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01
L’aprovació de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i 
l’adolescència davant la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç 
en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents a Espanya, 
que es converteix en el primer país del món amb una legislació 
d’aquest calat.

Tot i això, l’aprovació d’aquesta llei no és més que el principi d’un 
canvi de paradigma que hem de realitzar com a societat per erradicar 
la violència contra la infància en el nostre país. És necessari posar 
en marxa tots els mecanismes que la llei ha introduït per prevenir 
la violència i desenvolupar en els diferents nivells administratius 
(estatal, autonòmic i local) qüestions d’alta importància. Però, a més, 
s’ha de treballar per canviar la mentalitat social i enviar un missatge 
rotund de rebuig a qualsevol forma de violència exercida contra els 
nens, nenes i adolescents.

Per fer-ho, és de vital importància conèixer i entendre bé aquesta 
llei, principalment per les persones, administracions, institucions i 
organitzacions que treballem pels drets de la infància. Amb aquest 
objectiu, la Plataforma d’Infància, juntament amb la Càtedra dels 
Drets del Nen de la Universitat Pontifícia Comillas/Projecte Holistic, 
hem elaborat aquesta guia per donar a conèixer aquesta llei i totes 
les novetats que ha introduït en el nostre ordenament jurídic, així 
com per identificar els propers passos a seguir per aconseguir la 
seva aplicació efectiva.

Presentació
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02
1. Protecció integral davant la violència
La Llei conté mesures per als diferents nivells d’actuació (la 

sensibilització, la prevenció o la detecció precoç) i en els diversos 
àmbits (familiar, educatiu, d’intervenció social, centres de protecció, 

sanitari, esportiu i d’oci, digital i policial).

Es preveu la creació d’una estratègia que coordini les actuacions a 

posar en marxa per part de les diferents administracions.

2. Enfocament preventiu 
Estem davant d’una llei eminentment preventiva que pretén evitar 

que la violència arribi a produir-se, i per això s’incorpora l’obligació 

de constituir entorns segurs per a la infància en els diversos àmbits 

amb obligacions concretes per als diferents actors que també hauran 

de rebre formació específica.

3. El principi del bon tracte
La llei no se centra exclusivament en habilitar un marc per a 

l’eliminació de la violència contra la infància i l’adolescència sinó 

que, a més, imposa el principi del bon tracte, per garantir el seu 

desenvolupament holístic tot atenent a l’interès superior de cada 

nen o nena, i garanteix la seva participació en la seva avaluació i 

determinació i sense cap discriminació.

4. Reforç del dret a ser escoltat
No es pot protegir les nenes i els nens davant la violència sense 

escoltar-los, per la qual cosa la llei introdueix millores en el nostre 

ordenament, com ara:

Permetre que un nen o nena pugui denunciar sense necessitat 
d’estar acompanyat pel seu tutor, la qual cosa és important per a 

aquelles situacions en què la violència provingui d’aquests tutors.

Donar més valor a l’opinió dels nens de manera que, en cas que 

l’opinió del nen o la nena no coincideixi amb la dels seus tutors, es 

consideri que existeix un conflicte d’interessos i, per tant, pugui 

ser necessari el nomenament d’un Defensor judicial que defensi 

els seus interessos.

Reforçar els mecanismes de denúncia en centres de protecció. 

Deu grans 
aportacions de la 
LOPIVI



5. Figures clau: coordinadors de benestar i delegat 
de protecció
La llei preveu la creació de dues figures per a la prevenció, detecció i protecció de les nenes, nens i 

adolescents davant la violència en dos espais clau per a ells:

El coordinador de benestar en l’àmbit educatiu.

El delegat de protecció en l’àmbit de l’esport i de l’oci.

Si bé aquestes figures s’han de desenvolupar en els corresponents marcs autonòmics, el 

comès principal dels dos ha de ser les figures de referència per a la prevenció i protecció 

davant la violència.

6. Prohibició de pràctiques que atemptaven contra la integritat 
dels nens i nenes
Segons les recomanacions del Defensor del Poble, la llei ha prohibit les mesures de contenció 
mecànica a punt fix tant en l’àmbit del sistema de protecció com en el dels centres de reforma, així 

com la realització de nus integrals, exploracions genitals o altres proves mèdiques especialment 

invasives en el procediment de determinació de l’edat.

7. Creació de la Conferència Sectorial
Es crea la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència com a òrgan de cooperació entre l’Administració 
General de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de protecció i desenvolupament de la infància 

i l’adolescència, no només per a assumptes relacionats amb la violència.

8. Registres unificats
La llei recull la necessitat de registrar dades completes sobre la violència contra la infància, 

coordinades en tot el territori, per a l’elaboració de les polítiques públiques i l’estratègia per a 

l’erradicació de la violència contra la infància i l’adolescència; i preveu la creació de dos registres 
d’àmbit estatal: el RUSSVI i el Registre Central d’informació.

9. Prova preconstituïda
Amb l’objectiu d’evitar la revictimització dels nens i nenes víctimes de violència en els processos 

judicials, la llei restableix l’obligatorietat de realitzar la prova preconstituïda quan el testimoni 
sigui una persona de menys de catorze anys o una persona amb discapacitat que necessiti una 

protecció especial. D’aquesta forma es converteix en excepcional la seva declaració en el judici.

10. Ampliació dels terminis de prescripció
S’estén el temps de prescripció dels delictes més greus comesos contra les persones menors d’edat, 

tot modificant el dia de començament del còmput del termini, que serà a partir que la víctima hagi 

complert els trenta-cinc anys.
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03 Per què
una nova llei?

El sistema normatiu espanyol no s’ajustava 
plenament al model de protecció integral 
amb enfocament de drets humans
La resposta davant la violència se centrava en les sancions 

(penals) a l’agressor i la garantia d’un conjunt de prestacions 

socials d’atenció i reparació a les víctimes.

La lluita per erradicar la violència contra la infància i 

l’adolescència és un imperatiu de drets humans. Els estàndards 

internacionals en la matèria, especialment la Convenció sobre 

els Drets del Nen:

Garanteixen no només el seu dret a no ser objecte de cap forma de 

violència, sinó també a la vida i al seu desenvolupament holístic.

Prioritzen la prevenció de tota forma de violència contra nens, 

nenes o adolescents, en tots els àmbits de la seva vida, mitjançant 

mesures i actuacions integrals i coordinades de les quals s’han de 

responsabilitzar les famílies, els poders públics, la societat civil i el 

sector empresarial. 

