arxiu corresponent.

Article 51

Confidencialitat de la identitat en el deure de comunicació

51.1 La identitat de les persones que posen en coneixement de les administracions públiques competents
l'existència de possible situacions de risc o desemparament té caràcter confidencial. Això inclou la restricció de
l'accés tant a les dades identificatives de la persona que ha fet la comunicació com a les altres informacions
que la poden fer identificable de manera directa o, sempre que sigui possible, a les que la poden fer
identificable de manera indirecta.

51.2 En conseqüència, la identitat d'aquestes persones no es pot comunicar a les persones interessades o a
altres persones alienes a l'expedient, llevat que un òrgan judicial, en exercici de la seva competència, ho acordi
per mitjà de la resolució corresponent.

51.3 No obstant això, la confidencialitat no protegeix la identitat de les persones que intencionadament o
temeràriament posin en coneixement de l'Administració competent fets la falsedat dels quals quedi acreditada
durant la instrucció de l'expedient. En aquest cas, l'òrgan competent ha de comunicar aquesta situació al
Ministeri Fiscal als efectes que corresponguin.

Article 52

Confidencialitat i reserva d'actuacions

52.1 Les dades i la documentació que contenen els expedients dels infants i adolescents són confidencials i, en
conseqüència, només les poden conèixer les persones legitimades i no poden ser objecte de difusió pública.

52.2 En particular, les dades i la documentació que afectin la intimitat de qualsevol persona implicada en el
procediment de protecció d'infants i adolescents tenen caràcter reservat, sens perjudici de la remissió a l'òrgan
judicial quan es requereixin expressament. Per tant, les dades i els documents esmentats no són accessibles
durant el tràmit d'audiència i vista de l'expedient.

52.3 Les dades personals dels professionals que intervenen en l'expedient de l'infant o adolescent poden tenir
caràcter reservat, si la seva intervenció en l'expedient de protecció corresponent ha comportat o pot
comportar, objectivament, una situació de perill per a la seva integritat física o psíquica, que ha de valorar el
seu superior jeràrquic.

52.4 L'incompliment del deure de confidencialitat i la vulneració del caràcter reservat de les actuacions poden
ser objecte dels procediments sancionadors o disciplinaris corresponents, d'acord amb la legislació específica.

Article 53

Protecció de dades personals

53.1 Les dades de caràcter personal s'han de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat
que estableix la legislació vigent europea i estatal en matèria de protecció de dades personals.

53.2 Els drets derivats de la legislació de protecció de dades personals, respecte de les dades personals
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integrades en l'expedient únic de l'infant o adolescent, es poden exercir davant de l'òrgan competent de la
Generalitat.

53.3. Els infants i adolescents en el sistema de protecció tenen dret a la protecció de les seves dades de
caràcter personal en els termes que estableix la legislació vigent en aquesta matèria i, particularment, a la
seguretat i confidencialitat de les dades, així com a l'exercici dels drets a l'autodeterminació informativa.

53.4 L'exercici d'aquests drets correspon als titulars de la potestat parental, tutela o guarda dels menors de 14
anys, o al mateix menor d'edat quan aquest tingui 14 anys o més, sigui directament o sigui per mitjà de
representant.

53.5 Els infants i adolescents en el sistema de protecció tenen dret a presentar una reclamació davant
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Capítol 2

Intervenció i procediment en situacions de risc

Secció 1

Disposicions generals

Article 54

Objecte

54.1 La intervenció pública en situacions de risc s'inicia en els supòsits que preveu l'article 102 de la Llei
14/2010, del 27 de maig.

54.2 Les intervencions en situacions de risc es tramiten dins la peça de risc de l'expedient únic de l'infant o
adolescent.

Article 55

Competència

55.1 Els ens locals que, de conformitat amb el que estableix la normativa d'infància, de serveis socials i de
règim local, exerceixen la competència en matèria de serveis socials bàsics són els competents per intervenir
en les situacions de risc, el procediment de declaració de la situació de risc i acordar les mesures adequades
per actuar contra aquesta situació, en els termes i les condicions que estableix la llei.

55.2 L'ens local competent per intervenir en les situacions de risc és també responsable d'informar les
persones afectades de l'estat, el contingut i els objectius de les intervencions que es duen a terme.

55.3 L'ens local competent ha de garantir la intervenció davant les situacions de risc que afectin qualsevol
infant o adolescent que tingui el domicili en el seu àmbit territorial o que s'hi trobi eventualment.

55.4 Per a l'exercici de la competència davant les situacions de risc greu, l'ens local disposa dels serveis socials
bàsics, de competència pròpia, i dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), serveis socials
especialitzats, de competència delegada.

55.5 De conformitat amb el que disposa l'article 103.4 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, l'EAIA ha de
completar l'estudi dels serveis socials i fer la proposta de compromís socioeducatiu que ha de derivar a l'ens
local competent per raó de territori en matèria de serveis socials per a la redacció definitiva i signatura.

55.6 Quan hi ha un ens local que intervé davant la situació de risc i un ens local que té delegada la
competència per gestionar l'EAIA, el primer serà competent per signar el compromís socioeducatiu.

Article 56
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Adolescents emancipats

56.1 Els adolescents emancipats poden ser valorats en situació de risc quan el seu desenvolupament personal i
benestar es veu limitat o perjudicat per qualsevol de les circumstàncies que preveu l'article 151 de la Llei
14/2010, del 27 de maig. En particular, quan l'adolescent emancipat és víctima d'una situació de
maltractament per part del seu entorn familiar, l'òrgan competent ha d'articular les mesures necessàries per a
la seva protecció.

56.2 En aquest darrer cas, les mesures acordades s'han d'adreçar a l'atenció social i educativa de l'adolescent,
i s'ha de procurar la seva plena integració social i laboral, tenint en compte la gravetat de la situació detectada.

56.3 En cas d'emancipació d'un adolescent en situació de risc, els serveis socials competents han de revisar i,
si escau, modificar o extingir les mesures d'atenció social i educativa acordades.

56.4 L'adolescent ha de manifestar-ne per escrit el consentiment a la intervenció corresponent.

Secció 2

Intervenció dels serveis socials bàsics

Article 57

Intervenció dels serveis socials bàsics en les situacions de risc

57.1 La primera intervenció en situacions de risc, greu o no, és responsabilitat del servei bàsic d'atenció social
competent per raó del territori.

57.2 La intervenció dels serveis socials bàsics consisteix en l'atenció, la valoració, la proposta i l'aplicació de
mesures d'atenció social i educativa i a fer-ne el seguiment i l'avaluació.

57.3 L'actuació dels serveis socials bàsics s'articula per mitjà d'un pla d'intervenció individual, familiar o
convivencial, d'acord amb el que preveuen la legislació de serveis socials i la legislació en matèria d'infància i
adolescència. L'òrgan administratiu competent hi assigna un o una professional de referència, en el marc de les
funcions que atribueix la legislació de serveis socials.

Article 58

Pla d'intervenció

58.1 L'equip professional recull les dades necessàries, estableix els indicadors i factors que hi concorren i
valora la situació de risc, d'acord amb els criteris de valoració que preveu la legislació d'infància i adolescència.

58.2 Un cop feta la valoració, l'equip proposa alguna o algunes de les mesures d'atenció social i educativa que
preveu l'article 104 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

58.3 L'equip exposa per escrit les conclusions i formula les propostes de mesura en el pla d'intervenció
corresponent.

58.4 L'infant, si té prou coneixement, l'adolescent i els seus progenitors, tutors o guardadors són consultats en
l'avaluació de la situació i en la formulació de les propostes. En tot cas, excepte l'infant, han de manifestar-ne
la conformitat o disconformitat per escrit.

58.5 En cas que l'infant o adolescent, o els seus progenitors, tutors o guardadors rebutgin la intervenció, o no
hi col·laborin, l'òrgan administratiu competent pot sol·licitar l'actuació dels serveis socials especialitzats,
d'acord amb el que preveu la legislació d'infància i adolescència.

Article 59

Aplicació i seguiment

Els serveis socials bàsics avaluen almenys una vegada cada sis mesos les mesures acordades i, si es produeix
un canvi de circumstàncies, hi introdueixen les correccions necessàries, sense necessitat d'iniciar un nou
expedient.
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Article 60

Assessorament

60.1 Els serveis socials bàsics, quan les circumstàncies del cas ho justifiquin, poden sol·licitar de manera
motivada assessorament als serveis socials especialitzats.

60.2 Aquest assessorament dels serveis socials especialitzats consisteix a facilitar elements tècnics
d'intervenció basats en l'àmbit específic que els és propi.

60.3 Els serveis socials bàsics poden consultar, en tot cas, els serveis socials especialitzats abans de derivar-los
l'expedient en cas de situació de risc greu, en el supòsit que preveu l'article 103.3 de la Llei 14/2010, del 27 de
maig.

Secció 3

Intervenció dels serveis socials especialitzats i procediment en situacions de risc greu

Article 61

Intervenció dels serveis socials especialitzats

61.1 L'ens local competent deriva l'expedient de risc als serveis socials especialitzats d'atenció a la infància i
l'adolescència en els supòsits següents:

a) Quan la intervenció dels serveis socials bàsics no ha estat suficient i el risc es manté i és greu, però no hi
concorre una possible causa de desemparament.

b) Quan la complexitat o la gravetat de la situació familiar supera o desborda les possibilitats d'intervenció o
avaluació d'aquesta situació que han de dur a terme els serveis socials.

c) L'infant o adolescent, o els seus progenitors, tutors o guardadors han rebutjat la intervenció o no hi han
col·laborat, fet que comporta un perill per al benestar físic o psíquic de la persona menor o un agreujament o
cronificació de la situació de risc.

61.2 Els criteris generals de coordinació interadministrativa per intervenir en les situacions de risc greu s'han
de regular en el marc de les directrius generals d'actuació que preveuen l'article 22 de la Llei 14/2010, del 27
de maig, i els convenis o contractes programa entre la Generalitat de Catalunya i els ens públics titulars de
serveis socials o les entitats que els representen.

Article 62

Compromís socioeducatiu

62.1 L'avaluació de la situació i les propostes d'actuació en matèria de risc greu que duen a terme els serveis
socials especialitzats es concreten en el compromís socioeducatiu, que té com a objectiu superar la situació de
risc detectada.

62.2 Els destinataris del compromís socioeducatiu són els progenitors, o els titulars de la tutela o guarda, i els
infants o adolescents afectats.

62.3 L'infant, si té prou coneixement, i l'adolescent han de ser informats de les mesures proposades per al
compromís socioeducatiu que els afecten. Aquesta informació ha de ser comprensible, adequada a les seves
condicions i contínua durant tot el procés d'intervenció.

62.4 El compromís socioeducatiu l'han de signar la representació legal de l'ens local competent, d'una banda, i
els progenitors, tutors o guardadors, de l'altra, els quals tenen dret a obtenir-ne un exemplar original.
L'adolescent ha de signar en un document annex al compromís socioeducatiu les mesures i compromisos que
ha de complir.

62.5 L'equip tècnic ha d'informar els progenitors, tutors o guardadors del seu dret a sol·licitar i obtenir, si
compleixen els requisits legals, la prestació per a infants i adolescents en situació de risc que preveu l'article 22
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bis de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

62.6 La modificació, addició o supressió de mesures incloses dintre del compromís socioeducatiu requereix el
consentiment dels signataris, però, si es manté la continuïtat assistencial i la situació de risc detectada
inicialment, es pot fer mitjançant document annex, sense necessitat d'elaborar i signar un nou compromís
socioeducatiu.

62.7 La data d'efectes del compromís socioeducatiu és la data de la seva signatura.

62.8 Immediatament després de la signatura, l'ens local ha de deixar constància del compromís socioeducatiu
en l'expedient únic de l'infant o adolescent, integrat en el Sistema d'Informació i Gestió en Infància i
Adolescència, i ho ha de comunicar als serveis socials bàsics que van iniciar la intervenció.

Article 63

Contingut del compromís socioeducatiu

Els continguts mínims del compromís socioeducatiu són els següents:

a) La delimitació i valoració de la situació de risc detectada i les dades en què es fonamenta.

b) Els elements favorables del nucli familiar que emparen la intervenció.

c) Les mesures proposades, d'entre les que preveu l'article 104 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, els seus
objectius i la definició del seu contingut. Les mesures incorporen accions formatives per al coneixement
d'habilitats pròpies de la parentalitat positiva.

d) Els òrgans administratius, les institucions, els centres i establiments o les entitats responsables d'aplicar-les.

e) El calendari i el termini de les mesures proposades.

f) Els criteris de seguiment i avaluació de la situació de l'infant o adolescent.

g) L'assignació d'un o una professional o professionals de referència per al seguiment de les mesures
acordades.

h) El termini de vigència, que no pot superar l'any de durada. També ha d'especificar els supòsits de finalització
i pròrroga.

Article 64

Seguiment del compromís socioeducatiu

64.1 El seguiment del compromís socioeducatiu correspon als serveis socials especialitzats competents amb la
col·laboració dels serveis socials bàsics. També hi participen els altres serveis especialitzats que hi intervinguin.

64.2 El seguiment comporta un conjunt d'actuacions i entrevistes dirigides al compliment de les mesures, així
com l'atenció i el suport que els diferents serveis han d'oferir a l'infant o adolescent i a la seva família.

Article 65

Finalització del compromís socioeducatiu

65.1 L'ens local competent, amb l'informe preceptiu previ del servei social especialitzat corresponent i per
mitjà de resolució expressa, dona per finalitzat el compromís socioeducatiu en els supòsits següents:

a) Desaparició de la situació de risc greu o compliment dels objectius.

b) Incompliment dels acords per part dels progenitors, tutors o guardadors.

c) Pèrdua o canvi de la potestat parental, tutela o guarda.

d) Trasllat de domicili fora del seu àmbit de competència territorial.

e) Finalització del termini establert.
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f) Mort.

g) Proposta de desemparament elaborada per l'EAIA, resolució de desemparament o de guarda protectora, o
acord d'alguna mesura cautelar en el marc d'un procediment de desemparament.

65.2 El compromís socioeducatiu també finalitza per l'emancipació, l'habilitació d'edat o l'assoliment de la
majoria d'edat sense que sigui necessari, en aquests casos, resolució expressa de finalització del compromís
socioeducatiu.

65.3 La resolució que estableix la finalització del compromís socioeducatiu per incompliment dels acords per
part dels progenitors, tutors o guardadors, quan no doni lloc a una proposta de desemparament, pot comportar
que l'ens local declari la situació de risc greu de l'infant o adolescent a què es refereix l'article 69 del Decret, i
s'acordin les mesures d'atenció social i educativa.

65.4 En els casos que preveu l'apartat 1 d'aquest article, la resolució de finalització es notifica a totes les
persones interessades.

Article 66

Pròrroga del compromís socioeducatiu

La vigència del compromís socioeducatiu es pot prorrogar durant un termini concret, amb l'acord previ de les
parts signatàries i sempre que persisteixi la situació de risc greu, segons l'informe de l'equip tècnic competent.

Article 67

Suspensió del compromís socioeducatiu

Quan l'adolescent ingressi en un centre de justícia juvenil o en un centre de salut mental o de
drogodependències, l'aplicació del compromís socioeducatiu ha de quedar suspesa, sens perjudici de la
col·laboració entre els serveis socials i les institucions d'execució penal o sanitàries.