Impacte de la violència en els nens i nenes
Tot i que no tots presenten els mateixos símptomes, la violència 

sempre té conseqüències molt negatives en els nens i nenes i en 

el seu desenvolupament futur en tots els àmbits: físic, emocional, 

cognitiu o social.
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Les dades sobre violència contra la infància són alarmants 
Segons dades del Ministeri d’Interior, al 2020 es van presentar 35.778 denúncies que tenien com a 

víctima una nena, nen o adolescent. D’aquestes denúncies:

5.685 denúncies per delictes contra la llibertat sexual, la majoria contra nenes, que segueixen 

representant el 50 % sobre la totalitat.

5.851 denúncies per violència en l’àmbit familiar, sent les més afectades les adolescents d’entre 

14 i 17 anys.

Per altra banda, el Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) va registrar el 2019 un total 

de 15.365 notificacions de maltractament (1.412 d’abús sexual, 5.952 de maltractament emocional, 

3.654 per maltractament físic i 8.755 per negligència).

Aquestes xifres, no obstant, són només una petita part de les reals, amb les conseqüències greus 

que ocasiona a les víctimes i al conjunt de la societat.

És una recomanació del Comitè dels Drets del Nen a Espanya des 
de 2010 i d’altres institucions
La necessitat d’adoptar un marc normatiu adequat per abordar, de manera eficient i 

conforme les exigències de drets humans, la violència que pateixen les persones menors 

d’edat, ha sigut recomanada pel Comitè de Drets del Nen a Espanya l’any 2010. A més va 

ser recomanada en una Subcomissió del Congrés dels Diputats creada ad hoc al 2014, i es 

va reflectir en una Proposició no de Llei del Congrés dels Diputats aprovada per unanimitat 

(2017), en què s’instava al Govern a presentar un projecte de llei per a l’erradicació de la 

violència contra la infància.

Compleix amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
La LOPIVI ve a complir amb tot això i ens situa, a més, en el compliment de l’ODS 16 (Promoure 

societats justes, pacífiques i inclusives), Objectiu 16.2: Posar fi al maltractament, l’explotació, el 

tracte i a totes les formes de violència i tortura contra els nens.
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04 Per què una llei 
orgànica?

La protecció integral dels nens, nenes i adolescents davant la 

violència afecta directament els drets fonamentals reconeguts 

constitucionalment en l’article 15 de la Constitució Espanyola (CE), 

que disposa que:

“Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i 

moral sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos 

a tortura ni a penes o tractaments inhumans o 

degradants”

En aquest sentit, la LOPIVI assenyala que el seu objectiu és

“Garantir els drets fonamentals dels nens, nenes i 

adolescents a la seva integritat física, psicològica 

i moral davant qualsevol forma de violència, 

assegurant el lliure desenvolupament de la seva 

personalitat i establint mesures de protecció 

integral”

Això implica una protecció constitucional reforçada, perquè el 

desenvolupament de drets fonamentals es considera una matèria 

essencial en un Estat democràtic de Dret, que es concreta principalment 

en dos aspectes:

D’una banda, el desenvolupament legal d’aquests drets ha de fer-
se mitjançant una Llei orgànica, una modalitat de llei que requereix 

ser aprovada per majoria absoluta, cosa que garanteix el consens i 

l’estabilitat en qüestions essencials per a l’ordre constitucional i social. 

La LOPIVI fou aprovada per 297 vots a favor d’un total de 350 diputats.

No tots els preceptes de la LOPIVI són orgànics, alguns tenen 

naturalesa ordinària (la Disposició Final dinovena assenyala quins 

ho són) perquè el desenvolupament del contingut essencial 

és competència estatal, sense perjudici del desenvolupament 
reglamentari d’alguns aspectes de la llei i les competències 
legislatives de les comunitats autònomes en regular la resposta 

institucional a la violència contra la infància i l’adolescència (veure 

capítol 21 de la guia).

Per altra banda, els drets reconeguts en l’article 15 CE poden ser 
garantits mitjançant un recurs preferent i sumari, així com mitjançant 
el recurs d’emparament constitucional (article 53.2 CE).
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05 Quines lleis modifica 
la LOPIVI?

1. Codi penal: Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal: 

articles 22.4a, 39 b, 45, 46, 49, 57.1, 83.1.6a, 107, 130.1.paràgraf 5è, 132.1, 140 

bis, 143 bis, 148.3r, 156 ter, 156 quater, 156 quinquies, 177 bis 1, 180.1.3a i 4a, 

183.4, a) i d), 183 quater, 188.3 a) i b), 189. 2, b), c) i g), 189 bis, 189 ter, 192.5, 

201, 215.3, 220, 225 bis, 267, 314, 361 bis, 511, 512,

515.4t).

2. Codi Civil, aprovat pel Reial decret de 24 de juliol de 1889: articles 

92, 154, 158, 172.5.

3. Llei d’assistència jurídica gratuïta (Llei 1/1996, de 10 de gener, 

d’assistència jurídica gratuïta): article 2 g.

4. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’Autonomia del Pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica: article 15.5.

5. Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC): articles 

779 i 780.

6. Llei d’enjudiciament criminal (LECrim): aprovada pel Reial decret 

de 14 de setembre de 1882: articles 109 bis.1, 110, 261, 426, 449 bis, 

449 ter, 544 apartats 6 i 7, 703 bis, 707, 730, 777.3, 788 i suprimeix els 

articles 433 i 448.

7. Llei general de publicitat (Llei 34/1988, d’11 de novembre, general 

de publicitat): article 3 a.

8. Llei general penitenciària (Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre): 

hi afegeix article 66 bis.
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9. Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària: article 18.2.4a.

10. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere (LOMPIVG): article. 1.4.

11. Llei orgànica de protecció jurídica del menor (Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 

jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, LOPJM): 

articles 5.2.c), 15, 14 bis, 17.1 y 2, 17 bis, 20.1, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 21 ter, 27, 28, 29, 30.

12. Llei orgànica del poder judicial (LOPJ): (Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol): articles 307.2, 310, 443 

bis.5, 434.2, 480.3 i 4.

13. Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors 

(LORPM): articles 4 i 59.

14. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries: article 17.1 i 

Disposició Transitòria 7a.

15. Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial: Disposició Transitòria 7a.

16. Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social: article 8.19.

17. I les lleis autonòmiques, que hauran d’adequar-se al que es disposi en la part orgànica de la LOPIVI.
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06 Conceptes clau     

Enfocament de drets:
La lluita contra la violència a la infància i l’adolescència és un 

imperatiu de drets humans. El reconeixement del nen com a 

titular de drets en la Convenció sobre els Drets del Nen va suposar 

un canvi de paradigma que va permetre superar l’enfocament 

tradicional de necessitats propi d’un model assistencial.

En un model de protecció basat en l’enfocament de drets 

humans:

Els poders públics:

Tenen obligacions jurídicament exigibles per garantir el gaudi 

dels drets normativament reconeguts conforme a estàndards 

internacionals de caràcter universal;

     

Aborden les causes de la violència i prioritzen la prevenció 

davant l’atenció i la reparació (tot i que també l’atenen);

Adopten un enfocament integral basat en la indivisibilitat i 

interdependència de tots els drets i la corresponsabilitat de tots 

els que estiguin subjectes a la seva garantia i gaudi;

   

Han de retre comptes de la seva actuació, ja que les seves 

accions tindran un impacte en la vida dels nens i nenes. Aquest 

impacte ha de ser prèviament mesurat i tingut en compte a 

l’hora de posar en marxa accions futures;  

  

Els nens, nenes i adolescents tenen dret a participar en la vida 

pública i en totes aquelles decisions que els puguin afectar, de 

forma directa o indirecta. No són simples receptors d’ajudes 

decidides en funció de la conjuntura política i la disponibilitat de 

recursos.
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Protecció integral:
El concepte de protecció integral dels nens i nenes està íntimament relacionat amb el concepte 

d’enfocament de drets.

L’obligació de protecció de l’Estat no pot limitar-se només a la intervenció reactiva en casos de 

desprotecció dels drets dels nens per part dels seus responsables parentals, sinó que ha de començar 

abans amb la promoció i la prevenció de la vulneració de drets i de la separació del nen del seu nucli 

familiar, i ha de comprendre, apart de l’atenció, la reparació posterior. És a dir, la protecció integral 

fa referència a la totalitat del “cicle de la vulneració” de drets.

L’enfocament integral es basa també en la universalitat dels drets humans i, per tant, en l’obligació 

de garantir aquests drets a tots els nens, nenes i adolescents sense cap discriminació i no només a 

aquells que s’hagin vist efectivament vulnerats o en risc.

La integralitat es refereix a les mesures que han de prendre’s per garantir el dret del nen a la protecció. 

Segons la Convenció sobre els Drets del Nen, han de ser totes les que siguin necessàries per 
assegurar el gaudi d’aquests drets; no només les mesures jurídiques (lleis, reglaments, resolucions 

administratives i resolucions judicials) o econòmiques (ajudes). Així, han d’adoptar-se també plans 

i polítiques pels diferents nivells de govern, mesures estadístiques, pressupostàries, educatives o 

inclús de cooperació internacional.

La integralitat apel·la també als subjectes obligats a garantir la protecció del nen, que són tots, 

no només les famílies i l’Estat en el seu conjunt (legislador, administracions i jutges), sinó també els 

professionals que treballen amb i per a la infància, així com la societat civil i el sector empresarial. Tot 

aquest entramat de mesures de diversos tipus que han d’adoptar-se per part de tots els subjectes, 

públics i privats, per garantir la protecció dels drets de tots els nens i nenes, fins i tot abans de la seva 

vulneració efectiva, és el que es reconeix com a sistema de protecció de la infància i la adolescència.

La LOPIVI disposa que tots els subjectes (famílies, poders públics, societat civil i sector privat) 

estan obligats a protegir tots els nens, nenes i adolescents davant la violència mitjançant totes les 

mesures d’aplicació general de la Convenció sobre els Drets del Nen (article 4 CDN, Observació 

General núm. 5 del Comitè), tot prioritzant la prevenció i l’abordament de les causes que la generen, 

i amb especial atenció als col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat.



Guia sobre la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència

Violència:
La LOPIVI conté una definició de violència que va fins i tot més lluny que el mateix article 19 CDN 

(article 1.2 LOPIVI):

“A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per violència tota acció, omissió o tracte 

negligent que priva les persones menors d’edat dels seus drets i benestar, que 

amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, 

amb independència de la seva forma i mitjà de comissió, inclosa la realitzada 

a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la 

violència digital. 

En qualsevol dels casos, s’entendrà per violència:

el maltractament físic, psicològic o emocional, 

els càstigs físics, humiliants o denigrants, 

el descuit o tracte negligent,

les amenaces, injúries o calúmnies

l’explotació, que inclou la violència sexual, la corrupció, la pornografia 

infantil, la prostitució

l’assetjament escolar, l’assetjament sexual, 

el ciberassetjament, la violència de gènere

la mutilació genital

el tràfic d’éssers humans amb qualsevol 

finalitat, el matrimoni forçat, 

el matrimoni infantil i l’accés no sol·licitat a la pornografia

l’extorsió sexual

la difusió pública de dades privades

la presència de qualsevol comportament violent en el seu àmbit familiar”



17

Bon tracte:
De la interpretació conjunta de l’article 19 CDN amb els articles 2, 3, 6 i 12 CDN surt un principi i un 

dret fonamental en la LOPIVI: el bon tracte.

La llei no es conforma en habilitar un marc per a l’eliminació de la violència contra la infància sinó 

que, a més, imposa el bon tracte a nenes, nens i adolescents per garantir el seu desenvolupament 

holístic tot atenent a l’interès superior de cada nen, garantint la seva participació en la seva avaluació 

i determinació i sense cap discriminació. Per aquest motiu, l’objecte de la llei és la garantia dels 

drets dels nens, nenes i adolescents a la seva integritat davant qualsevol forma de violència, tot 
assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat (articles 10 i 15 de la CE), cosa que, sens 

dubte, va més enllà de la seva simple eliminació.

El bon tracte, el qual la LOPIVI menciona en diversos apartats, es defineix en l’article 1.3 LOPIVI en 

els termes següents:

“S’entén per bon tracte a l’efecte d’aquesta llei aquell que, respectant els drets 

fonamentals dels nens, nenes i adolescents, promou activament els principis 

de respecte mutu, dignitat de l’ésser humà, convivència democràtica, solució 

pacífica de conflictes, dret a igual protecció de la llei, igualtat d’oportunitats 

i prohibició de discriminació dels nens, nenes i adolescents”

Entorns segurs:
L’eliminació de la violència i el bon tracte han de garantir-se en tots els àmbits en els quals es 

desenvolupa la vida de nens, nenes i adolescents. Aquests àmbits es conceptuen en la LOPIVI 

com a entorns segurs i es defineixen en el seu article 3.m) en els termes següents:

“S’entendrà com a entorn segur aquell que respecti els drets de la 

infància i promogui un ambient protector físic, psicològic i social, inclòs 

l’entorn digital”

Els àmbits que són qualificats com a entorns segurs en la LOPIVI són els següents:

La família (article 26.1 LOPIVI)

Els centres educatius (article 31.3 LOPIVI)

Àmbit esportiu i d’oci (article 47 LOPIVI) 

Àmbit digital (article 46.2 LOPIVI)

Els centres de protecció (article 53.1 LOPIVI)

No es fa menció de manera expressa en relació amb els serveis socials i els sanitaris, però 

poden entendre’s com a inclosos si atenem al que diu l’article 12 LOPIVI, en relació amb el dret 

a l’atenció integral.