Article 68

Trasllat de l'infant o adolescent a un altre territori

Quan un infant o adolescent per al qual s'ha establert un compromís socioeducatiu vigent es traslladi de
territori, els ens locals implicats han de garantir la continuïtat del servei pel que fa a la intervenció i el seu
seguiment. Per aquest motiu, s'han de coordinar entre ells per evitar la desprotecció entre la finalització del
primer compromís socioeducatiu i la signatura del següent. A aquest efecte, es fixen els criteris següents:

a) L'ens local d'origen ha de comunicar immediatament aquest trasllat a l'ens local de destinació i ha de dictar
resolució per la qual s'acordi la finalització del compromís socioeducatiu.

b) Quan l'infant o adolescent en situació de risc greu es traslladi d'una àrea bàsica de serveis socials a una
altra i el trasllat no impliqui canvi de servei social especialitzat, aquest ha d'elaborar la proposta que
correspongui a l'ens local receptor, el qual ha de vetllar perquè els recursos activats a l'àrea bàsica d'origen, en
especial als àmbits de salut, educació i formació, tinguin continuïtat en la de destinació.

c) Quan el trasllat de territori impliqui canvi de servei especialitzat, el servei d'origen ha d'elaborar un informe
sobre el seguiment i resultat del compromís socioeducatiu en el termini màxim de 15 dies. El servei
especialitzat del territori receptor ha de valorar la situació de risc ateses les noves circumstàncies i, si escau, ha
de fer una proposta de compromís socioeducatiu a l'ens local competent per a la seva signatura en el termini
màxim de 15 dies a comptar de l'entrada de l'informe en el seu servei.

Article 69

Declaració de risc greu

69.1 Quan els progenitors, tutors o guardadors es neguin a signar el compromís socioeducatiu o l'incompleixin,
i no hi hagi una situació que justifiqui el desemparament, l'equip tècnic ha de revisar el pla de treball i de
millora per valorar si cal fer alguna modificació que pugui facilitar la col·laboració dels progenitors, tutors o

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8643 - 7.4.202227/65 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22095129-2022



guardadors. En tot cas, s'ha de fer un seguiment de control de la situació amb la col·laboració dels serveis
socials bàsics i dels altres serveis especialitzats que hi estiguin intervenint.

69.2 En aquest supòsit, l'ens local ha de donar audiència i vista de l'expedient als pares, tutors o guardadors
en un termini de 10 dies abans de dictar la resolució que declara la situació de risc greu de l'infant o
adolescent i acorda les mesures d'atenció social i educativa.

69.3 La resolució ha d'advertir els progenitors, tutors o guardadors de la possibilitat d'acordar mesures
d'execució forçosa, en cas d'incompliment, així com de les possibles conseqüències sancionadores i penals.

Article 70

Impugnació

La declaració de risc greu es pot impugnar en la manera, el lloc i els terminis que preveu la legislació processal
per a les resolucions administratives en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.

Capítol 3

Procediment de desemparament

Secció 1

Iniciació i mesures cautelars

Article 71

Període d'informació prèvia

71.1 L'òrgan competent, abans d'iniciar qualsevol procediment, pot obrir un període d'informació prèvia quan
les dades recollides no permetin establir amb claredat l'existència d'una situació objecte de protecció, la
identitat o localització dels actors d'aquesta situació o la tipologia d'intervenció necessària, que consisteix en la
pràctica de les diligències mínimes necessàries per obtenir-les a fi de descartar o confirmar la necessitat
d'iniciar un expedient de protecció.

71.2 Les actuacions derivades de la informació prèvia s'integren en la peça informativa de l'expedient únic de
l'infant o adolescent, sens perjudici d'incorporar-les posteriorment al procediment o procediments que se'n
derivin.

71.3 La informació prèvia finalitza per decisió de l'òrgan competent, amb la valoració prèvia de les diligències
practicades, que poden donar lloc algun dels acords següents:

a) Tancament de la informació prèvia sense cap derivació.

b) Tancament de la informació prèvia i inici de l'expedient de protecció corresponent.

71.4 Si a conseqüència de les actuacions fetes no es confirmen els indicis de desprotecció, s'ha d'arxivar
l'expedient i comunicar-ho a l'ens públic que va derivar el cas.

Article 72

Iniciació

72.1 El procediment de desemparament s'inicia en els supòsits que preveu l'article 105 de la Llei 14/2010, del
27 de maig.

72.2 La competència per acordar l'inici de l'expedient de desemparament correspon a l'òrgan competent en
matèria d'infància i adolescència.

72.3 L'acord d'inici es notifica als progenitors o als titulars de la tutela o guarda, en els termes que estableix la
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legislació administrativa i, simultàniament, es comunica al Ministeri Fiscal i a l'organisme que n'ha fet la
derivació.

72.4 La notificació de l'acord d'inici ha d'incloure informació sobre el dret a comparèixer, aportar informes o
altres elements de prova i formular les al·legacions corresponents, sens perjudici del tràmit específic
d'audiència i vista de l'expedient.

72.5 Quan l'òrgan competent acordi una mesura cautelar, simultàniament ha d'iniciar l'expedient de
desemparament sempre que no s'hagi iniciat amb anterioritat. En aquest supòsit, la notificació de la mesura
cautelar substitueix la notificació de l'acord d'inici.

Article 73

Mesures cautelars

73.1 L'òrgan administratiu competent pot acordar mesures cautelars abans d'iniciar el procediment o en
qualsevol moment de la seva tramitació per mitjà de la resolució corresponent.

73.2 La resolució que acorda una mesura cautelar s'ha de notificar i comunicar en els mateixos termes que
preveu la resolució final del procediment.

73.3 L'infant, si té prou coneixement, i, en tot cas, l'adolescent, així com els progenitors o les persones titulars
de la tutela o guarda han de ser degudament escoltats abans que l'òrgan competent acordi una mesura
cautelar, sempre que la realització del tràmit o el transcurs del temps necessari per fer-ho no posin en perill la
finalitat protectora.

73.4 Les mesures cautelars susceptibles de ser acordades són l'atenció immediata i el desemparament
preventiu, així com d'altres necessàries per assegurar l'eficàcia de la funció protectora.

73.5 En qualsevol moment de la tramitació de l'expedient de desemparament, l'òrgan administratiu competent
pot modificar o deixar sense efecte les mesures cautelars acordades, que, en tot cas, s'extingeixen quan es
dicta la resolució final del procediment.

Article 74

Atenció immediata

74.1 L'atenció immediata que preveuen els articles 110.1 i 110.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, s'acorda
quan l'infant o adolescent es troba en una situació transitòria i indeterminada de desprotecció, mentre se'n
defineixen l'origen i les causes. També s'acorda quan es posa un infant o adolescent a disposició de l'òrgan
competent en matèria d'infància i adolescència, sempre que no concorrin els elements que es preveuen per al
desemparament preventiu.

74.2 L'atenció immediata s'acorda per mitjà de resolució de l'òrgan competent, que simultàniament ha d'iniciar
l'expedient de desemparament corresponent.

74.3 L'atenció immediata no suposa que l'òrgan competent en matèria de protecció dels infants i els
adolescents assumeixi les funcions tutelars, únicament n'assumeix la guarda.

74.4 La resolució d'atenció immediata es notifica als progenitors, tutors o darrers guardadors a partir del
moment en què es localitzen.

74.5 L'òrgan administratiu competent deixa sense efecte la resolució d'atenció immediata quan desapareixen
les causes que la motiven. No obstant això, l'expedient de desemparament ha de continuar-ne la tramitació si
concorren els supòsits que preveu l'article 105 de la Llei 14/2010, del 27 de maig. En tot cas, la resolució
d'atenció immediata queda automàticament sense efecte quan s'acorda la mesura cautelar de desemparament
preventiu.

74.6 L'atenció immediata té una durada màxima de 15 dies, que es pot prorrogar 15 dies més per als casos
excepcionals. Un cop transcorregut aquest termini, o abans que finalitzi, l'òrgan administratiu competent pot
substituir l'atenció immediata per la mesura cautelar de desemparament preventiu, si es donen els requisits i
les circumstàncies que preveu la Llei esmentada.

74.7 L'òrgan administratiu competent acordarà l'extinció de l'atenció immediata i el tancament de l'expedient
de protecció quan valori que han desaparegut les causes que generen la situació de desprotecció que n'ha

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8643 - 7.4.202229/65 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22095129-2022



motivat la intervenció.

Article 75

Desemparament preventiu

75.1 El desemparament preventiu s'acorda quan hi ha una situació de perill concret, objectiu, acreditat i
immediat per a la integritat física o psíquica de l'infant o adolescent, o per al desenvolupament correcte de la
seva personalitat, que fa necessària la separació del nucli familiar.

75.2 El desemparament preventiu s'acorda quan el compliment dels terminis que es preveuen per dictar la
resolució final del procediment pot suposar un perjudici greu per a l'infant o adolescent.

75.3 La mesura cautelar del desemparament preventiu s'acorda per mitjà de resolució, que es pot dictar sense
necessitat que s'hagi iniciat el procediment prèviament. No obstant això, en aquest cas, l'òrgan competent ha
d'iniciar simultàniament l'expedient de desemparament corresponent.

75.4 Aquesta mesura cautelar ha d'estar objectivada pels indicis recollits durant la tramitació inicial i acreditats
en tot cas per elements de prova suficients, procedents de fonts objectives, fiables i contrastades.

75.5 Un cop acordat el desemparament preventiu, l'òrgan competent assumeix provisionalment les funcions
tutelars de l'infant o adolescent, que comporta la suspensió de les potestats parentals o tutelars i els drets que
se'n deriven.

75.6 El desemparament preventiu ha de durar el temps imprescindible per garantir la integritat o el
desenvolupament de l'infant o adolescent.

Article 76

Desemparament preventiu del futur nadó

D'acord amb l'article 110.4 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, quan es prevegi l'existència d'una situació de
desemparament del futur nadó, l'òrgan competent pot resoldre el desemparament preventiu, que s'ha de fer
efectiu en el moment del naixement. Mitjançant el desemparament preventiu, s'estableix la retenció
hospitalària o qualsevol altra decisió necessària per fer-la efectiva, sens perjudici de les comunicacions prèvies
als centres hospitalaris.

Article 77

Mesures aplicables en cas de desemparament preventiu

Un cop acordat el desemparament preventiu, l'òrgan competent ha de resoldre sobre la mesura protectora
provisional més adequada i ha de fixar un dret de relació amb els progenitors, tutors o darrers guardadors que
es concreti en un mínim de dies i hores, de freqüència setmanal, quinzenal o mensual, llevat que l'interès
superior de l'infant o adolescent en faci aconsellable la limitació o l'exclusió.

Article 78

Acolliment familiar d'urgència i diagnòstic

78.1 Aquesta mesura, que l'acorda l'organisme competent, té com a finalitat l'acolliment de l'infant o
adolescent mitjançant una família acollidora, mentre l'equip tècnic competent fa l'estudi diagnòstic i proposa la
mesura més adequada en interès de l'infant o adolescent.

78.2 La durada de l'acolliment d'urgència i diagnòstic no pot ser superior als sis mesos, a comptar de la data
de la seva constitució, llevat que en interès de l'infant o adolescent se'n justifiqui una pròrroga per evitar, en
tot cas, l'ingrés innecessari de l'infant o adolescent en un centre mentre es tramita l'expedient de
desemparament.

Article 79
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Contingut de l'acolliment familiar d'urgència i diagnòstic

79.1 Les famílies que acullen infants o adolescents en règim d'urgència i diagnòstic n'exerceixen la guarda i
tenen els deures i les obligacions que consten en l'article 125.2. de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

79.2 Les famílies que s'ofereixin a acollir infants o adolescents en règim d'urgència i diagnòstic han de rebre
informació sobre la finalitat de la mesura, les seves característiques i la durada, i han de passar pel
procediment de formació i valoració que l'organisme competent estableixi reglamentàriament, a fi de
determinar les circumstàncies que s'han de tenir en compte per estimar una família com a acollidora.

79.3 Una vegada constituït i formalitzat l'acolliment familiar en urgència i diagnòstic, l'equip tècnic competent
de la institució col·laboradora d'integració familiar (ICIF) ha d'elaborar els informes sobre la seva evolució, els
quals s'han d'adreçar a l'òrgan administratiu competent en la matèria. Així mateix, la supervisió de les visites,
si escau, la fan l'equip tècnic del centre d'acollida, l'EAIA o l'equip ambulatori creat amb aquest fi.

79.4 L'acolliment d'urgència i diagnòstic finalitza quan l'òrgan administratiu competent constitueix la mesura de
protecció proposada per l'equip tècnic. També finalitza quan el desemparament queda sense efecte, en els
supòsits que preveu la legislació.

Article 80

Atenció immediata i transitòria en centres d'acolliment

80.1 Aquesta mesura té com a finalitat acollir l'infant o adolescent en un centre per atendre'l immediatament i
transitòriament, mentre l'equip tècnic competent fa l'estudi complet de la situació de l'infant o adolescent i la
de la seva família.

80.2 Els centres d'acolliment han de comptar amb l'equip educatiu i, a més, amb un equip tècnic, encarregat
de fer l'observació i el diagnòstic de la situació dels infants i adolescents acollits i la de les seves famílies, a fi
de proposar la mesura més adequada en interès de l'infant o adolescent.

Secció 2

Instrucció

Article 81

Informació del procediment

L'equip tècnic competent d'elaborar l'informe proposta, en iniciar la seva intervenció, ha d'informar l'infant, si
té prou coneixement, l'adolescent i els progenitors, tutors o guardadors, de l'inici de l'expedient, de la
descripció bàsica dels tràmits i de les possibles conseqüències.

Article 82

Instrucció prioritària

Mentre una mesura cautelar sigui vigent, la instrucció de la peça separada de desemparament de l'expedient
únic de l'infant o adolescent s'ha de dur a terme amb caràcter prioritari.

Article 83

Informe proposta

83.1 L'equip tècnic competent ha d'avaluar l'infant o adolescent i el seu nucli familiar, i elaborar un informe
proposta preceptiu, en el termini màxim de sis mesos, llevat que:

a) Es tracti d'un informe en què es proposi deixar sense efecte una mesura cautelar o ratificar la situació de
desemparament, la qual s'ha de tramitar de manera prioritària, sens perjudici de continuar l'estudi per a la
proposta de la mesura de protecció més adequada.
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b) Hi hagi altres circumstàncies que en justifiquin l'elaboració en un termini inferior.

83.2 L'avaluació ha de respectar els requisits formals, metodològics i d'avaluació que estableix aquest Decret.

83.3 L'informe proposta ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Les dades bàsiques de l'infant o adolescent, dels seus progenitors, tutors o guardadors i de la seva família
extensa, incloent-hi, en tot cas, el genograma i la composició familiar.

b) El motiu o motius d'inici de l'expedient de desemparament i, concretament, la situació i les característiques
de l'incident o incidents que motiven la intervenció.

c) Els antecedents del cas i l'historial de les intervencions prèvies.

d) Les dades recollides pels serveis i les institucions relacionats amb l'infant o adolescent i amb el seu nucli
familiar, especialment, la xarxa familiar, l'estat de salut, l'àmbit educatiu i formatiu, els serveis socials, la
seguretat pública i altres que siguin rellevants per a l'avaluació.

e) Les bases metodològiques de l'estudi fet, que especifiquin els indicadors i els factors de protecció i
resiliència que hi concorrin.

f) La resposta i el grau de col·laboració de l'infant o adolescent i el dels seus progenitors, tutors o guardadors
en la intervenció, en què s'inclogui el seu parer sobre les mesures proposades.

g) El pronòstic sobre la capacitat de recuperació de les funcions familiars i les habilitats parentals, i una
previsió temporal aproximada perquè es produeixi.

h) El pla de millora i reintegració familiar, que ha d'incloure els objectius, el termini de durada i les mesures de
suport i seguiment previstes.

i) El dret de relació, d'acord amb el que regula aquest Decret.

j) Les conclusions sobre la situació de l'infant o adolescent, necessàriament fonamentades en els indicadors i
factors de protecció i resiliència aplicables, i concretades en les situacions de desemparament que preveu la
llei.

k) La proposta, que necessàriament ha de ser alguna de les següents: tancament de l'expedient sense
intervenció; tancament per obrir un expedient de risc o guarda protectora, o declaració de desemparament.

l) La proposta de mesura o mesures de protecció més adequades, d'entre les que preveu l'article 120 de la Llei
14/2010, del 27 de maig, en què se n'especifiqui la modalitat.

m) La proposta sobre la necessitat de prorrogar o no les mesures provisionals vigents, si escau.

n) En annexos separats, les diferents diligències de prova practicades i, en tot cas: la compareixença de l'infant
o adolescent o el document que recull les seves manifestacions; la compareixença de les persones que tenen la
potestat parental, la tutela o la guarda; les exploracions mèdiques, psicològiques o pedagògiques dutes a
terme; els informes escolars, educatius, pedagògics, socials, econòmics, laborals, policials, penals, i tota la
documentació rellevant per resoldre el cas.