 

“Les administracions públiques procuraran que l’atenció a les persones 

menors víctimes de violència es realitzi en espais que comptin amb un entorn 

amigable adaptat a la nena, nen o adolescent”
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07 Drets específics 
dels nens, nenes i 
adolescents davant 
la violència

Amb caràcter general, es garanteixen a tots els nens, nenes i adolescents 

els drets reconeguts en la LOPIVI, i les administracions públiques han 

de posar a la seva disposició els mitjans necessaris per al seu exercici 

efectiu (article 9.1 i 2 LOPIVI).

Quins són?
Dret a que la seva orientació sexual i identitat de gènere, sentida o 

expressada, sigui respectada en tots els entorns de la vida, així com 

a rebre recolzament i assistència necessaris quan siguin víctimes de 

discriminació o violència per aquests motius (article 9.3 LOPIVI).

Dret d’informació i assessorament sobre les mesures contemplades 

en la LOPIVI i sobre els mecanismes o canals d’informació o 

denúncia existents (article 10 LOPIVI).

Dret de les víctimes a ser escoltades amb totes les garanties i 
sense límit d’edat en els procediments administratius, judicials 

i de tota mena relacionats amb l’acreditació de la violència i la 

reparació de les víctimes (article 11 LOPIVI).

Dret a l’atenció integral, que comprendrà les mesures següents:

a) informació i acompanyament psicosocial, social i educatiu a les 

víctimes;

b) seguiment de les denúncies o reclamacions;

c) atenció terapèutica de caràcter sanitari, psiquiàtric i psicològic 

per a la víctima i, si escau, la unitat familiar;

d) recolzament formatiu, especialment en matèria d’igualtat, 

solidaritat i diversitat;

e) informació i suport a les famílies i, si fos necessari i estigués 

la seva necessitat objectivament fundada, seguiment psicosocial, 

social i educatiu de la unitat familiar;

f) facilitació d’accés a xarxes i serveis públics;

g) suport a l’educació i inserció laboral;

h) acompanyament i assessorament en els procediments judicials 

en què s’hagi d’intervenir, si fos necessari (article 12 LOPIVI).
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Legitimació per defendre els seus drets i interessos en els procediments judicials causats 

per una situació de violència contra nens, nenes o adolescents. Com a regla general, la defensa 

d’aquests drets es realitzarà a través dels seus representants legals o de defensor judicial designat 

per l’òrgan jurisdiccional quan existeixi conflicte d’interessos (article 13).

Dret a l’assistència jurídica gratuïta (article 14)

Les Oficines d’Atenció a la Víctima (OAV)
Les OAV juguen un rol innovador i destacat en la LOPIVI perquè s’hauran d’encarregar de:

Prestar l’assistència i recolzament necessaris per garantir a les nenes, nens i adolescents l’exercici 

adequat dels drets previstos en la LOPIVI.

Actuar com a mecanisme de coordinació de la resta de recursos i serveis de protecció de les 

persones menors d’edat (article 9.4 LOPIVI).
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08 La participació i el 
dret a ser
escoltat de nens, 
nenes i adolescents

Un dels aspectes transversals a la LOPIVI és l’increment i la millora de la 

participació de les nenes, nens i adolescents i del seu dret a ser escoltats 

que tindrà un paper fonamental en la lluita per parar la violència contra 

la infància i l’adolescència.

Així, entre els objectius que persegueix la LOPIVI, està:

“Reforçar l’exercici del dret dels nens, nenes 

i adolescents a ser sentits i escoltats i a que 

les seves opinions siguin tingudes en compte 

degudament en contextos de violència cap a ells, 

tot assegurant la seva protecció i evitant la seva 

victimització secundària”
 

“Enfortir el marc civil, penal i processal per 

assegurar la tutela judicial efectiva dels nens, nenes 

i adolescents víctimes de violència” (article 3.f.) 

Aquests objectius es reforcen amb els criteris generals d’interpretació i 

d’actuació:

“Reforçar l’autonomia i capacitació de les 

persones menors d’edat per a la detecció precoç 

i reacció adequada davant possibles situacions 

de violència exercida sobre ells o sobre tercers” 

(article 4.1.g).

“Assegurar l’exercici del dret de participació 

dels nens, nenes i adolescents en tota presa de 

decisions que els afecti” (article 4.1.n LOPIVI).
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Aquests objectius i principis es concreten en previsions legals al llarg de tot l’articulat de la LOPIVI: 

  

Dret d’informació i assessorament (article 10 LOPIVI): sobre les mesures contemplades en aquesta 

llei que els hi siguin directament aplicables, així com sobre els mecanismes o canals d’informació o 

denúncia existents.

Dret de les víctimes menors d’edat a ser escoltades (article 11 LOPIVI): Els poders públics garantiran 

que les nenes, nens i adolescents siguin sentits i escoltats amb totes les garanties i sense límit 

d’edat, assegurant, en tots els casos, que aquest procés sigui universalment accessible en tots els 

procediments administratius, judicials o d’una altra mena relacionats amb l’acreditació de la violència 

i la reparació de les víctimes. El dret a ser escoltats dels nens, nenes i adolescents només podrà 

restringir-se, de manera motivada, quan sigui contrari al seu interès superior.

Legitimació per a la defensa dels seus drets i interessos en els procediments judicials causats per 
una situació de violència (article 13 LOPIVI): Els nens, nenes i adolescents víctimes de violència estan 

legitimats per defendre els seus drets i interessos en tots els procediments judicials causats per una 

situació de violència.

Dret a l’assistència jurídica gratuïta (article 14 LOPIVI): Les persones menors d’edat víctimes de 

violència tenen dret a la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador d’acord amb el 

que disposa la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Comunicació de situacions de violència per part de nens, nenes i adolescents (article 17 LOPIVI): 

Els nens, nenes i adolescents que fossin víctimes de violència o presenciessin alguna situació de 

violència sobre una altra persona menor d’edat, podran comunicar-ho, personalment o a través dels 

seus representants legals, als serveis socials, a les Forces i Cossos de Seguretat, al Ministeri Fiscal o 

a l’autoritat judicial i, si escau, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Deures d’informació dels centres educatius i establiments residencials (article 18 LOPIVI) als nens, 

nenes i adolescents al començament del curs o en el moment de l’ingrés sobre els procediments i les 

persones responsables per canalitzar les queixes o denúncies.

Participació preceptiva establerta legalment en l’elaboració de l’Estratègia d’erradicació de la 
violència sobre la infància i l’adolescència (article 21.1 LOPIVI): En l’elaboració de l’Estratègia es 

comptarà amb la participació de nens, nenes i adolescents a través del Consell Estatal de Participació 

de la Infància i de l’Adolescència.

Creació del Consell Estatal de Participació de la Infància i de l’Adolescència (Disposició final setena 

LOPIVI): El Govern, en el termini de sis mesos des de l’aprovació de la LOPIVI, procedirà a la creació 

del Consell Estatal de Participació de la Infància i de l’Adolescència, de manera que es garanteixi 

l’exercici efectiu del dret de participació en la formulació, aplicació i avaluació de plans, programes i 

polítiques nacionals que afectin els nens, nenes i adolescents.

L’Ordre DSA/1009/2021, de 22 de setembre ha creat el Consell de participació de la Infància 

i l’Adolescència com a òrgan permanent i estable de consulta, representació i participació de les 

nenes, nens i adolescents. En formaran part 34 nens, nenes i adolescents d’entre 8 i 17 anys que seran 

proposats per estructures organitzatives municipals i autonòmiques, així com per organitzacions 

d’implantació estatal que comptin amb canals de participació infantil.
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Es consideren actuacions de prevenció  les que promoguin la informació dirigida als nens, nenes i 

adolescents, la participació infantil i juvenil, així com la implicació de les persones menors d’edat en 

els mateixos processos de sensibilització i prevenció (article 23.3.e LOPIVI).

Les administracions públiques competents promouran la capacitació de les persones 
menors d’edat perquè comptin amb eines per detectar situacions de violència (article 

25.3 LOPIVI).

En l’àmbit familiar:

Per mesures preventives, es contempla la promoció de l’educació i el desenvolupament 
d’estratègies bàsiques i fonamentals per a l’adquisició de valors i competències emocionals en 

els nens i nenes en funció del seu grau de maduresa (article 26.3 LOPIVI).

En les situacions de ruptura familiar s’impulsaran els gabinets psicosocials dels jutjats i els serveis 

de mediació i conciliació amb total respecte a l’autonomia dels nens, nenes i adolescents que hi 

estiguin implicats (article 28.b LOPIVI).

En l’àmbit educatiu: 

Els nens, nenes i adolescents, en totes les etapes educatives i independentment de la titularitat 

del centre, rebran, de forma transversal, una educació que inclogui la seva participació (article 

30, paràgraf segon).

Els codis de conducta dels centres educatius hauran de ser consensuats també amb els alumnes 

(article 31.2 LOPIVI).

Formació en drets, seguretat i responsabilitat digital (article 33 LOPIVI).

En la regulació dels protocols d’actuació per l’àmbit educatiu les administracions educatives 

comptaran amb la participació dels nens, nenes i adolescents (article 31.1 LOPIVI).

Garantia de l’accés a la informació, serveis de tractament i recuperació en l’àmbit sanitari
(article 39.3 LOPIVI).

Les administracions públiques realitzaran campanyes sobre l’ús segur d’Internet dirigides als nens, 
nenes i adolescents i posaran a la seva disposició un servei específic d’ajuda en línia que els ofereixi 
assistència i assessorament (article 45 LOPIVI).

El Delegat de Protecció en l’àmbit esportiu serà la persona responsable a la qual les nenes, nens i 
adolescents puguin acudir per expressar les seves inquietuds (article 48.1 LOPIVI).

Es permetrà a les persones menors d’edat que ho sol·licitin, formular denúncia per si mateixes i 
sense necessitat d’estar acompanyades de persona adulta (article 50.2 i LOPIVI).
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En els centres de protecció s’establiran mecanismes de queixa i denúncia senzills, accessibles, 

segurs i confidencials per assegurar que els nens, nenes i adolescents puguin comunicar-se i ser 

tractats sense risc de patir represàlies. Les respostes a aquestes queixes seran susceptibles de ser 

recorregudes. En qualsevol cas, tenen dret a remetre queixes de forma confidencial al Ministeri 

Fiscal, a l’autoritat judicial competent i al Defensor del Poble o davant les institucions autonòmiques 

homòlogues (article 53.1.b LOPIVI).

En la determinació de l’interès superior del nen es presumirà que existeix un conflicte d’interès 

quan l’opinió de la persona menor d’edat sigui contrària a la mesura que se n’adopti, o suposi 

una restricció dels seus drets (article 2.5 LOPJM, modificat per la Disposició final vuitena de 

la LOPIVI).

Estan legitimats per formular oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de 

menors (article 780 LEC).

Modificació de la Llei de la jurisdicció voluntària (article 18.2.4a LJV) per assegurar el dret del 

nen, nena i adolescent a ser escoltat en els expedients del seu interès, tot salvaguardant el 

seu dret de defensa, a expressar-se lliurement i garantint la seva intimitat (Disposició final 

quinzena LOPIVI).

Regulació sobre la prova preconstituïda (article 449 bis LECRim). La prova preconstituïda és 

un instrument adequat per garantir que els nens i nenes siguin escoltats i evitar la victimització 

secundària, particularment eficaç quan les víctimes són persones menors d’edat o persones amb 

discapacitat que necessiten protecció especial.

Segons la seva vulnerabilitat especial, s’estableix que sigui obligatòria quan el testimoni sigui una 

persona de menys de catorze anys o una persona amb discapacitat que necessiti protecció especial. 

En aquests supòsits l’autoritat judicial, un cop practicada la prova preconstituïda, només podrà 

acordar motivadament la seva declaració en l’acte del judici oral, quan, interessada una de les parts, 

es consideri necessari. Per tant, es converteix en excepcional la declaració en judici dels nens de 

menys de catorze anys o de les persones amb discapacitat que necessitin una protecció especial, tot 

establint-se, com a norma general, la pràctica de la prova preconstituïda en fase d’instrucció i la seva 

reproducció en l’acte del judici, i evitant que el lapse temporal entre la primera declaració i la data 

del judici oral afectin la qualitat del relat, o la victimització secundària de les víctimes especialment 

vulnerables.
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09 La comunicació 
de situacions de 
violència

Per tal que el sistema de protecció pugui respondre de la forma més 

eficaç a les situacions de violència, és necessari articular mecanismes 

que permetin tenir coneixement del nombre més gran possible de 

casos. Per fer-ho, és fonamental que totes les persones que tinguin 
coneixement d’una possible situació de violència ho denunciïn a 
l’autoritat competent.