Article 84

Escolta de l'infant o adolescent

84.1 L'infant, d'acord amb les seves capacitats evolutives i el seu grau de maduresa i, en tot cas, l'adolescent,
han de ser informats i escoltats durant l'estudi i l'avaluació, d'acord amb les previsions del Comitè dels Drets
de l'Infant, relatives al dret del nen a ser escoltat.

84.2 L'equip tècnic ha de recollir les manifestacions o verbalitzacions que faci l'infant o adolescent. L'infant, si
té prou coneixement, i l'adolescent poden manifestar per escrit la seva posició sobre la intervenció duta a
terme i les mesures que es proposen. Les manifestacions de l'infant o adolescent han de constar en un annex a
l'informe proposta o en un document separat.

84.3 Aquestes manifestacions de l'infant o adolescent són confidencials i objecte de reserva i, llevat que
l'adolescent presti el seu consentiment, només es lliuren al Ministeri Fiscal i a l'autoritat judicial.

Article 85
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Validació de la proposta

85.1 L'òrgan competent ha de revisar i validar tècnicament i jurídicament la proposta elaborada per l'equip
tècnic especialitzat.

85.2 L'òrgan competent pot acordar la devolució de l'informe proposta si considera que la proposta és
inadequada, no està prou fonamentada o és incompleta, i concretar quins continguts de la proposta cal revisar,
fonamentar o completar.

85.3 No obstant això, si la diferència de criteri persisteix, l'òrgan competent decideix de manera motivada el
que és més convenient per a l'infant o adolescent.

Article 86

Audiència i vista de l'expedient

86.1 Abans d'emetre resolució, l'òrgan competent ha de citar les persones interessades o els seus
representants legals per donar compliment al tràmit d'audiència i vista que preveu la Llei 14/2010, del 27 de
maig.

86.2 El tràmit d'audiència i vista de l'expedient ha de tenir lloc en presència del personal de l'òrgan competent i
es pot fer en un sol acte, sempre que la persona compareixent formuli les seves al·legacions en aquell moment
o manifesti per escrit la seva voluntat de no fer-ne.

86.3 Durant el tràmit de vista, el personal de l'òrgan competent ha d'exposar el contingut de l'expedient, llevat
dels documents de caràcter reservat o que afectin la intimitat de terceres persones, i ha de fer signar als
compareixents un compromís de confidencialitat sobre les dades que conté i, si s'escau, sobre les còpies que
es lliurin, sens perjudici que s'utilitzin en l'exercici del dret de defensa.

86.4 Les persones interessades poden sol·licitar una còpia de l'expedient administratiu, la qual, amb el
pagament previ de la taxa establerta, s'ha de lliurar, si escau, amb omissió de les dades reservades,
confidencials i les relatives a la intimitat de terceres persones.

86.5 El personal de l'òrgan competent ha d'acreditar la celebració del tràmit de vista de l'expedient per mitjà
d'una diligència escrita i signada pels assistents.

86.6 Les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies, comptats des de la notificació de la citació,
per formular al·legacions i presentar documents.

86.7 Quan, a partir de les al·legacions efectuades o dels documents que hagin presentat les persones
interessades, es posi de manifest l'existència de noves circumstàncies rellevants per a la decisió final, l'òrgan
competent pot acordar que es practiquin noves diligències i ha de remetre les al·legacions i la documentació a
l'equip tècnic competent perquè les respongui i, si escau, elabori un nou informe proposta.

86.8 Quan el nou informe proposi una mesura o un dret de relació diferents dels de l'informe anterior, s'hauran
de repetir els tràmits d'escolta de l'infant o adolescent, de validació de la proposta i d'audiència.

Secció 3

Resolució i efectes

Article 87

Resolució

87.1 El procediment finalitza quan l'òrgan administratiu dicta resolució amb els continguts següents:

a) Relació dels fets en què es fonamenta la decisió, que inclogui, si escau, la resposta a les al·legacions de les
persones interessades.

b) Fonamentació jurídica de la resolució, que faci prou referència a les normes en què es fonamenta la decisió.

c) La part decisòria.
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87.2 La part decisòria de la resolució inclou els continguts següents:

a) La declaració de desemparament i els seus efectes o l'arxivament de l'expedient, amb la derivació als serveis
socials competents, si s'escau.

b) Si es declara el desemparament, la mesura de protecció, la qual podrà ser provisional en els supòsits en què
no s'hagi finalitzat l'estudi.

c) El dret de relació, llevat que l'interès superior de l'infant o adolescent en faci aconsellable la limitació o
l'exclusió.

d) L'aprovació del pla de retorn i reintegració familiar, si s'escau.

e) L'obligació dels progenitors o altres parents de contribuir a les despeses derivades de l'atenció de l'infant o
adolescent.

87.3 La resolució ha d'indicar també les notificacions i les comunicacions que siguin procedents en cada cas.

87.4 Si les circumstàncies ho justifiquen, en interès de l'infant o adolescent, la resolució ha d'evitar fer esment
del lloc on resideix l'infant o adolescent o està previst que hi resideixi.

87.5 La resolució, si escau, ha d'incloure l'obligació dels progenitors, tutors o darrers guardadors de posar
immediatament l'infant o adolescent a disposició de l'òrgan competent en matèria de protecció, amb
l'advertiment de les conseqüències administratives, sancionadores i penals derivades d'incomplir-la.

87.6 Per evitar una prolongació innecessària de la mesura cautelar, l'òrgan competent ha de dictar la resolució
que declara amb caràcter definitiu el desemparament, o deixar sense efecte la mesura cautelar, en el termini
més breu possible.

Article 88

Notificació de la resolució

88.1 La resolució es notifica a l'adolescent i als progenitors, tutors o darrers guardadors, de la manera que
preveuen la legislació d'infància i adolescència i l'administrativa.

88.2 Quan la notificació es faci per mitjà d'edictes, s'ha d'evitar fer-hi esment del nom i cognoms i de les
circumstàncies personals i familiars de l'infant o adolescent, del nom i cognoms de la família acollidora i de la
denominació del centre en què l'infant o adolescent està acollit.

88.3 La notificació a l'adolescent ha d'incloure una explicació, adaptada a la seva edat i a les seves necessitats,
sobre el contingut, el significat i els efectes de la resolució. En particular, s'ha d'informar l'adolescent sobre la
possibilitat d'oposar-se a la mesura.

Article 89

Comunicació de la resolució

89.1 La resolució s'ha de comunicar:

a) Al Ministeri Fiscal, en el termini màxim de dos dies, comptats des de l'endemà de la data de la signatura.

b) A l'equip tècnic que ha fet l'informe proposta, a l'equip responsable del seguiment de l'infant o adolescent i
al centre que n'ha d'assumir la guarda, per mitjà del Sistema d'Informació i Gestió en Infància i Adolescència.

c) Si és el cas, a la família acollidora que ha d'assumir la guarda de l'infant o adolescent.

89.2 La resolució es pot comunicar, a l'efecte de coordinació, a les institucions i als equips professionals que
tenen relació directa amb l'infant o adolescent i amb els seus progenitors, tutors o guardadors, particularment,
els serveis educatius, socials i sanitaris.

89.3 L'òrgan competent, si té constància de l'existència d'un procediment judicial de separació o divorci pel
qual s'atorgui la custòdia de l'infant o adolescent desemparat a un dels progenitors o a tots dos, ha de
comunicar a l'òrgan judicial la resolució de desemparament als efectes que corresponguin.

89.4 L'òrgan administratiu competent, si té constància de l'existència d'un procediment judicial de separació o
divorci obert en què s'ha de decidir la custòdia de l'infant o adolescent desemparat, ha de posar en
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coneixement de l'òrgan judicial la resolució de desemparament acordada.

89.5 L'òrgan administratiu competent en infància i adolescència ha de comunicar la resolució de
desemparament a qualsevol òrgan judicial que tramiti un procediment en què l'infant o adolescent tutelat sigui
part legitimada.

Article 90

Efectes

90.1 La declaració de desemparament comporta l'assumpció immediata de les funcions tutelars sobre l'infant o
adolescent que implica la suspensió de la potestat parental o de la tutela ordinària i dels drets que se'n
deriven.

90.2 Aquesta assumpció de funcions tutelars comporta que l'òrgan competent assumeixi, sens perjudici de la
seva delegació, la guarda de l'infant o adolescent, la seva representació legal i l'administració dels seus béns,
d'acord amb la legislació civil.

90.3 La representació legal dels infants i adolescents tutelats l'exerceixen les persones titulars dels òrgans
administratius que tenen atribuïda la competència de gestionar els expedients de desemparament i tutela, en
el seu àmbit territorial, en els termes que estableix la legislació civil i administrativa.

Article 91

Execució administrativa

91.1 La resolució de desemparament té eficàcia immediata i és executiva des del moment en què es dicta. En
cas d'incompliment, l'òrgan competent pot procedir-ne a l'execució forçosa, d'acord amb la legislació vigent.

91.2 En el supòsit que, per a la protecció de l'infant o adolescent, sigui necessari entrar en el domicili en què
es troba, l'òrgan competent ha d'obtenir el consentiment o consentiments corresponents i, si hi manquen, ha
de sol·licitar l'autorització judicial pertinent, en els termes que preveu la legislació vigent.

Article 92

Finalització del procediment

El procediment de desemparament finalitza mitjançant la resolució que declara el desemparament, o per
l'arxivament de l'expedient per qualssevol dels motius següents:

a) Majoria d'edat, habilitació d'edat o emancipació.

b) Resolució judicial ferma que ho acordi.

c) Caducitat de l'expedient.

d) L'infant o adolescent deixa de tenir domicili o de trobar-se eventualment en el territori de Catalunya, llevat
que aquest canvi es produeixi per un suposat delicte de sostracció d'infants o adolescents, denunciat
penalment. No obstant això, la Generalitat pot mantenir la tutela de l'infant o adolescent que es troba en
mesura d'acolliment familiar, sempre que algun dels progenitors o tutors continuï residint en territori català i hi
hagi una previsió de retorn al nucli familiar que aconselli mantenir-la, en interès de l'infant o adolescent.
L'òrgan competent de la Generalitat, sempre que tingui coneixement del nou domicili o lloc de residència
habitual de l'infant o adolescent, ha d'informar la comunitat autònoma o l'estat de destinació de les actuacions
que s'han dut a terme, perquè en tinguin coneixement i, si escau, hi intervinguin.

e) Mort de l'infant o l'adolescent.

Article 93

Impugnació

Les persones interessades poden oposar-se a la resolució de desemparament directament en la jurisdicció civil,
d'acord amb la legislació processal aplicable.
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Article 94

Desacord de l'adolescent

94.1 Quan l'adolescent manifesti el seu desacord, total o parcial, amb la resolució, dins del termini que la llei
estableix, l'òrgan competent ha de promoure l'oposició judicial de l'adolescent i el nomenament del defensor
judicial, tal com preveu la legislació aplicable.

94.2 Quan l'adolescent manifesti el seu desacord a l'equip tècnic o educatiu que l'està atenent, el professional
responsable ha de recollir la compareixença o deixar constància, per escrit, d'aquesta circumstància, amb la
signatura de l'adolescent, i ho ha de trametre a l'òrgan competent.

Secció 4

Procediment simplificat de desemparament

Article 95

Concepte i supòsits

95.1 El procediment simplificat és el procediment en què es dicta, sense més tràmits, la resolució que declara
el desemparament.

95.2 L'òrgan competent tramita el procediment simplificat de desemparament si les dades acreditades i
avalades per elements suficients de prova posen de manifest l'existència d'una situació de desemparament i hi
concorre un dels requisits següents:

a) Els progenitors o les persones titulars de la tutela o guarda manifesten, per escrit, davant de l'equip tècnic o
de l'òrgan competent en infància i adolescència, la conformitat amb la declaració de desemparament.

b) No hi ha progenitors ni titulars de la tutela o guarda, o han estat privats o inhabilitats de la potestat
parental o remoguts de la tutela o guarda mitjançant sentència ferma.

95.3 L'equip tècnic, abans que l'òrgan competent dicti resolució, ha d'escoltar l'infant, si té prou coneixement,
o l'adolescent.

Article 96

Abandonament dels drets i deures inherents a la potestat parental després del naixement.

96.1 Quan la progenitora i, si és el cas, el progenitor manifesten després del naixement la voluntat de fer
abandonament dels drets i deures inherents a la potestat parental i sol·liciten per al seu fill o filla la mesura
d'acolliment preadoptiu com a pas previ a l'adopció, l'òrgan competent, amb l'assessorament jurídic i tècnic
previ sobre les conseqüències de la decisió, ha d'aixecar una acta en què la progenitora i, si és el cas, el
progenitor fan constar la seva declaració de voluntat.

96.2 En aquests supòsits, l'òrgan competent tramita el desemparament i la mesura d'acolliment preadoptiu
com a procediment simplificat.

Secció 5

Canvi de circumstàncies

Article 97

Concepte

97.1 Quan les persones legitimades, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 14/2010, del 27 de
maig, sol·liciten l'extinció del desemparament per canvi de circumstàncies, l'òrgan competent ha de demanar a
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l'equip tècnic l'elaboració d'un informe proposta en què es valori la concurrència o no de noves circumstàncies,
tenint en compte la situació global de l'infant o l'adolescent i el seu interès superior. Per a l'elaboració d'aquest
informe, l'equip tècnic ha d'escoltar l'infant, si té prou coneixement, o l'adolescent, i els progenitors o tutors i,
si és el cas, els guardadors sempre que sigui possible.

97.2 L'òrgan competent dona curs a la proposta seguint els tràmits que preveu el procediment establert.

Capítol 4

Expedient de tutela

Article 98

Concepte

98.1 L'expedient de tutela és la peça de l'expedient únic de l'infant o adolescent que recull i ordena les
actuacions derivades de l'exercici ordinari de la seva tutela, que assumeix l'òrgan administratiu competent
d'acord amb el que preveu la resolució administrativa de desemparament.

98.2 L'expedient de tutela inclou les dades sobre el seguiment, la modificació i, quan sigui el moment,
l'extinció de les mesures acordades en interès de l'infant o adolescent.

98.3 L'expedient de tutela també conté documentació personal de l'infant o adolescent, particularment els
documents d'identificació, escolars, sanitaris, patrimonials i socials, sens perjudici de la seva custòdia temporal
per les persones, institucions o famílies acollidores.

98.4 L'expedient de tutela també pot contenir documentació que integra la història personal i familiar de
l'infant o adolescent i que s'ha de conservar per poder fer efectiu el dret a conèixer els seus orígens.

Article 99

Exercici de les funcions tutelars

99.1 El contingut de la tutela és el que estableix la legislació civil. L'òrgan administratiu responsable de la
tutela de l'infant o adolescent ha de vetllar en tot moment per la seva protecció i pels seus drets i interessos
legítims.

99.2 Els canvis en la situació jurídica de l'infant o adolescent acordats en el marc de la legislació d'infància i
adolescència poden consistir en l'establiment o la modificació de la mesura de protecció, en el canvi de la
família acollidora o del centre de protecció, en la modificació del dret de relació o en l'extinció del
desemparament.

Article 100

Defensa dels drets i interessos dels infants i adolescents

100.1 L'òrgan administratiu competent en infància i adolescència ha de promoure les actuacions legals
necessàries en defensa dels drets i interessos dels infants i adolescents, dels quals tingui assumides les
funcions tutelars.

100.2 A aquest efecte, ha de promoure les actuacions necessàries davant de qualsevol òrgan judicial o
administratiu que tramiti un procediment en què l'infant o adolescent tutelat sigui part legitimada.

Article 101

Patrimoni dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya

101.1 El patrimoni dels infants i adolescents tutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya el
gestiona l'òrgan competent en matèria de protecció d'infants i adolescents, en el marc que estableix la
legislació civil.
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101.2 La gestió del patrimoni inclou tots els actes necessaris per obtenir, conservar, administrar, defensar,
millorar o extingir, segons els casos, els béns, drets i obligacions dels infants i adolescents tutelats.

101.3 S'ha d'escoltar l'infant, si té prou coneixement, i l'adolescent en totes les decisions rellevants sobre el
seu patrimoni, llevat dels actes de gestió ordinària sense transcendència jurídica.

101.4 L'òrgan competent, un cop finalitzades les funcions tutelars, ha de retre comptes i retornar el patrimoni
a la persona titular, als progenitors, als nous tutors o als hereus.

Article 102

Suport judicial a la capacitat de l'adolescent

102.1 L'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència ha de validar, si escau, l'informe de l'equip tècnic
i ha de promoure, en els casos estrictament necessaris i, d'acord amb el Codi civil de Catalunya i la Convenció
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, les actuacions administratives i l'exercici de les accions
legals de suport a la capacitat jurídica de la persona adolescent tutelada i de constitució de la institució de
protecció corresponent. També, quan sigui necessari, ha de sol·licitar el recurs assistencial del Sistema Català
de Serveis Socials. Tot això només si hi ha prou elements que posin de manifest aquesta necessitat, a partir de
la data en què compleix 16 anys i, en tot cas, amb prou antelació respecte a la seva majoria d'edat.

102.2 L'avaluació prèvia de l'adolescent ha d'estar fonamentada en un protocol intern, elaborat per l'òrgan
administratiu competent en serveis socials, en la qual han d'intervenir professionals de les branques mèdica,
psicològica i social.

102.3 Llevat d'impossibilitat manifesta, l'adolescent ha de ser escoltat en el decurs de l'avaluació prèvia i les
seves manifestacions han de constar en l'informe corresponent.

102.4 L'informe elaborat per l'equip tècnic ha d'incloure i documentar els indicadors de suport a la capacitat
jurídica recollits en l'avaluació i les conclusions de l'equip avaluador, i ha de proposar les mesures de suport
judicial a la capacitat jurídica més adequades a la situació personal de l'adolescent, d'entre les que preveu la
legislació civil.

Article 103

Tancament de l'expedient de tutela

L'expedient de tutela es tanca en els supòsits següents:

a) Adopció.

b) Majoria d'edat, emancipació o habilitació d'edat.

c) Resolució judicial civil ferma.

d) Resolució judicial de tutela ordinària.

e) Resolució de l'òrgan competent que declara que han desaparegut les circumstàncies que havien donat lloc al
desemparament.

f) Mort o declaració de defunció de l'infant o l'adolescent.

g) L'infant o l'adolescent deixa de tenir domicili o de trobar-se eventualment en el territori de Catalunya, llevat
que aquest canvi es produeixi per un suposat delicte de sostracció d'infants o adolescents, denunciat
penalment. No obstant això, la Generalitat pot mantenir la tutela de l'infant o adolescent que es troba en
mesura d'acolliment familiar, sempre que algun dels progenitors o tutors continuï residint en territori català i hi
hagi una previsió de retorn al nucli familiar que aconselli mantenir-la, en interès de l'infant o adolescent.
L'òrgan competent de la Generalitat, sempre que tingui coneixement del nou domicili o lloc de residència
habitual de l'infant o adolescent, ha d'informar la comunitat autònoma o l'estat de destinació de les actuacions
que s'han dut a terme, perquè en tinguin coneixement i, si escau, hi intervinguin.

Capítol 5
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Mesures de protecció

Secció 1

Principis generals i procediment

Article 104

Principis generals

104.1 La determinació i l'aplicació de les mesures de protecció ha de tenir en compte, en tot cas, l'interès
superior de l'infant o adolescent.

104.2 Els òrgans administratius i els equips tècnics competents també han de procurar que les mesures
protectores estiguin orientades a la integració familiar i social de l'infant o adolescent desemparat i evitin
qualsevol situació de prolongació o canvi innecessari.

104.3 L'activitat administrativa protectora s'ha d'orientar, en particular, a la prevenció de situacions
perjudicials per al desenvolupament personal, familiar i social de l'infant o adolescent i, també, quan sigui
possible, i adequat al seu interès, al retorn de l'infant o adolescent desemparat al seu nucli familiar d'origen.

104.4 Els òrgans administratius competents han de procurar mantenir la proximitat territorial entre l'infant o
adolescent i els seus progenitors, tutors o darrers guardadors mentre es mantingui en vigor el dret de relació,
sempre que no sigui perjudicial per al seu desenvolupament personal.

104.5 Si no és possible mantenir la proximitat territorial, l'òrgan competent ha de facilitar el compliment del
dret de relació acordat fent ús de tots els mitjans disponibles, en el marc de la legislació vigent.

Article 105

Procediment

105.1 Les mesures de protecció dels infants i adolescents desemparats s'acorden en el marc del procediment
ordinari o simplificat que estableixen la legislació d'infància i adolescència i, subsidiàriament, la legislació civil i
administrativa.

105.2 La mesura de protecció es tramita dins la peça de desemparament o tutela de l'expedient únic de l'infant
o adolescent i, la seva modificació posterior, dins la peça de tutela.

105.3 Simultàniament a l'inici del procediment o durant la tramitació d'aquest, l'òrgan competent pot acordar,
de manera cautelar, una mesura de protecció provisional si es compleix algun dels requisits següents:

a) Quan el compliment dels terminis que es preveuen per dictar la resolució de modificació de la mesura de
protecció pugui suposar un perjudici greu per a l'infant o adolescent.

b) Quan, en interès de l'infant o adolescent, s'hagi de modificar la mesura de protecció de manera immediata.

c) Quan altres circumstàncies, en interès de l'infant o adolescent, ho facin aconsellable.

Article 106

Informe proposta

106.1 L'informe proposta en què es proposa la constitució o modificació d'una mesura de protecció ha de
contenir, com a mínim, les dades següents:

a) L'anàlisi i la valoració de la situació personal, social i familiar de l'infant o adolescent.

b) La proposta de la mesura protectora més adequada al seu interès, de manera justificada, amb previsió de la
durada que tindrà.

c) Una exposició de les raons per les quals s'han descartat les mesures de protecció que es consideren
preferents d'acord amb l'article 120.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.
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d) El resultat dels plans de treball o millora que s'han fet fins ara.

e) La valoració de la possibilitat de retorn al nucli familiar d'origen i, si escau, una previsió de temporalitat amb
el pla de millora corresponent per facilitar-ne el retorn, si aquest es considera viable.

f) El dret de relació amb els seus familiars i persones amb qui tingui una vinculació afectiva, de manera que es
concreti i es justifiqui en tots els casos el dret de relació proposat, llevat que l'interès superior de l'infant o
adolescent facin aconsellable limitar-lo o excloure'l.

106.2 Els equips tècnics poden proposar mesures cautelars o mesures d'atenció immediata i transitòria,
d'acord amb els articles 110 i 111 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

106.3 L'equip tècnic ha de finalitzar el seu estudi i formular la proposta de mesura de protecció en el termini
màxim de sis mesos, comptats des de la data en què l'òrgan competent en faci la derivació, sens perjudici de
les causes justificades de suspensió, ampliació o interrupció de termini màxim per resoldre que aquest acordi,
tal com estableix la legislació administrativa vigent.

Article 107

Participació de les persones interessades

107.1 Els equips tècnics competents han d'escoltar l'infant, si té prou coneixement, o l'adolescent i els seus
progenitors, tutors o guardadors, sempre que sigui possible. Tots els documents que s'aportin s'han d'adjuntar
a l'expedient i les seves manifestacions s'han de fer constar documentalment.

107.2 La proposta de la mesura protectora ha de ser objecte d'audiència prèvia als pares, tutors o guardadors,
en un termini de 10 dies, amb omissió de totes les dades reservades, confidencials o que puguin afectar la
intimitat de les persones.

107.3 El tràmit d'audiència prèvia no s'ha de dur a terme:

a) Quan els progenitors, tutors o darrers guardadors han manifestat per escrit el seu acord amb la proposta de
mesura.

b) En els supòsits que preveu l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

c) Quan es tracti de mesures de protecció que s'acorden mentre no es constitueix la mesura d'acolliment
preadoptiu, sempre que d'aquesta mesura se n'hagi efectuat el tràmit d'audiència.

Article 108

Resolució i notificació

108.1 La constitució o la modificació de les mesures de protecció s'ha d'acordar per mitjà de resolució de
l'òrgan competent, que ha de motivar les raons per les quals s'estableix una determinada mesura i se'n
descarten les altres preferents.

108.2 Les resolucions en matèria de protecció s'han de notificar i comunicar d'acord amb el que preveu la
legislació d'infància i adolescència.

108.3 Les resolucions en matèria de protecció s'han de notificar i comunicar a les persones interessades, de
manera que les puguin entendre tant com sigui possible.

108.4 Les mesures de protecció, llevat de les excepcions que preveu l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27
de maig, es poden impugnar directament davant la jurisdicció civil.

Article 109

Extinció

Les mesures de protecció s'extingeixen per les causes d'extinció de la tutela que estableix la legislació i per les
causes següents:

a) Canvi de la mesura de protecció.
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b) Compliment del temps que preveu la resolució de constitució de la mesura de protecció en els supòsits que
tingui un termini fixat.

Secció 2

Seguiment i modificació de la situació de l'infant o adolescent

Article 110

Informe semestral de seguiment

Els equips tècnics competents elaboren com a mínim un informe semestral de seguiment sobre la situació de
l'infant o adolescent i la dels seus progenitors, tutors o darrers guardadors i, si s'escau, proposen les mesures
necessàries d'acord amb el que preveu la legislació d'infància i adolescència.

Article 111

Retorn i reintegració al nucli familiar

L'òrgan administratiu competent, en el marc del pla de retorn i reintegració familiar, ha d'impulsar, quan siguin
viables, les mesures necessàries per afavorir i facilitar el retorn de l'infant o adolescent al nucli familiar
d'origen.

Article 112

Promoció del nomenament de la persona que exerceix la tutela ordinària

L'òrgan competent ha de promoure les actuacions necessàries per sol·licitar el nomenament de tutor o tutora
d'acord amb la legislació civil quan, a partir de l'informe de l'equip tècnic, es constati l'existència d'una o de
diverses persones que mantenen un vincle de confiança amb l'infant o adolescent i acrediten l'aptitud
requerida.

Secció 3

Acolliment familiar

Article 113

Definició

113.1 L'infant o adolescent desemparat s'ha de confiar, amb caràcter prioritari, a una família o persona que
faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat.

113.2 Les persones que rebin un infant o adolescent en acolliment n'han d'exercir la guarda i tenen l'obligació
de vetllar per aquesta persona, tenir-la en la seva companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una
formació integral, sota la supervisió de l'entitat competent, que ha de facilitar el suport i l'assessorament que
preveu la normativa vigent.

113.3 L'acolliment familiar pot ser simple o permanent i es pot constituir en família extensa o aliena.

113.4 L'acolliment simple o permanent en família extensa té preferència sobre l'acolliment en família aliena.

113.5 S'ha de procurar, sempre que sigui possible, que els germans els aculli una mateixa família o persona
acollidora. En cas que se separin, s'ha d'establir un dret de relació entre ells per facilitar la conservació del seu
vincle, llevat que no els sigui beneficiós.

Article 114
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Acolliment familiar simple

114.1 L'acolliment familiar simple s'acorda quan l'estudi i avaluació de la situació de l'infant o adolescent fa
preveure que el desemparament serà transitori.

114.2 El desemparament es considera transitori quan, d'acord amb les dades de l'expedient de l'infant o
adolescent, la seva situació permet preveure el compliment, amb èxit i dintre d'un termini raonable, de les
mesures acordades en el pla de millora i el retorn de l'infant o adolescent desemparat al seu nucli familiar
d'origen.

114.3 La mesura d'acolliment familiar simple també es pot acordar quan està en tràmit o es preveu tramitar la
constitució judicial d'una tutela a favor de l'infant o adolescent, d'acord amb el llibre II del Codi civil de
Catalunya.

114.4 L'acolliment simple no pot superar el període de dos anys, comptats des de la data de constitució de la
mesura, llevat que una circumstància excepcional, en interès de l'infant o adolescent, en justifiqui la pròrroga i,
en tot cas, per evitar l'ingrés innecessari de l'infant o adolescent en un centre, mentre es fa efectiva la mesura
proposada. La pròrroga ha d'estar justificada per l'informe tècnic corresponent.

114.5 Les famílies o persones que s'ofereixin com a acollidores han d'haver rebut la informació sobre les
característiques d'aquest acolliment i la durada que té, i han d'haver estat formades i valorades per a aquesta
mesura, d'acord amb el procediment que l'organisme competent estableixi.

114.6 Les famílies o persones acollidores han de respectar i afavorir el dret de relació de l'infant o adolescent
amb la seva família d'origen.

114.7 L'òrgan competent pot tramitar l'adopció de l'infant en mesura d'acolliment simple, dels que el volen
adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és possible el retorn de l'infant o infants a la seva família,
perquè es produeix alguna de les circumstàncies de l'acolliment preadoptiu o se'n produeixen d'altres que fan
impossible el seu retorn.

Article 115

Acolliment familiar permanent

115.1 L'acolliment familiar permanent s'ha d'acordar quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no
es considera més favorable per a l'interès de l'infant o adolescent, o no és possible, l'acolliment preadoptiu o la
constitució de la tutela ordinària.

115.2 El desemparament es considera definitiu quan, d'acord amb les dades de l'expedient de l'infant o
adolescent, la seva situació permet preveure que no és possible, sense perjudicar el desenvolupament integral
de la seva personalitat, el retorn al seu nucli familiar d'origen.

115.3 L'acolliment familiar permanent s'ha de caracteritzar per una voluntat de continuïtat de l'infant o
adolescent amb la seva família acollidora.

115.4 L'organisme competent pot sol·licitar-ne l'adopció, en interès de l'infant o adolescent, per part de les
persones que en tenen la guarda sota la mesura d'acolliment familiar permanent, quan canviïn les
circumstàncies que no van fer possible la constitució de l'acolliment preadoptiu, d'acord amb la legislació civil i
processal.