Una denúncia és una comunicació a l’autoritat competent d’uns fets 

que poden suposar violència contra una persona menor d’edat. Per si 

mateixa no posa en marxa cap procediment ni atorga a qui la presenta la 

condició de part en un procediment. S’opta per l’expressió “comunicació” 

per reforçar la idea que, amb la denúncia, es persegueix per sobre de tot 

contribuir a la protecció del nen i, només en segona instància, perseguir 

i sancionar a l’agressor.

La LOPIVI amplia la regulació del deure de comunicació que ja establia 
la LOPJM, contemplant diferents actuacions en funció del subjecte que 
comunica i de la gravetat de la conducta.

Deure de comunicació general (article 15 LOPIVI):

Qui és titular d’aquest deure?
“Tota persona”, qualsevol membre de la societat, tingui o no relació 

amb el nen.

Situacions:

Si adverteix indicis d’una actuació de violència exercida sobre una 

persona menor d’edat  obligació de comunicar-ho de forma 

immediata a l’autoritat competent.

Si els fets poguessin ser constitutius de delicte  obligació de 

comunicar-ho a les Forces i Cossos de Seguretat, al Ministeri Fiscal o 

a l’autoritat judicial.

Atenció immediata:
Aquesta comunicació s’entén sense perjudici de prestar a la víctima 

l’atenció immediata que pugui necessitar
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Deure de comunicació qualificat (article 16 LOPIVI):

Qui és titular d’aquest deure?

Aquelles persones que, pel seu càrrec, professió, ofici o activitat, tinguin encomanada l’assistència, 

cura, ensenyament o protecció de nens, nenes o adolescents i, en el seu exercici, hagin tingut 

coneixement d’una situació de violència exercida sobre aquests nens, nenes i adolescents.

En qualsevol cas, es consideren inclosos en aquest supòsit el personal qualificat dels centres sanitaris, 

dels centres escolars, dels centres esportius i d’oci, dels centres de protecció a la infància i de 

responsabilitat penal de menors, dels centres d’acollida d’asil i d’atenció humanitària dels establiments 

on resideixin habitualment o temporalment persones menors d’edat i dels serveis socials.

Situacions:

Quan alguna d’aquestes persones tingués coneixement o advertís indicis de l’existència d’una possible 

situació de violència d’una persona menor d’edat  hauran de comunicar-ho de forma immediata 

als serveis socials competents;

Quan aquesta violència pogués provocar que la salut o la seguretat de la persona menor d’edat 

es trobés amenaçada  hauran de comunicar-ho de forma immediata a les Forces i Cossos de 

Seguretat i/o al Ministeri Fiscal.

Quan indiqués una possible infracció de la normativa sobre protecció de dades personals haurà       

 de  comu-nicar-ho de forma immediata a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Altres deures:

Prestar a la víctima l’atenció immediata que necessiti, facilitar-li tota la informació de la qual es 

disposi, i prestar la màxima col·laboració amb les autoritats competents.

Deure de comunicació de continguts il·lícits a Internet (article 19 LOPIVI).

Qui és titular d’aquest deure?

Tota persona, física o jurídica.

Situacions:

Quan adverteixin l’existència de continguts disponibles a Internet que constitueixin una forma de 

violència contra una persona menor d’edat  estan obligats a comunicar-ho a l’autoritat competent.

Si els fets poguessin ser constitutius de delicte   obligació de comunicar-ho a les Forces i Cossos 

de Seguretat, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial.

Canals accessibles i segurs de denúncia:

Les administracions públiques han de garantir la disponibilitat de canals accessibles i segurs de 

denúncia. Aquests canals podran ser gestionats per línies de denúncia homologades per xarxes 

internacionals en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
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Comunicació de les situacions de violència pels mateixos nens, nenes i 
adolescents

També els nens, nenes i adolescents han de poder comunicar les situacions de violència patides o 

conegudes per ells mateixos (article 17 LOPIVI), d’acord amb el seu dret a ser escoltats (article 12 

CDN i 9 LOPJM).

Com?

Poden fer-ho personalment o a través dels seus representants legals.

A qui?

Als serveis socials, a les Forces i Cossos de Seguretat, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial i, si 

escau, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mecanismes de comunicació:

Les administracions públiques establiran mecanismes de comunicació segurs, confidencials, eficaços, 

adaptats i accessibles i garantiran l’existència i el suport de mitjans electrònics de comunicació, com 

ara línies telefòniques.

Deure d’informació als nens, nenes i adolescents (article 18 LOPIVI):

Per tal que els nens puguin exercir aquesta facultat de comunicació de les situacions de violència 

en els centres educatius i en els centres de protecció, es disposa el deure d’informar-los sobre els 

mecanismes que existeixen a la seva disposició.

Quan? Al començament del curs escolar i en el moment de l’ingrés del nen en el centre.

Què? Informació sobre

Els procediments de comunicació de situacions de violència. 

Les persones responsables.

Els mitjans electrònics de comunicació.

Com?  La informació haurà d’estar disponible en formats accessibles i permanentment actualitzada 

en un lloc visible i accessible.

Protecció i seguretat dels nens, nenes i adolescents que comuniquen situacions 
de violència (article 20.2 LOPIVI):

Els centres educatius i d’oci i lleure, així com els establiments on habitualment resideixin persones 

menors d’edat, adoptaran totes les mesures necessàries per garantir la protecció i seguretat dels 

nens, nenes i adolescents que comuniquin una situació de violència.
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Protecció de la persona que fa la comunicació (article 20 LOPIVI)

La protecció de les persones obligades a comunicar una situació de violència contra un nen o nena 

resulta clau per evitar que s’inhibeixin de fer-ho per por a conseqüències nocives per a ells.

Les administracions públiques en l’àmbit de les seves respectives competències, establiran els 

mecanismes oportuns per garantir la confidencialitat, protecció i seguretat de les persones que 

hagin posat aquestes situacions en coneixement de les autoritats.

També les autoritats judicials podran adoptar mesures, en aquest aspecte, al si d’un procés judicial.
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10 Contractació
de professionals

Regulació: articles 57 a 60 LOPIVI

Es regula de manera més detallada la mesura incorporada per la Llei 

26/2015 sobre l’exigència d’una certificació negativa del registre 
de delinqüents sexuals per poder realitzar feines que impliquin el 

contacte amb nens, nenes i adolescents.

Aquesta previsió és una mesura eficaç per a la detecció de persones 

que puguin exercir violència sexual contra els nens.

Prohibició general de contractar:

Queda prohibit que les empreses i entitats donin ocupació en qualsevol 

professió, ofici i activitat que impliqui contacte habitual amb persones 

menors d’edat a qui tingui antecedents en el Registre Central de 
Delinqüents Sexuals i de Tràfic d’Éssers Humans (57.3 LOPIVI).