Article 116

Indicadors de l'acolliment permanent

La proposta de la mesura d'acolliment familiar permanent, a més de motivar la impossibilitat de retorn al nucli
d'origen i exposar les raons per les quals no es considera més favorable o no és possible l'acolliment
preadoptiu, ha de considerar l'existència d'algun o diversos dels indicadors següents:

a) L'existència de contactes continuats i estables entre l'infant o adolescent i el seu nucli familiar d'origen o un
dels seus membres, si això es considera favorable per a l'interès de l'infant o adolescent.

b) La voluntat de l'adolescent de mantenir els vincles de filiació amb els seus progenitors, atès el sentiment de
pertinença a la família d'origen.

c) L'infant amb prou coneixement i capacitat o l'adolescent manifesta que no vol ser adoptat ni vol canviar els
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cognoms.

d) En els supòsits d'acolliments que, per les seves circumstàncies, han de rebre un suport i seguiment reforçat.

Article 117

Família extensa

117.1 La família extensa susceptible d'acollir un infant o adolescent desemparat és la família en què hi ha una
relació de parentiu per consanguinitat o afinitat entre l'infant o adolescent i la persona acollidora, o un dels
membres de la família acollidora o de les persones que han conviscut amb l'infant o adolescent en els darrers
dos anys.

117.2 La relació de consanguinitat o afinitat és la que defineix la legislació civil.

117.3 Per a l'elecció dels familiars s'ha de tenir en compte que els que vulguin acollir l'infant o adolescent:

a) Hagin mostrat prou interès pel seu benestar.

b) Hi tinguin un vincle afectiu.

c) Tinguin la capacitat de preservar-lo de les condicions que van generar la situació de desemparament.

d) Mostrin una aptitud educadora adequada.

e) Disposin de prou recursos personals i materials per fer-se càrrec de l'infant o adolescent i exercir-ne les
funcions de guarda adequadament.

f) No hagin estat condemnats per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com de tràfic d'éssers
humans o d'explotació d'infants.

g) Tinguin una disposició positiva per facilitar el vincle amb els progenitors quan així ho recomanin els equips
tècnics.

117.4 Així mateix, ha de constar per escrit per part de les persones que conviuen en el domicili dels acollidors
que no s'oposen a l'acolliment.

Article 118

Acoblament de l'infant o adolescent

118.1 El pla d'acoblament té com a finalitat l'establiment progressiu del contacte entre l'infant o adolescent i la
família o persona acollidora a fi de facilitar-ne la vinculació i ha d'incloure els criteris d'elaboració, els objectius
que s'han d'assolir, el conjunt d'activitats i accions per desenvolupar, els llocs, el calendari i horaris previstos, i
també ha de preveure la coordinació entre els diferents equips i institucions intervinents i el seguiment i la
supervisió tècnica.

118.2 El pla d'acoblament l'ha de preparar i desenvolupar l'equip tècnic referent amb la col·laboració del centre
en el cas que hi estigui residint, i amb el vistiplau de l'organisme competent i l'acceptació de la família o
persona acollidora.

118.3 El seguiment i la valoració del procés d'acoblament el fan conjuntament l'equip tècnic de referència de
l'infant o adolescent i l'equip tècnic assignat de la institució col·laboradora d'integració familiar, si n'hi ha, que
ha de fer el seguiment de l'acolliment un cop es doni per acabat el procés d'acoblament. D'aquest seguiment i
valoració se n'ha de fer l'informe corresponent, el qual s'ha de fer arribar per escrit a l'òrgan competent.

118.4 Durant el desenvolupament del pla d'acoblament es pot suspendre el dret de relació entre l'infant o
adolescent i la seva família biològica, si es considera més adequat per al seu interès.

118.5 L'equip responsable de fer la preparació i el seguiment del pla d'acoblament ha d'informar la resta dels
equips que hi estiguin implicats, tant del desenvolupament com de les incidències.

Article 119

Formalització de l'acolliment
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119.1 La mesura d'acolliment simple o permanent constituïda per mitjà de resolució administrativa s'ha de
formalitzar mitjançant un document amb el contingut mínim següent:

a) Consentiment de l'adolescent o acreditació que l'infant ha estat escoltat, segons escaigui.

b) Consentiment dels acollidors.

c) Drets i deures de l'organisme competent i de la família o persona acollidora que facin referència a les
funcions de guarda que li són atribuïdes.

d) Tipus d'acolliment que es formalitza i modalitat.

e) Durada prevista de la mesura.

f) Dret de relació, si és el cas, d'acord amb el que preveu la resolució.

g) El seguiment que cal fer i l'equip tècnic competent que l'ha de dur a terme.

h) Informació sobre el dret de la família o persona acollidora a sol·licitar el cobrament de la prestació
econòmica per l'acolliment de l'infant o adolescent tutelat, si és el cas.

119.2 El document esmentat a l'apartat anterior no pot ser objecte d'impugnació, tal com preveu l'article 129.1
de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

119.3 Les persones acollidores de l'infant o adolescent han de ser informades, abans de manifestar el seu
consentiment, sobre la modalitat d'acolliment proposat i la durada prevista, així com de les circumstàncies
socials i l'estat de salut de l'infant o adolescent i, si n'hi ha, del dret de relació amb la seva família d'origen.

119.4 En el moment de formalitzar l'acolliment, cal fer arribar a la família acollidora els documents d'identitat,
els informes de salut i educatius de l'infant o adolescent i la informació d'interès per a l'exercici de la guarda.

119.5 Les persones acollidores han de rebre una còpia del document de formalització de l'acolliment.

Article 120

Seguiment de l'acolliment familiar

120.1 Una vegada constituït i formalitzat l'acolliment, l'equip tècnic competent del servei especialitzat
d'infància o adolescència o de la ICIF ha de fer el seguiment de l'acolliment familiar i ha d'elaborar, com a
mínim, un informe amb periodicitat semestral o inferior si ho determina l'òrgan competent, sobre la seva
evolució i l'ha de fer arribar a l'òrgan competent en la matèria.

120.2 Els informes de seguiment han d'incloure informació sobre l'evolució de l'infant en l'àmbit personal,
familiar, social, educatiu i sanitari, la seva integració en el nucli i les incidències que hi puguin haver, així com
les coordinacions que s'han dut a terme amb els equips i òrgans que intervenen en el cas. També s'hi han de
fer constar les entrevistes amb l'infant o adolescent, amb les persones acollidores, així com les visites al
domicili que es facin.

120.3 Per al bon desenvolupament de l'acolliment, els infants o adolescents i les persones o famílies acollidores
han de rebre dels equips tècnics l'assessorament educatiu, la informació legal i el suport tècnic que
requereixin.

120.4 S'ha d'informar sobre qualsevol irregularitat o conflicte detectat durant el seguiment del nucli acollidor
de manera immediata i per escrit a l'òrgan competent, perquè aquest prengui les decisions oportunes, un cop
l'equip tècnic competent n'hagi valorat la situació.

120.5 El dret de relació de l'infant o adolescent amb els membres de la seva família d'origen es fa amb el
seguiment i control de l'equip tècnic competent.

120.6 L'equip tècnic de la ICIF que tingui encomanat el seguiment del dret de relació s'ha de coordinar amb
l'equip tècnic d'atenció a la infància i adolescència responsable del seguiment del nucli biològic de l'infant o
adolescent. Aquest equip també pot supervisar el moment de la visita o de la comunicació si l'òrgan competent
ho considera necessari o a requeriment de l'autoritat judicial.

120.7 La valoració del dret de relació s'ha de fer constar en els informes de seguiment corresponents o bé en
els informes específics sobre l'evolució d'aquest.

120.8 Els dies i les hores de les visites, comunicacions o convivència entre l'infant o adolescent i els membres
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de la seva família d'origen s'han d'establir procurant no interferir en les activitats educatives d'aquest i, en la
mesura que sigui possible, en les activitats laborals i familiars de les famílies d'origen i acollidora, i cal
potenciar que es pugui desenvolupar en un entorn al més normalitzat possible.

Article 121

Suport a les famílies acollidores

121.1 La Generalitat, directament o mitjançant les institucions col·laboradores acreditades, ha de facilitar a les
famílies acollidores el suport i la col·laboració necessaris per fer efectius els objectius de l'acolliment. A aquests
efectes, les entitats i institucions responsables del seguiment a les persones i famílies acollidores han de
proporcionar el suport de caràcter tècnic i social en funció de les necessitats de l'infant o adolescent, del tipus i
modalitat de l'acolliment i de les dificultats per al seu desenvolupament.

121.2 L'orientació, l'acompanyament i el suport a les famílies acollidores s'ha d'adaptar a les necessitats de
cada infant o adolescent.

Article 122

Cessament de l'acolliment familiar

122.1 A més dels supòsits d'extinció de les mesures protectores que preveu aquest Decret, l'acolliment familiar
cessa, sens perjudici de la constitució d'un nou acolliment familiar, pels motius següents:

a) Acord de l'òrgan administratiu competent, a proposta de l'equip tècnic competent.

b) Voluntat de l'adolescent.

c) Voluntat de la persona o persones acollidores.

d) Mort de l'infant o adolescent o de la persona o persones acollidores.

e) Incapacitat de la persona acollidora que la invalidi com a família acollidora.

122.2 Quan l'acolliment familiar finalitza, els equips tècnics intervinents han de donar suport a les famílies a fi
que puguin facilitar l'adaptació i la transició del menor d'edat a la nova situació. L'infant o adolescent i la
família acollidora poden seguir mantenint el contacte si l'equip tècnic competent ho valora convenient, d'acord
amb l'interès superior d'aquest.

Secció 4

Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa

Article 123

Concepte

123.1 L'acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa (UCAE) és una mesura de protecció per
mitjà de la qual un infant o adolescent s'integra en un nucli familiar, format per una o més persones, en el
qual almenys un dels seus titulars està especialment qualificat per raó de la seva titulació, formació i
experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

123.2 L'organisme competent pot sol·licitar, en interès de l'infant o adolescent, que l'adoptin les persones que
en tenen la guarda sota la mesura d'acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa, quan canviïn
les circumstàncies que no van fer possible la constitució de l'acolliment preadoptiu, d'acord amb la legislació
civil i processal.

Article 124

Requisits
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124.1 L'acolliment familiar en UCAE té per objecte acollir, principalment, els infants i adolescents amb
diversitat funcional, grups de germans i d'altres amb dificultats educatives especials.

124.2 El nombre d'infants o adolescents susceptibles de ser acollits per cada família en aquesta modalitat
d'acolliment es determina en funció de les circumstàncies dels infants o adolescents acollits i de les
característiques de la família acollidora.

124.3 La capacitat de la família per acollir un nombre determinat d'infants o adolescents es determina tenint
en compte la valoració que en fa la ICIF.

Article 125

Selecció de les persones acollidores

El procés de formació i valoració de les persones que sol·liciten un acolliment en UCAE, així com les
circumstàncies que es tenen en compte en l'estudi de la sol·licitud d'aquest tipus d'acolliment, s'han d'establir
per reglament i s'han de tenir en compte l'edat, l'aptitud educadora, la situació familiar i altres circumstàncies
en interès de l'infant o l'adolescent.

Article 126

Seguiment

126.1 Una vegada constituït i formalitzat l'acolliment familiar en UCAE, l'equip tècnic competent de la institució
col·laboradora d'integració familiar ha de fer el seguiment de l'acolliment familiar i ha d'elaborar, com a mínim,
un informe amb periodicitat semestral o inferior si ho determina l'òrgan administratiu competent sobre la seva
evolució, i l'ha de fer arribar a aquest òrgan.

126.2 Els informes de seguiment han d'incloure informació sobre l'evolució de l'infant en els àmbits personal,
familiar, social, educatiu i sanitari, la seva integració en el nucli i les incidències que hi puguin haver, així com
les coordinacions que s'han dut a terme amb els equips i òrgans que intervenen en el cas. També s'hi han de
fer constar les entrevistes amb l'infant o adolescent, amb les persones acollidores, així com les visites al
domicili que es facin.

126.3 Els infants i adolescents i les persones o famílies acollidores han de rebre dels equips tècnics competents
l'assessorament educatiu, la informació legal i el suport tècnic necessaris per al bon desenvolupament de
l'acolliment.

Secció 5

Acolliment en centre

Subsecció 1

Centres del sistema de protecció

Article 127

Concepte d'acolliment en centre

L'acolliment en centre consisteix en l'ingrés de l'infant o adolescent en un centre públic o concertat,
degudament autoritzat i acreditat, adequat a les seves característiques i amb la finalitat de rebre l'atenció i
l'educació necessàries.

Article 128

Requisits per a l'acolliment en centre

L'acolliment en centre s'acorda quan:
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a) Es preveu que el desemparament, la situació de guarda o la necessitat de separació de la pròpia família
seran transitoris i no és possible o aconsellable que l'acolliment el faci una persona o una família.

b) Tot i concórrer els requisits per acordar l'acolliment preadoptiu, aquesta mesura encara no s'ha pogut
constituir.

Article 129

Característiques dels centres

129.1 Els centres han de ser oberts, integrats en el seu entorn i han d'organitzar-se sempre en unitats que
permetin un tracte afectiu i una vida quotidiana personalitzats.

129.2 El sistema de centres ha d'oferir un conjunt de serveis suficients per atendre la diversitat de situacions
de protecció existents que han d'incloure, d'acord amb la Cartera de serveis socials, l'atenció immediata,
l'acollida, els serveis residencials i educatius i els serveis d'educació intensiva.

129.3 Els centres que presten serveis socials especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència han de
complir els requisits que estableixen la legislació d'infància i adolescència i la de serveis socials.

129.4 Els centres han de ser accessibles d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 130

Organització i funcionament

130.1 El centre ha de disposar d'un reglament propi d'organització i funcionament i d'un projecte educatiu
adaptats als objectius i finalitats que té, així com d'un procediment de presentació de sol·licituds i queixes,
aprovats per l'òrgan competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència. El centre també ha de
garantir els drets i deures dels infants i adolescents que estableix l'ordenament jurídic.

130.2 El centre ha de disposar d'un equip educatiu i, si escau, tècnic, integrat pels professionals que determina
la Cartera de serveis socials vigent, i encarregat d'estudiar i avaluar la situació i l'evolució dels infants i
adolescents que hi estan ingressats.

130.3 La persona responsable de la direcció del centre assumeix la guarda de l'infant o adolescent acollit i els
drets i els deures inherents a aquesta condició.

130.4 El centre ha de facilitar a l'infant o adolescent acollit els mitjans necessaris per protegir-ne la integritat
física i psíquica, i garantir el desenvolupament correcte de la seva personalitat, la qual cosa inclou l'habitatge,
la manutenció, la cura bàsica de la salut i el suport educatiu. A aquests efectes, el centre ha de designar un
educador o una educadora de referència que s'encarregui de coordinar el seu projecte educatiu individualitzat.

130.5 El centre ha de vetllar per proporcionar un entorn, una estimulació i una educació similar a la que un
infant rebria en el marc d'una família a fi de promoure'n el desenvolupament integral en totes les seves
dimensions: física, cognitiva, emocional, social, moral i lúdica.

130.6 El centre ha de facilitar a l'infant o adolescent l'escolta i la participació en l'organització i el funcionament
del mateix centre recollint les seves opinions i propostes de millora per mitjà d'òrgans de participació
col·lectius.

Subsecció 2

Centres residencials d'educació intensiva i terapèutics

Article 131

Centres residencials d'educació intensiva

131.1 Els centres residencials d'educació intensiva tenen com a objectiu donar resposta educativa i assistencial
als adolescents que presenten alteracions conductuals que requereixen un sistema d'educació intensiva.

131.2 L'acolliment dels adolescents en aquests centres ha de complir, en tot cas, els requisits i les garanties

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8643 - 7.4.202247/65 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22095129-2022



que estableix la legislació d'infància i adolescència, així com la legislació en matèria educativa.

Article 132

Centres terapèutics

132.1 Quan l'infant o adolescent presenti un trastorn mental o patologies amb significació clínica o patró de
consum d'abús o dependència a substàncies addictives que no sigui possible abordar des d'un centre del
sistema de protecció, cal acordar-ne l'acolliment en un centre o establiment sanitari o sociosanitari adequat a
la seva edat.

132.2 Els centres terapèutics els han d'autoritzar les autoritats administratives competents en matèria sanitària
i han de complir els requisits que estableixen la legislació d'infància i adolescència i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.

132.3 L'acolliment en aquests centres ha de complir els requisits i les garanties que estableix aquest Decret.

Article 133

Delegació de la guarda

133.1 La guarda de l'infant o adolescent s'ha de delegar en la persona que dirigeix el centre terapèutic, sanitari
o sociosanitari on ingressi, en el supòsit que aquest tingui conveni amb l'òrgan competent en infància i
adolescència.

133.2 En el supòsit que ingressi en un centre sanitari o sociosanitari sense conveni, l'òrgan competent pot
delegar-ne la guarda en la persona que dirigeix el centre o designar un o més professionals que es
responsabilitzin del seu benestar.

Article 134

Avaluació prèvia

134.1 L'acolliment per raons terapèutiques, llevat de situacions d'urgència vital o de perill immediat per a les
persones, requereix una avaluació prèvia de la situació de l'infant o adolescent i una proposta en què es raoni
la necessitat d'acordar aquesta mesura.

134.2 La proposta d'acolliment terapèutic per raó de trastorn mental o patologies amb significació clínica o
patró de consum d'abús o dependència a substàncies addictives ha de contenir com a mínim:

a) Un diagnòstic clínic o una aproximació diagnòstica, emès per un servei de salut mental preferentment de la
xarxa pública de referència que recomani aquesta mesura.

b) Els objectius que cal assolir amb la intervenció terapèutica.

c) Una previsió de la seva durada, que ha de ser la mínima imprescindible per aconseguir els objectius
establerts.

Article 135

Escolta i consentiment informat de l'infant o adolescent

135.1 L'infant i l'adolescent han de ser escoltats abans de qualsevol proposta d'acolliment en centre terapèutic
sempre que les seves circumstàncies personals ho permetin.

135.2 El consentiment informat de l'infant o adolescent per a qualsevol actuació en l'àmbit de la salut es regeix
per la legislació vigent reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria
d'informació i documentació clínica.

Subsecció 3

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8643 - 7.4.202248/65 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22095129-2022



Disposicions comunes en relació amb l'ingrés en centres residencials d'educació intensiva i centres terapèutics

Article 136

Resolució

L'ingrés en centres residencials d'educació intensiva o en centres terapèutics s'ha d'acordar per mitjà d'una
resolució de l'organisme competent en matèria d'infància i adolescència.

Article 137

Sol·licitud d'autorització judicial

L'ingrés en centres residencials d'educació intensiva o en centres terapèutics requereix l'autorització judicial
prèvia en els supòsits que preveu la legislació vigent, llevat dels casos d'urgència, en què la comunicació a
l'autoritat judicial s'ha de fer dins del termini de les 24 hores següents a l'ingrés. A aquests efectes,
l'organisme competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència, amb caràcter previ a resoldre
sobre aquestes mesures, n'ha de sol·licitar l'autorització judicial corresponent.

Article 138

Supervisió judicial

Els equips tècnics competents responsables dels infants o adolescents ingressats en centres residencials
d'educació intensiva o en centres terapèutics han d'informar periòdicament, mitjançant l'òrgan competent en
matèria d'infància i adolescència, l'autoritat judicial que n'ha autoritzat l'ingrés, d'acord amb els criteris que
estableix la resolució judicial o, si no n'hi ha, amb una freqüència no superior als tres mesos.

Article 139

Durada

L'acolliment en centres residencials d'educació intensiva o en centres terapèutics ha de durar el temps mínim
imprescindible per aconseguir la finalitat proposada, que ha d'estar objectivada en els criteris tècnics
corresponents.

Article 140

Restricció de visites

La restricció de visites ha de respectar les garanties que preveuen l'article 133.3 de la Llei 14/2010, del 27 de
maig, i la legislació vigent.

Article 141

Garanties i límits

141.1 Els centres residencials d'educació intensiva i els centres terapèutics han de garantir:

a) L'escolta i la participació de l'infant, si té prou coneixement, i la de l'adolescent.

b) La presentació de sol·licituds i queixes.

c) Les visites i comunicacions amb els seus progenitors, tutors, guardadors o persones properes, d'acord amb
les necessitats terapèutiques i educatives.

141.2 Aquests centres han de tenir prou recursos humans i materials i han de disposar d'equips
interdisciplinaris que garanteixin una atenció integrada, individualitzada, proactiva i rehabilitadora, basada en
un model de treball terapèutic que fonamenti i vertebri totes les activitats i que estigui orientat a la
reintegració familiar, sempre que aquesta sigui possible.
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141.3 El centre en què resideix l'infant o adolescent, en el marc de la legislació social o sanitària aplicable, ha
de regular, per mitjà d'un protocol degudament autoritzat, i registrar documentalment, totes les incidències en
matèria d'estratègies de contenció, medicació i escorcolls corporals.

Subsecció 4

Serveis de llar residencial i residències per a persones amb discapacitat

Article 142

Serveis de llar residencial i residències per a persones amb discapacitat

Quan l'infant o adolescent presenti una discapacitat física o psíquica que no sigui possible abordar des d'un
centre del sistema de protecció, s'ha d'acordar l'acolliment en un servei de llar residencial o residència per a
persones amb discapacitat adequat a la seva edat, autoritzat per les autoritats administratives competents i ha
de complir els requisits que estableixen la legislació d'infància i adolescència i, si escau, el plec de prescripcions
tècniques que regeix el contracte.

Subsecció 5

Acolliments de cap de setmana i vacances en família col·laboradora

Article 143

Definició

143.1 L'òrgan administratiu competent pot autoritzar l'estada d'un infant més gran de nou anys o un
adolescent, durant els caps de setmana o el període de vacances, amb una persona o família col·laboradora.
Excepcionalment també pot acordar l'estada en família col·laboradora per als infants de menys de nou anys en
els supòsits que estableixi l'òrgan administratiu competent en protecció de la infància i l'adolescència, d'acord
amb l'interès superior de l'infant o adolescent.

143.2 Els infants i adolescents que poden gaudir d'aquest recurs són, preferentment, els que es troben tutelats
i acollits en un centre i que, a causa de les seves circumstàncies personals, no poden estar sota mesura
d'acolliment familiar.

Article 144

Pla d'estada en família col·laboradora

144.1 Les estades d'un infant o adolescent en família col·laboradora les poden proposar el mateix infant o
adolescent, el servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència, el centre en el qual es troba acollit
l'infant o adolescent o l'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència. Les estades també les pot
proposar l'organisme competent en matèria d'acolliments familiars.

144.2 Les estades d'un infant o adolescent en família col·laboradora s'estableixen per mitjà d'un pla d'estada,
entre l'infant o adolescent, la direcció del centre en què es troba acollit, la ICIF, per delegació de l'organisme
públic competent, i la família col·laboradora, que inclou un acord de delegació temporal de guarda a favor seu.

144.3 El pla d'estada s'ha de posar en coneixement del servei especialitzat d'atenció a la infància i
l'adolescència que tingui encomanat el seguiment del nucli familiar d'origen de l'infant o adolescent i també de
l'òrgan competent en matèria de protecció.

144.4 L'infant, quan tingui prou coneixement i capacitat, o l'adolescent, han de ser escoltats. En tot cas,
l'adolescent hi ha d'estar d'acord perquè es pugui fer l'estada.

Article 145
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Estudi de les sol·licituds d'acolliment de cap de setmana i vacances de la família col·laboradora

145.1 Les persones o famílies que s'ofereixin com a famílies col·laboradores han de tenir la valoració favorable
de l'organisme públic competent o de l'equip tècnic de la ICIF.

145.2 L'equip competent que en faci l'avaluació i selecció ha d'entrevistar tots els membres de la família que
s'ofereixen per col·laborar i que conviuen al domicili, i també ha de visitar el domicili en què tindrà lloc l'estada.

145.3 Tots els membres del nucli familiar sol·licitant han de manifestar la seva conformitat amb l'estada.

145.4 La valoració dels sol·licitants i l'estimació o desestimació de l'oferiment es fa constar en un informe que
s'ha de fer arribar a l'òrgan competent abans que acordi l'estada.

Article 146

Seguiment

146.1 Les ICIF fan el seguiment de l'infant o adolescent durant la seva estada en la família col·laboradora, així
com l'assessorament a la família col·laboradora en totes les qüestions que poden sorgir mentre es desenvolupi,
en coordinació amb el centre de residència de l'infant o adolescent.

146.2 La família col·laboradora pot sol·licitar l'acolliment de l'infant o adolescent en situació d'estada en els
termes que preveu la normativa vigent.

Secció 6

Mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal

Article 147

Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal

147.1 Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal es poden acordar, fonamentalment,
respecte d'adolescents més grans de 16 anys que ho sol·licitin, que es trobin amb possibilitats escasses de
retorn al nucli familiar d'origen o sense perspectives d'integració en altres nuclis de convivència i que tinguin
risc d'exclusió social en assolir la majoria d'edat.

147.2 Aquestes mesures també es poden fer extensives als adolescents, fonamentalment d'entre 16 i 17 anys,
refractaris a la mesura d'acolliment en família o centre, que es comprometin a seguir un itinerari de protecció
individualitzat.

147.3 Són mesures dirigides a adolescents que tinguin capacitat per dur a terme un itinerari de transició a la
vida adulta mitjançant programes alternatius o complementaris a la institucionalització.

147.4 Aquestes mesures han d'oferir orientació, acompanyament i suport personal en els àmbits d'habitatge,
formatiu, d'inserció sociolaboral i d'altres, que es considerin necessaris per als adolescents que ho sol·licitin per
preparar-se progressivament cap a la independència personal, d'acord amb les necessitats formatives i
d'integració social i laboral de cada adolescent.

147.5 Les mesures de transició també han d'estar orientades a l'exercici de la plena ciutadania en condicions
d'igualtat, amb responsabilitat i amb el màxim grau d'integració a la societat en què viuen.

147.6 Aquestes mesures han d'incloure metodologies fonamentades en l'anàlisi de gènere, a fi d'assegurar
l'adquisició de les competències personals i professionals adients.

Article 148

Projecte educatiu individual

148.1 Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal es concreten en un projecte educatiu
individual que elaboren l'adolescent i el seu professional referent, en què consten els compromisos i objectius
que han d'assolir dirigits a la preparació per a la vida adulta, a l'adquisició de competències en la vida
quotidiana i la seva preparació formativa o inserció sociolaboral.
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148.2 Aquest projecte ha d'incloure els àmbits personal, familiar, relacional, sanitari, formatiu, laboral,
socioeducatiu, legal o qualsevol altre de l'adolescent que puguin influir en la seva futura autonomia.

148.3 També es fixen els objectius i els compromisos, les activitats previstes, el període d'execució, els criteris
i indicadors d'avaluació d'assoliment, periòdics o finals, i s'han de concretar en un itinerari de protecció
individualitzat. Es revisa periòdicament i com a mínim semestralment.

Article 149

Procediment

149.1 Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal s'han de tramitar i resoldre seguint el
procediment que estableix el capítol 5 del títol 2 d'aquest Decret, amb el consentiment de l'adolescent.

149.2 L'informe proposta en què es proposi la constitució d'aquesta mesura de protecció, a més de les dades
que conté l'article 108 d'aquest Decret, ha de valorar la capacitat de l'adolescent per poder seguir els
programes que integrin les mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal.

Secció 7

Acolliment preadoptiu

Article 150

Definició

150.1 L'acolliment preadoptiu, com a pas previ a l'adopció, s'ha d'acordar quan l'estudi i l'avaluació de la
situació de l'infant o adolescent conclouen que no és possible la reintegració de l'infant o adolescent en la seva
família d'origen i es considera que el més favorable per al seu interès és la plena integració en una altra família
mitjançant l'adopció.

150.2 Aquesta mesura també s'ha d'acordar quan els progenitors o titulars de la tutela ho sol·liciten a l'entitat
pública competent i fan abandonament dels drets i dels deures inherents a la seva condició.

150.3 Als efectes del que preveu l'apartat primer, s'entén que no és factible la reintegració de l'infant o
adolescent en la seva família biològica quan, tot i que existeixi una possibilitat de reintegració, aquesta
requeriria el transcurs d'un període de temps durant el qual es podria produir un major deteriorament
psicosocial en el desenvolupament evolutiu de l'infant o adolescent.

Article 151

Constitució de la mesura

151.1 L'acolliment preadoptiu es constitueix per mitjà de la resolució de l'organisme competent sense
necessitat de consentiment dels progenitors, amb l'escolta prèvia de l'infant, si té prou coneixement, i amb el
consentiment de l'adolescent.

151.2 Un cop acordada la mesura d'acolliment preadoptiu, s'ha de suspendre el dret de relació amb la família
biològica, a fi d'aconseguir la millor integració en la família acollidora, si convé per a l'interès de l'infant o
adolescent.

151.3 La resolució que constitueixi l'acolliment preadoptiu s'ha de notificar als progenitors, tutors o guardadors
de l'infant o adolescent i, particularment, s'ha d'evitar fer constar qualsevol informació relativa a les dades
d'identitat i localització de les persones acollidores.

151.4 La resolució s'ha de notificar a l'adolescent i s'ha de comunicar al Ministeri Fiscal en el termini de dos
dies, comptats des de la data en què s'ha dictat.

151.5 Les persones legitimades per instar el procediment judicial d'oposició a la mesura d'acolliment
preadoptiu, dintre del termini que preveu la legislació vigent, són les següents:

a) Els progenitors que no estiguin privats de la potestat parental, sempre que no hagin prestat el seu
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consentiment.

b) Les persones titulars de la tutela que no hagin estat remoguts del càrrec, sempre que no hagin prestat el
seu consentiment.

c) La mare que ha fet abandonament voluntari dins del termini dels 30 dies següents al part.

d) Altres titulars de drets i interessos legítims, d'acord amb la legislació processal vigent.

151.6 Un cop ferma la resolució que acorda l'acolliment preadoptiu, no és necessari l'assentiment dels
progenitors en el procediment judicial d'adopció.

Article 152

Període d'acoblament

152.1 L'òrgan administratiu competent ha d'acordar, amb caràcter previ a l'inici de la convivència de l'infant o
adolescent en mesura d'acolliment preadoptiu en el nucli acollidor, un pla d'acoblament de l'infant o adolescent
amb els seus acollidors, en els termes que estableix aquest Decret.

152.2 Per facilitar la millor integració en la família acollidora, l'òrgan administratiu ha d'acordar la suspensió del
dret de relació amb la família d'origen si convé per a l'interès de l'infant o adolescent.

Article 153

Formalització

153.1 L'acolliment preadoptiu d'un infant o adolescent acordat per mitjà de resolució es formalitza per mitjà
d'un document no impugnable en què han de constar les dades següents:

a) La mesura protectora que es formalitza.

b) El consentiment de l'adolescent i dels acollidors.

c) Els drets i deures de l'òrgan administratiu competent i de la família o persona acollidora que facin referència
a les funcions de guarda que li són atribuïdes.

d) El dret de visites, si és el cas.

e) Les mesures de seguiment que s'han de dur a terme, sens perjudici de la seva actualització, quan
correspongui.

f) Informació sobre el dret de la família o persona acollidora a sol·licitar el cobrament d'una prestació
econòmica, si és el cas.