Què s’ha d’acreditar?

La inexistència de sentència ferma condemnatòria per qualsevol 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats en el Títol 

VIII del Codi Penal o per delicte de tràfic d’éssers humans per poder 

exercir qualsevol professió, ofici o activitat que impliqui contacte 

habitual amb persones menors d’edat.

Com?

S’ha d’obtenir una certificació negativa del Registre Central de 

Delinqüents Sexuals, que passa a denominar-se en la LOPIVI Registre 

Central de Delinqüents Sexuals i de Tràfic d’Éssers Humans.

Els antecedents que figurin com a cancel·lats no es prendran en 

consideració a l’efecte de limitar l’accés i exercici de professions, oficis 

i activitats que impliquin contacte habitual amb persones menors 

d’edat (article 60.1 LOPIVI).
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Quins professionals han d’obtenir-lo? (article 57 LOPIVI)

Aquells que exerceixin professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb nens i nenes:

Puguin ser retribuïdes o no.

Han de comportar el tracte repetit, directe i regular i no només ocasional amb nens, nenes o 

adolescents.

Tots aquells que tinguin com a destinataris principals a persones menors d’edat.

S’hi inclouen aquells que treballin per compte aliè, i els que realitzin activitats en règim de voluntariat 

(article 59 LOPIVI).

Quins efectes té?

Si ja existeix condemna  impossibilitat legal de contractació.

Si la condemna és sobrevinguda després de la contractació  o cessament immediat de la relació 

laboral per compte aliè o de les pràctiques no laborals tot i que, atenent les circumstàncies, l’empresa 

pot efectuar un canvi de lloc de treball sempre que la nova ocupació impedeixi el contacte habitual 

amb persones menors d’edat.

Quina responsabilitat té la persona treballadora o voluntària?

El treballador per compte aliè està obligat a comunicar al seu ocupador qualsevol canvi que es produeixi 

en el Registre Central de Delinqüents Sexuals i Tràfic d’Éssers Humans sobre l’existència d’antecedents, 

fins i tot dels que derivin de fets anteriors a l’inici de la seva relació laboral.

Quina responsabilitat té l’empresa o entitat de voluntariat?

L’empresa que incompleixi l’obligació d’exigir la certificació negativa d’antecedents sexuals quedarà 

subjecte al règim sancionador que estableixi legalment la comunitat autònoma respectiva (article 59.3 

LOPIVI).
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11 Formació i 
capacitació

Regulació: article 5 LOPIVI

La formació i la capacitació són elements clau per millorar la detecció 

de les situacions de violència i la resposta que es dona a aquestes 

situacions des de tots els àmbits.

La LOPIVI atorga una importància capital a la formació en matèria de 
drets de la infància i l’adolescència:

Les encarregades de promoure i garantir aquesta formació són 
les administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals) en 

l’àmbit de les seves respectives competències.

Ha de ser especial, inicial i continua, en drets de la infància i de 

l’adolescència.

S’ha de dirigir als professionals que tinguin un contacte habitual 
amb les persones menors d’edat. A més, especifica que:

El personal docent i educador haurà de rebre formació 

específica en matèria d’educació inclusiva.

Els col·legis d’advocats i procuradors facilitaran als seus 

membres l’accés a formació específica sobre aspectes materials 

i processals sobre violència contra la infància i l’adolescència i 

a programes de formació continua sobre la lluita per erradicar 

la violència contra la infància i l’adolescència. (5.3).

També els nens, nenes i adolescents són destinataris d’accions 

formatives rellevants, com ara les relatives a drets, seguretat i 

responsabilitat digital (article 33 LOPIVI).
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Contingut mínim (que tindrà en compte la perspectiva de gènere, de discapacitat, i d’altres grups 

de nens en situació d’especial vulnerabilitat):

L’educació en la prevenció i detecció precoç de tota forma de violència a la qual es refereix 

aquesta llei.

Les actuacions a dur a terme un cop s’han detectat indicis de violència.

La formació específica en seguretat i ús segur i responsable d’Internet, que inclou qüestions 

relatives a l’ús intensiu i generació de trastorns de la conducta.

El bon tracte als nens, nenes i adolescents.

La identificació dels factors de risc i d’una exposició i vulnerabilitat més elevades davant la 

violència.

Els mecanismes per evitar la victimització secundària.

L’impacte dels rols i estereotips de gènere en la violència que pateixen els nens, nenes i 

adolescents.

La implicació de l’Educació Superior en l’erradicació de la violència contra la infància i l’adolescència 
(articles 36 i 37 LOPIVI):

Els Centres d’Educació Superior (principalment les Universitats) hauran d’incorporar els drets de la 

infància en les seves funcions essencials tant acadèmiques com d’investigació:

En els plans d’estudi que condueixen a l’exercici de professions que suposen el contacte habitual 

amb nens, nenes i adolescents (sanitàries, socials, educatives, periodístiques, jurídiques, esportives, 

etc.) s’hauran d’incloure continguts específics sobre prevenció, detecció precoç i intervenció en 

casos de violència contra la infància i l’adolescència, tenint en compte la perspectiva de gènere;

S’haurà de promoure la investigació sobre els drets del nen en aquests mateixos àmbits acadèmics.
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12 Nivells i àmbits 
d’actuació

La integralitat de la protecció comprèn totes les mesures necessàries 

per garantir el dret del nen a la integritat física i psicològica en tots els 

espais on es trobi.

Deixant en aquest moment a un costat les mesures de tipus penal i 

processal, ja existents en la legislació anterior a la LOPIVI, la novetat 

principal que aquesta llei aporta és la identificació d’una sèrie de nivells 

i àmbits d’actuació en què s’ha de garantir el dret del nen, nena o 

adolescent a no patir violència i a ser ben tractat.

NIVELLS:

Sensibilització 

Prevenció tecció 

Detecció Precoç

ÀMBITS:

Familiar 

Educatiu

D’intervenció social

Centres de protecció

Sanitari

Esportiu i d’oci 

Digital

Policial

La combinació dels dos identifica les mesures a adoptar i els subjectes 

responsables.
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13 Nivells d’actuació

A. Sensibilització
Regulació: article 22 LOPIVI (sense perjudici de les 

nombroses mencions que apareixen al llarg de l’articulat a mesures 

concretes de sensibilització).

L’eliminació de la violència contra la infància i la promoció de la 

cultura del bon tracte cap a les persones menors d’edat no podran 

assolir-se per mitjà de mesures exclusivament legals. És fonamental 

sensibilitzar la societat sobre la realitat i les conseqüències de la 

violència contra la infància i l’adolescència com a base per avançar 

en els objectius de la LOPIVI.