153.2 Amb caràcter previ a la formalització de l'acolliment preadoptiu, s'han d'haver informat els acollidors de
les circumstàncies socials del nucli d'origen de l'infant o adolescent, del seu estat de salut i dels antecedents
mèdics familiars que puguin repercutir en la seva salut.

153.3 Així mateix, l'òrgan administratiu competent ha d'informar els acollidors de la situació legal i jurídica en
què es troba l'expedient de protecció de l'infant o adolescent i de quin procés jurídic s'ha de seguir fins a
arribar a l'adopció.

Article 154

Seguiment

154.1 Una vegada acordat i formalitzat l'acolliment preadoptiu, l'equip tècnic competent de la ICIF ha
d'elaborar els informes amb periodicitat semestral sobre la seva evolució, els quals s'han de fer arribar a
l'òrgan administratiu competent en la matèria.

154.2 Els informes de seguiment han d'incloure informació sobre l'evolució de l'infant en l'àmbit personal,
familiar, social, educatiu i sanitari, la seva integració en el nucli i les incidències que hi pugui haver, així com
les coordinacions que s'hagin dut a terme amb els equips i òrgans que intervenen en el cas. També s'hi han de
fer constar les entrevistes amb l'infant o adolescent, amb les persones acollidores, així com les visites al
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domicili que es facin.

154.3 Els infants o adolescents i les seves famílies o persones acollidores, durant la vigència de la mesura, han
de rebre dels equips tècnics competents l'assessorament educatiu, la informació legal i el suport tècnic
necessaris per al bon desenvolupament de l'acolliment.

154.4 Qualsevol irregularitat o conflicte detectat durant el seguiment del nucli acollidor s'ha de comunicar
immediatament i per escrit a l'òrgan administratiu competent a l'efecte de prendre les decisions oportunes, un
cop valorada la situació i escoltats els interessats i l'equip tècnic competent.

154.5 L'equip tècnic dels serveis especialitzats d'infància i adolescència ha de fer el seguiment del nucli familiar
d'origen de l'infant o adolescent i ha d'emetre regularment l'informe de seguiment a l'òrgan competent en la
matèria. Aquest seguiment s'ha de fer fins a la resolució judicial d'adopció.

Secció 8

Mesures de tipus assistencial, educatiu o terapèutic

Article 155

Definició

155.1 Les mesures de tipus assistencial, educatiu o terapèutic són les dirigides a donar resposta a necessitats
específiques de l'infant o adolescent que no es poden atendre a partir de les altres mesures de protecció que
estableix l'article 120 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

155.2 L'òrgan competent, en exercici de les funcions protectores que li són pròpies, pot desenvolupar i
executar, a l'empara d'aquestes mesures, programes i serveis específics i adequats a les necessitats dels
infants i adolescents sota la seva protecció.

Article 156

Procediment

Les mesures de tipus assistencial, educatiu o terapèutic es tramiten i es resolen seguint el procediment que
estableix el capítol 5 del títol 2 d'aquest Decret.

Capítol 6

Dret de relació

Article 157

Dret de relació

157.1 El dret de relació de l'infant o adolescent tutelat inclou les visites, la convivència i les comunicacions que
s'han fet per qualsevol mitjà entre l'infant o adolescent i la persona o les persones que tenen reconegut aquest
dret.

157.2 Ha de ser adequat i proporcionat a les necessitats de l'infant o adolescent, tenint en compte la seva
individualitat i les circumstàncies personals i de la seva família.

157.3 El dret s'ha de concretar en el pla individualitzat de relació familiar de l'informe proposta, l'ha de fixar la
resolució corresponent i s'ha de desenvolupar en coordinació amb les i els professionals que en tinguin
atribuïda l'execució. Les visites s'han de determinar de manera flexible o en períodes setmanals, quinzenals o
mensuals, en un nombre mínim d'hores o dies, o en dies i hores concrets, sense pertorbar les activitats
educatives de l'infant o adolescent i tenint en compte, si és possible, les responsabilitats laborals i familiars de
les persones beneficiàries i, si és el cas, de la família acollidora. A aquests efectes, l'òrgan competent i les
persones que en tenen encomanada la guarda han de procurar els mitjans per fer-ho efectiu.
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157.4 Els progenitors hauran de facilitar les visites entre els germans que s'estableixin per mitjà de resolució.
En cas que els progenitors les obstaculitzin, l'organisme competent pot sol·licitar l'auxili judicial que
correspongui.

157.5 Els espais en què es fa efectiu el dret de relació han de ser adequats i adaptats a l'edat i al nivell
maduratiu de l'infant o adolescent, si és possible naturalitzats a l'exterior, i han de garantir la seguretat
jurídica de l'activitat professional en els seus acompanyaments i/o supervisions, amb l'objectiu de proporcionar
un clima confortable en què les persones puguin relacionar-se sense interferències no justificades.

157.6 Els professionals encarregats de preparar, orientar i fer el seguiment i, si és el cas, supervisar el dret de
relació, han de procurar afavorir una evolució progressiva del procés de relació, i l'han d'adaptar d'acord amb
la seva evolució, valorada de manera objectiva. En aquest sentit, els professionals han de reduir i, si és el cas,
eliminar la supervisió per afavorir l'autonomia familiar, i respectar, si és el cas, el que estableixin les
resolucions administratives o judicials corresponents.

Article 158

Modificació del dret

158.1 L'òrgan administratiu competent pot ampliar, restringir, suspendre o extingir el dret de relació acordat
en la resolució inicial de desemparament, o en la mesura cautelar de desemparament preventiu, d'ofici o a
sol·licitud de les persones beneficiàries.

158.2 El dret de relació es pot ampliar atenent l'evolució favorable sense necessitat de resolució administrativa
prèvia quan la resolució anterior que fixava el dret de relació hagi previst aquesta circumstància.

158.3 Qualsevol modificació del dret de relació requereix l'informe previ de l'equip tècnic competent i s'ha de
fixar per una resolució administrativa, amb l'excepció que preveu l'apartat anterior pel que fa a la necessitat de
resolució. S'ha d'escoltar l'infant, si té prou coneixement, i l'adolescent, en tots els casos.

158.4 L'ampliació, la suspensió, la reducció o l'extinció del dret s'acorda tenint en compte l'interès superior de
l'infant o adolescent i, si és el cas, el compliment o l'incompliment dels objectius que preveu el pla de retorn i
reintegració familiar.

158.5 La suspensió del dret es pot acordar en interès de l'infant o adolescent, si l'informe tècnic acredita que
les visites, la convivència o les comunicacions causen un perjudici per a la seva integritat i el seu
desenvolupament personal. No obstant això, l'equip tècnic competent ha de treballar per recuperar les visites,
la convivència o les comunicacions, si la situació de l'infant o adolescent i la col·laboració de progenitors,
tutors, darrers guardadors, altres familiars o persones properes ho permeten.

158.6 La supressió del dret en suposa l'exclusió definitiva i ha d'estar relacionada amb una proposta de
separació definitiva de l'infant o adolescent de la seva família, atenent el pronòstic d'irrecuperabilitat de les
funcions parentals.

158.7 La modificació del dret s'acorda en el marc del procediment ordinari o simplificat que preveu la legislació
d'infància i adolescència. S'ha de prescindir del tràmit d'audiència i vista d'expedient en el supòsit que preveu
l'article 116.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig. No obstant això, les persones beneficiàries del dret s'han
d'escoltar durant el procés d'elaboració de l'informe tècnic corresponent.

158.8 Se'n pot limitar o excloure per mitjà d'una mesura cautelar administrativa, degudament motivada, en
interès de l'infant o adolescent tutelat, si la relació o les visites causen o poden causar un perjudici greu en la
seva estabilitat emocional o el seu desenvolupament personal.

158.9 El dret també s'extingeix amb la resolució que deixa sense efecte el desemparament.

Article 159

Impugnació del dret

La resolució es pot impugnar en el termini que preveu la legislació vigent, llevat que s'hagi acordat l'acolliment
preadoptiu i que aquest sigui ferm.

Article 160
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Visites i comunicacions supervisades

160.1 Les visites supervisades són les que es fan en presència d'un professional amb formació especialitzada i
que poden tenir lloc en un espai adequat específic i reservat en els serveis d'atenció a la infància i
l'adolescència, en els punts de trobada o en altres llocs designats per l'òrgan competent.

160.2 Les visites i comunicacions supervisades tenen un o diversos dels objectius següents:

a) Garantir la seguretat de l'infant o adolescent en la relació.

b) Afavorir la relació entre l'infant o adolescent i els progenitors introduint elements educatius i terapèutics que
possibilitin millores en les competències parentals i el procés de recuperabilitat de les funcions parentals.

c) Acompanyar l'infant o adolescent quan aquest manifesti directament o indirectament aquesta necessitat.

d) Quan l'observació de la relació entre fills i progenitors sigui necessària per fer-ne l'estudi i el diagnòstic.

e) Sempre que es consideri necessari per a l'interès de l'infant o adolescent.

160.3 Les persones que fan visites i comunicacions supervisades han de ser informades de les normes de
funcionament i de les conseqüències d'incomplir-les.

160.4 L'equip tècnic responsable de la visita o comunicació es reserva la possibilitat d'intervenir en qualsevol
moment, si ho exigeixen el benestar de l'infant, l'adolescent, la resta de persones presents al servei o el
respecte al bon funcionament del centre.

160.5 La supervisió de les visites o les comunicacions l'ha d'acordar la resolució que estableix el dret de relació.
Aquesta supervisió pot incloure la supervisió de les comunicacions telefòniques o de qualsevol tipus.

Article 161

Suspensió puntual de les visites

161.1 Les visites o sortides es poden suspendre puntualment per decisió dels professionals responsables de
l'infant o adolescent o de la supervisió de les visites en els supòsits següents:

a) La previsió de risc físic, psíquic o emocional per a l'infant o adolescent.

b) L'incompliment per part de les persones autoritzades de les normes de funcionament de l'espai de visites o
de les normes específiques que les regeixen.

c) Sempre que es produeixi alguna incidència que pugui afectar la protecció de l'infant o d'altres persones
presents al servei.

161.2 Els professionals que han pres la decisió de suspendre la visita han d'elaborar un informe en què es
detallin les circumstàncies que han donat lloc a suspendre-la i l'han de comunicar a l'òrgan competent en
matèria de protecció d'infants i adolescents al més aviat possible i com a màxim en un termini de 72 hores.

Capítol 7

Procediment de guarda

Secció 1

Guarda protectora

Article 162

Concepte

El procediment de guarda protectora es tramita en els casos que preveu l'article 119 de la Llei 14/2010, del 27
de maig.
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Article 163

Iniciació

El procediment de guarda s'inicia sempre amb la sol·licitud prèvia dels progenitors, tutors o guardadors de
l'infant o adolescent, formalitzada per escrit.

Article 164

Instrucció

164.1 L'avaluació de la situació i l'elaboració de l'informe proposta és competència del servei social
especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència.

164.2 L'informe proposta ha de contenir l'estudi de la situació de l'infant o adolescent i del seu nucli familiar, la
proposta de mesures familiars, socials, educatives, sanitàries i protectores i, en tot cas, les previsions de retorn
de l'infant o adolescent al seu nucli familiar d'origen.

164.3 S'han d'informar i escoltar l'infant o adolescent i els progenitors, tutors o guardadors durant la
tramitació de l'expedient.

Article 165

Proposta de la guarda

165.1 L'equip tècnic pot proposar l'acolliment de l'infant o adolescent en centre o servei adequat per abordar
les seves necessitats, o per persona o família.

165.2 La proposta ha de preveure un dret de relació prou ampli per facilitar el retorn al nucli familiar d'origen
de l'infant o adolescent, tenint en compte les seves necessitats específiques.

Article 166

Resolució

166.1 L'òrgan administratiu competent, amb la validació tècnica i jurídica prèvia de la proposta, ha de resoldre,
notificar i comunicar la resolució de guarda en els mateixos termes que preveu la resolució de desemparament.

166.2 La resolució inclou, com a mínim, els continguts següents:

a) La concurrència de circumstàncies greus i alienes a la voluntat dels progenitors que els impedeix complir les
funcions de guarda.

b) La manera d'exercir la guarda.

c) El termini de durada de la guarda.

d) El dret de relació.

e) La contribució econòmica dels progenitors o tutors a les despeses corresponents.

f) El pla de retorn amb les mesures familiars, socials, educatives, sanitàries, psicològiques i d'altres que s'hagin
previst.

g) Resposta a les al·legacions que han presentat les persones interessades.

166.3 El procediment finalitza per mitjà d'una resolució, que ha d'incloure els continguts que preveu el pla de
retorn, els compromisos que han adquirit les parts interessades i els continguts mínims que estableix la
legislació administrativa.

Article 167
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Motius de tancament del procediment de guarda protectora

El procediment finalitza pels motius següents:

a) El desistiment de la persona o persones sol·licitants, formalitzat per escrit sens perjudici del que preveu
l'apartat següent.

b) La conversió en risc o desemparament.

c) La majoria d'edat o emancipació.

d) L'infant o adolescent deixa de tenir domicili o de trobar-se eventualment en el territori de Catalunya, llevat
que aquest canvi es produeixi per un suposat delicte de sostracció dels infants i adolescents, denunciat
penalment.

e) La finalització del termini que estableix la resolució, llevat de pròrroga.

Article 168

Impugnació

La resolució de l'expedient de guarda es pot impugnar directament davant la jurisdicció civil, en els termes que
preveu la legislació vigent.

Secció 2

Guarda de fet

Article 169

Guarda de fet

169.1 D'acord amb el que preveu l'article 225-2 del llibre II del Codi civil de Catalunya, quan un guardador de
fet comuniqui la situació d'acolliment transitori d'un infant o adolescent desemparat a l'òrgan administratiu
competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència, aquest òrgan ha d'informar el guardador de fet
de la possibilitat de sol·licitar judicialment les funcions tutelars, sens perjudici d'incoar l'expedient de
desemparament corresponent i acordar les mesures cautelars que siguin procedents. En el supòsit que la
guarda de fet de l'infant o adolescent sigui en família aliena, s'ha de valorar si en el lliurament s'ha donat
alguna irregularitat o compensació econòmica.

169.2 Si de la tramitació de l'expedient en resulta l'existència d'una situació de desemparament de l'infant o
adolescent, l'òrgan competent ha de dictar la resolució corresponent i instar la constitució de la tutela dels
infants i adolescents desemparats, d'acord amb la legislació civil, si es valora que els guardadors o altres
familiars són persones que la poden assumir en interès dels infants i adolescents esmentats.

169.3 Si la guarda de fet l'ha comunicada prèviament el guardador a l'autoritat judicial corresponent, l'òrgan
administratiu competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència s'ha d'atenir al que determini
l'autoritat judicial.

Capítol 8

Mesures assistencials

Article 170

Definició

170.1 Les mesures assistencials que estableix l'article 151 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, es tramiten en
la peça assistencial de l'expedient únic de l'infant o adolescent i s'inicien amb l'assoliment de la majoria d'edat,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8643 - 7.4.202258/65 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22095129-2022



habilitació d'edat o emancipació de la persona tutelada.

170.2 Les mesures assistencials es tramiten en el supòsits següents:

a) Manteniment d'una plaça en centre.

b) Pròrroga de l'assistència jurídica i de la representació en els procediments judicials iniciats durant la minoria
d'edat.

c) Mentre no recau resolució judicial de nomenament de la persona assistent en els procediments de suport a
la capacitat jurídica de la persona.

d) Altres supòsits en què sigui necessari establir mesures assistencials.

170.3 En el supòsit b) de l'apartat anterior, la mesura proposada consisteix a sol·licitar als advocats de la
Generalitat la continuïtat de l'assistència jurídica i la representació, fins que finalitzi el procediment judicial,
inclosa l'execució.

170.4 En el supòsit c) se sol·licita, si és el cas, plaça en un recurs assistencial del Sistema Català de Serveis
Socials.

Article 171

Iniciació

El procediment l'inicia l'òrgan administratiu competent a instància de la persona interessada, llevat del supòsit
de tramitació de procediment judicial de suport a la capacitat jurídica, en què s'inicia d'ofici.

Article 172

Instrucció

Abans de dictar resolució, la persona jove extutelada té dret a ser escoltada i a participar en la tramitació del
procediment, en els termes que estableix la legislació administrativa. Aquesta participació es garanteix per
mitjà d'una audiència prèvia, en què se li ha d'explicar la proposta de mesura en un llenguatge entenedor, a fi
que manifesti el seu consentiment d'acord amb l'article 151.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig.

Article 173

Resolució i recursos

L'òrgan competent, amb l'informe previ de l'equip tècnic, ha de resoldre i notificar la resolució. Les resolucions
de mesures assistencials no posen fi a la via administrativa i són impugnables en la forma, el lloc i els terminis
que preveu la legislació administrativa.

Capítol 9

Infants i adolescents menors de 14 anys que cometen infraccions penals

Article 174

Definició

174.1 L'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència, mitjançant l'equip tècnic especialitzat, ha
d'intervenir en els infants i adolescents menors de 14 anys que tinguin comportaments que es considerarien
delicte de conformitat amb la legislació penal i que, d'acord amb la legislació sobre responsabilitat penal i amb
els protocols que es puguin establir, li siguin derivats.

174.2 Aquesta intervenció específica ha d'estar centrada en una perspectiva preventiva i restaurativa,
concretament, en la responsabilització de l'infant o adolescent dels propis actes, en la reparació del dany a la
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víctima i en la restauració de les relacions socials trencades pel delicte.

174.3 La intervenció especialitzada es documenta dins la peça de risc de l'expedient únic de l'infant o
adolescent, llevat que ja estigui oberta una peça de desemparament, tutela o guarda.

Article 175

Derivació i entrevista

175.1 L'equip tècnic especialitzat, designat per l'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència, quan
rebi un cas en què s'hagi denunciat un menor de 14 anys com a autor d'un fet constitutiu de delicte o falta, ha
de recollir tota la informació rellevant del cas, inclosa la dels diferents organismes o institucions que hi estiguin
intervenint, per poder iniciar-ne la valoració pertinent.

175.2 Un cop recopilada aquesta informació, s'ha de dur a terme una entrevista inicial amb l'infant o
adolescent i els seus progenitors o tutors, en què s'informa de la causa que la suscita, s'exploren les
circumstàncies relacionades amb la conducta infractora, la seva situació personal i familiar actual, el seu
posicionament davant dels fets, el grau d'implicació i responsabilització i la resposta que dona la família.

175.3 Durant l'entrevista sempre es du a terme la mesura de reprovació corresponent, que té per objecte la
responsabilització de l'infant o adolescent dels seus propis actes i les seves conseqüències, i se l'insta a no
repetir-les.

Article 176

Valoració i informe proposta

176.1 Després de fer l'entrevista, l'equip tècnic especialitzat ha de valorar la possibilitat d'intervenir de manera
educativa o terapèutica, amb la finalitat de disminuir les possibles conductes de risc i de dotar l'infant o
adolescent i la seva família de recursos per al seu desenvolupament correcte com a persona. A aquests
efectes, elabora un informe proposta, en què ha de constar la valoració del cas i la proposta del o dels
programes educatius que es consideren més adients, amb els objectius que cal treballar.

176.2 L'informe proposta es comunicarà al Ministeri Fiscal, així com l'informe del seguiment periòdic i l'informe
de finalització.

Article 177

Intervenció especialitzada

177.1 En cas que l'informe proposta valori la necessitat d'una intervenció especialitzada relacionada amb el fet
causant, l'equip tècnic, d'acord amb el consentiment i la participació de l'infant o adolescent i dels seus
progenitors o tutors, activa la intervenció educativa proposada. En cas que aquesta no es pugui portar a
terme, ho comunica al Ministeri Fiscal perquè en tingui coneixement.

177.2 En cas que la conducta atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona o l'infant o adolescent hagi
exercit violència cap a un familiar, la intervenció educativa o terapèutica és immediata.

177.3 La intervenció de l'equip tècnic especialitzat ha de fomentar el respecte i el desenvolupament dels valors
fonamentals per a la convivència, ha de ser adequada i proporcionada als fets denunciats i ha d'atendre les
necessitats i els drets de la víctima, especialment si també és menor d'edat, per la qual cosa l'equip tècnic
especialitzat ha de considerar la possibilitat d'efectuar una activitat mediadora o reparadora amb la víctima.

Article 178

Programes d'intervenció educativa

178.1 Els programes d'intervenció educativa que l'equip tècnic especialitzat pot proposar tenen diferents graus
d'intervenció i poden consistir, segons les necessitats detectades en cada cas, en el que s'indica tot seguit:

a) La reprovació que té per objecte la responsabilització de l'infant o adolescent dels seus propis actes i les
seves conseqüències, i l'insta a no repetir-les.
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b) La mediació i conciliació entre les parts implicades en el conflicte, la finalitat de la qual és reflexionar sobre
la causa del conflicte, assumir les responsabilitats pertinents i arribar a un consens en el qual totes les parts se
sentin reparades.

c) La reparació a la víctima o a la societat, que consisteix en una acció voluntària i consensuada amb la
persona infractora menor de 14 anys i la persona perjudicada, que té com a finalitat la reparació directa o
indirecta del dany produït.

d) El protocol d'acord familiar, que consisteix en un acord per escrit entre els progenitors i l'adolescent per
modificar algun comportament i corregir les disfuncions detectades.

e) El programa d'habilitats socials i cognitives i pensament prosocial, que consisteix en l'aplicació de tècniques
d'entrenament de diferents habilitats socials com l'assertivitat, la cerca d'alternatives i l'empatia.

f) El programa d'entrenament familiar en habilitats educatives, que consisteix en l'aplicació de pautes
educatives per als progenitors que tenen dificultats amb els fills i capacitar-los per posar-les en pràctica.

g) El programa d'acció educativa intensiva i continuada, que consisteix en el seguiment acurat de les activitats
diàries de l'infant o adolescent amb una finalitat educativa i en l'establiment d'hàbits quotidians, per donar
resposta a les necessitats detectades i relacionades amb la infracció.

178.2 Segons les necessitats detectades en cada cas, l'equip tècnic pot fer les derivacions pertinents als
serveis de tractament ambulatori o d'intervenció familiar, aplicar altres programes que estimi convenients o dur
a terme totes les actuacions que consideri oportunes amb una finalitat preventiva.

Article 179

Indicadors de risc o desemparament

Si durant qualsevol moment de la seva intervenció l'equip tècnic especialitzat aprecia l'existència d'indicadors
d'una possible situació de desprotecció de l'infant o adolescent, ha de derivar el cas a l'equip tècnic competent
per raó del territori, perquè en faci les indagacions i gestions oportunes. En aquests supòsits, sens perjudici de
continuar la seva intervenció, l'equip tècnic especialitzat s'ha de coordinar amb els serveis socials bàsics i
especialitzats i amb les altres unitats administratives implicades i ha d'informar el Ministeri Fiscal d'aquesta
situació.

Article 180

Finalització i avaluació de la intervenció

180.1 Una vegada finalitzada la intervenció educativa i terapèutica, l'equip tècnic especialitzat elabora un
informe de finalització de la intervenció que recull l'avaluació de l'assoliment dels objectius inicials proposats.

180.2 L'informe de finalització es comunica a l'òrgan competent en matèria de protecció d'infants i adolescents
i al Ministeri Fiscal, juntament amb les indicacions per a futures actuacions, si escau.

Article 181

Coordinació interadministrativa

181.1 L'òrgan competent en matèria d'infància i adolescència i el sistema de justícia juvenil han de mantenir la
coordinació deguda per garantir el compliment dels objectius comuns, especialment quan les seves
intervencions afectin una persona adolescent tutelada.

181.2 A l'efecte de mantenir una bona coordinació interadministrativa, l'òrgan competent en matèria de
protecció pot promoure i subscriure plans de col·laboració i protocols amb altres serveis o unitats que
garanteixin l'ordenació de les actuacions en l'exercici de la funció d'intervenció educativa i protectora dels
infants i adolescents menors de 14 anys que han comès una infracció penal.

Disposicions transitòries
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Primera

Procediments en tràmit

Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret s'han de tramitar, resoldre i notificar
d'acord amb el que preveia la normativa vigent en el moment d'iniciar-los.

Segona

Comunicació de les actuacions per part dels serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics, mentre no es faci efectiu el seu accés al sistema d'informació i gestió en infància i
adolescència, han de comunicar totes les actuacions derivades de les intervencions que facin en les situacions
de risc a l'òrgan competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència, que ha d'incorporar aquesta
informació a l'expedient únic de l'infant o adolescent mitjançant el sistema d'informació i gestió.

Disposició derogatòria

Es deroguen els continguts següents del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció,
aprovat pel Decret 2/1997, de 7 de gener:

El títol I.

Les seccions I i II del capítol I del títol III.

La secció I del capítol II del títol III.

La disposició addicional sisena.

Disposicions finals

Primera

Modificació del Decret 123/2007, de 29 de maig

Es fan diverses modificacions en el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a
la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els
requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en els termes que es detallen a continuació:

1.1 Es modifica la secció quarta del capítol 2 del Decret 123/2007, de 29 de maig, que queda redactada de la
manera següent:

“Secció quarta

Prestació a l'acolliment d'un infant o adolescent tutelat per la Generalitat de Catalunya

Article 27

Objecte i requisits

27.1 La prestació a l'acolliment d'un infant o adolescent tutelat per la Generalitat de Catalunya és una prestació
temporal de dret subjectiu, per atendre les despeses de manteniment en mesura d'acolliment en família
extensa o en família aliena.
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27.2 Tenen dret a la prestació els infants i adolescents tutelats per la Generalitat que es troben en una de les
situacions següents:

a) Acolliment familiar simple en família extensa o aliena.

b) Acolliment familiar permanent en família extensa o aliena.

c) Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa.

d) Acolliment preadoptiu d'infants o adolescents amb discapacitat.

27.3 A l'efecte d'aquesta prestació i en el supòsit que el domicili de la persona o família acollidora sigui fora de
Catalunya, preval el domicili del tutor, d'acord amb el que estableix l'article 222-39 del llibre II del Codi civil de
Catalunya, llevat que aquest trasllat impliqui un cessament de les funcions tutelars d'acord amb la legislació
d'infància i adolescència, i amb les directrius que estableixi l'òrgan competent en matèria de protecció d'infants
i adolescents.

Article 28

Ingressos

Per determinar el dret a ser perceptor d'aquesta prestació no es tenen en compte els ingressos de la família
acollidora.

Article 29

Sol·licitud i quantia

29.1 Pot presentar la sol·licitud la persona o les persones en qui s'hagi delegat la guarda.

29.2 La quantia de la prestació és la que anualment fixa la llei de pressupostos i consisteix en una quantitat
per infant o adolescent acollit. Aquesta quantitat, si escau, es redueix en l'import que es rep o que es pot
reconèixer per dret d'aliments o derivats de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. El Govern
pot establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat de l'infant o adolescent, pel nombre
d'infants o adolescents acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.

29.3 La data d'efectes econòmics de la prestació econòmica és la que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic.

29.4 La quantia resultant s'abona a la persona o persones en qui s'hagi delegat la guarda.

29.5 L'import de la prestació que regula aquest article, que estableix la Llei de pressupostos, s'ha de revisar
com a mínim en la mateixa proporció que l'índex de renda de suficiència que regula aquesta Llei.

Article 30

Suspensió i extinció

30.1 Són causes de suspensió i extinció les que estableix l'article 16 d'aquest Decret.

30.2 Són causes específiques d'extinció de la prestació:

a) Deixar sense efecte la mesura d'acolliment de l'infant o adolescent.

b) Arribar a la majoria d'edat, a l'emancipació o l'habilitació d'edat.

c) Que s'hagi dictat sentència ferma d'adopció o de tutela ordinària.

d) Quan es constitueix l'acolliment preadoptiu, sempre que no es tracti d'un infant o adolescent amb
discapacitat.

30.3 És causa específica de suspensió automàtica que la persona menor d'edat deixi de conviure en el nucli
acollidor de manera temporal, per un període mínim d'un mes, quan la mesura d'acolliment en família extensa
continua vigent.”
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1.2 S'afegeix una secció sisena al capítol 2 del Decret 123/2007, de 29 de maig, amb la redacció següent:

“Secció sisena

Prestació per a infants o adolescents en situació de risc

Article 34

Objecte i requisits

34.1 La prestació per a infants o adolescents en situació de risc és una prestació temporal de dret subjectiu, a
fi d'atendre les seves despeses de manteniment quan es formalitza el compromís socioeducatiu corresponent.

34.2 Tenen dret a aquesta prestació quan la seva unitat familiar disposi d'uns ingressos, per tots els conceptes,
iguals o inferiors a l'indicador de renda de suficiència. Aquest límit d'ingressos s'incrementa en un 30% per
cada membre de la unitat familiar a partir del segon.

Article 35

Ingressos

Per ser perceptor d'aquesta prestació s'estableix un límit d'ingressos per a aquesta, per tots els conceptes,
igual o inferior al percentatge legalment garantit de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. Aquest
límit d'ingressos s'incrementa en la quantia resultant de multiplicar el nombre de membres de la unitat familiar
menys un per l'indicador de renda de suficiència i per 0,3. En el càlcul s'inclou l'infant o adolescent. Els
membres afectats per una discapacitat del 33% o superior computen com a dos.

Article 36

Sol·licitud i quantia

36.1 Poden presentar la sol·licitud el pare, la mare o la persona o persones titulars de la tutela o de la guarda
que hagin signat el compromís socioeducatiu corresponent.

36.2 L'import de la prestació que regula aquest article consisteix en una quantitat per infant o adolescent en
risc, que estableix la llei de pressupostos.

36.3 La data d'efectes econòmics de la prestació econòmica és la que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic.

36.4 La quantia resultant s'abona al pare, la mare o la persona o persones titulars de la tutela o de la guarda
que hagin signat el compromís socioeducatiu corresponent.

Article 37

Suspensió i extinció

37.1 Són causes de suspensió i extinció les que estableix l'article 16 d'aquest Decret.

37.2 Són causes específiques d'extinció de la prestació:

a) La finalització del compromís socioeducatiu o la seva pèrdua d'efectes.

b) L'incompliment del compromís socioeducatiu.

c) Arribar a la majoria d'edat o tenir reconeguda l'emancipació.

37.3 És causa específica de suspensió automàtica que la persona menor d'edat deixi de conviure amb la
persona o persones que en tenen la guarda de manera temporal, per un període mínim d'un mes, mentre el
compromís socioeducatiu continua vigent.”
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Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor tres mesos després de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 d'abril de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Violant Cervera i Gòdia

Consellera de Drets Socials

(22.095.129)
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