Per això, un dels objectius de la LOPIVI és precisament:

“Garantir la implementació de mesures de 

sensibilització per al rebuig i eliminació 

de tot tipus de violència sobre la infància i 

l’adolescència, tot dotant als poders públics, 

als nens, nenes i adolescents, i a les famílies, 

d’instruments eficaços en tots els àmbits, de 

les xarxes socials i Internet, especialment en el 

familiar, educatiu, sanitari, dels serveis socials, 

de l’àmbit judicial, de les noves tecnologies, de 

l’esport i l’oci, de l’Administració de Justícia i 

de les Forces i Cossos de Seguretat” (article 3.a 

LOPIVI).

La sensibilització es realitzarà principalment per mitjà de campanyes 
i accions concretes d’informació que les Administracions públiques 
han de promoure, destinades a conscienciar a la societat sobre el 

dret dels nens, nenes i adolescents a rebre un bon tracte (article 22.1 

LOPIVI):

Seran avaluables i basades en l’evidència.

Inclouran mesures contra les conductes, discursos i actes que 

afavoreixin la violència sobre la infància i l’adolescència en les seves 

diverses manifestacions, inclosa la discriminació, la criminalització 

i l’odi.
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Altres mesures de sensibilització que s’han d’impulsar:

Campanyes específiques que promoguin un ús segur i responsable d’Internet: seran accessibles, 

diferents segons els trams d’edat i amb especial atenció a persones menors d’edat amb discapacitat 

(article 22.2 LOPIVI).

Altres actuacions de sensibilització previstes:

Sobre radicalización de niños, niñas y adolescentes (artículo 24 LOPIVI). 

Para evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la 

asunción de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad (artículo 26.3.j LOPIVI).

 

B. La prevenció de la violència contra la infància
Regulació: article 23 (sense perjudici de les nombroses mencions que apareixen al llarg de 

l’articulat quant a mesures concretes de prevenció en els diversos àmbits d’actuació).

Tota forma de violència contra la infància es pot prevenir.

La prevenció de la violència contra la infància és el segon dels nivells d’actuació.

La prevenció de la vulneració de drets ha de tenir caràcter prioritari davant les respostes 

consistents en l’atenció a víctimes i la seva reparació (tot i que no hagin de deixar de fer-se). La 

prevenció és, doncs, la base de la regulació de la LOPIVI, que és una llei eminentment preventiva, tal 

com s’estableix en els seus objectius (article 3.b LOPIVI).

Plans i programes de prevenció

La prevenció es durà a terme essencialment mitjançant plans i programes emmarcats en l’Estratègia 

Nacional per l’Erradicació de la Violència contra la infància i l’adolescència.

Comprendran mesures específiques per àmbits: familiar, educatiu, sanitari, dels serveis 

socials, de les tecnologies de la informació, de l’esport i l’oci i de les Forces i Cossos de 

Seguretat.

Seran avaluats en els termes que estableixin les administracions competents.

S’identificaran, en funció dels factors de risc, a les nenes, nens i adolescents en situació d’especial 
vulnerabilitat i als grups específics de risc elevat amb l’objectiu de prioritzar les mesures i recursos 

que contemplin.

Les actuacions en matèria de prevenció estan recollides en l’article 23.3.
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C. La detecció precoç de la violència
Regulació: article 25

Un dels objectius principals de la llei és la detecció precoç de la violència, ja que permet intervenir 
per evitar que la situació s’agreugi.

La detecció requereix principalment formació específica i l’han de dur a terme les persones que 

habitualment atenen a la infància i l’adolescència.

Com a mesures concretes per millorar la detecció i la posterior comunicació i intervenció en les 

situacions de violència que la llei contempla:

La formació de professionals:

Les administracions públiques desenvoluparan anualment programes de formació inicial i 
continua destinats als professionals amb feines que requereixin estar en contacte habitual amb 

nenes, nens i adolescents, amb l’objectiu de poder detectar precoçment la violència exercida cap 

a ells i que pugui ser comunicada adequadament.

La capacitació dels nens, nenes i adolescents:

També contempla la formació dels mateixos nens per detectar les situacions de violència i poder 

respondre-hi adequadament.
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14 Àmbits d’actuació

ÀMBIT FAMILIAR
Regulació: articles 26 a 29 LOPIVI 

La Convenció sobre els Drets del Nen parteix, en 

primer lloc, de la consideració dels pares com a 
principals i primers responsables dels fills (article 

18.1 CDN). Davant d’aquesta responsabilitat, el 
paper dels poders públics serà vetllar per tal que 

els pares atenguin la seva responsabilitat de criança 

dels fills i filles de la millor manera possible.

La LOPIVI parteix d’aquest rol fonamental de la família i del paper 

subsidiari de l’Estat, i el desenvolupa com el primer dels àmbits 

d’actuació.

La família com a entorn segur (article 26.1 i 2 LOPIVI)

Per crear un entorn segur, les administracions públiques hauran de:

Proporcionar a les famílies, en les seves múltiples formes, i a aquelles 

persones que convisquin habitualment amb nens, nenes i adolescents, 

el suport necessari per prevenir, des de la primera infància, factors de 

risc i enfortir els factors de protecció.

Donar suport a la labor educativa i protectora dels progenitors, o 

dels qui exerceixin funcions de tutela, guarda o acollida, per tal que 

puguin exercir adequadament el seu rol parental o tutelar.

Aquesta declaració general s’ha de concretar en els plans i programes 
de prevenció que hauran d’incloure, com a mínim, una anàlisi de la 

situació de la família que permeti identificar les seves necessitats i 

determinar els objectius i mesures a aplicar.

Mesures de prevenció en l’àmbit familiar (article 26.3)

Les mesures de prevenció en l’àmbit familiar han d’estar enfocades a:

a) Promoure el bon tracte, la corresponsabilitat i l’exercici de la 

parentalitat positiva.

b) Promoure l’educació i el desenvolupament d’estratègies bàsiques i 

fonamentals per adquirir valors i competències emocionals, tant en els 

responsables parentals com en els mateixos nens, nenes i adolescents, 

en funció del seu grau de maduresa.

c) Promoure l’atenció a les dones durant el període de gestació i 

facilitar-les el bon tracte prenatal.

d) Proporcionar un entorn obstètric i prenatal segur per a la mare i 

el nounat.
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e) Desenvolupar programes de formació a adults i a nens, nenes i adolescents en habilitats per a la 

negociació i resolució de conflictes intrafamiliars.

f) Adoptar programes dirigits a la promoció de formes positives d’aprenentatge, així com a erradicar 

el càstig amb violència física o psicològica en l’àmbit familiar.

g) Crear els serveis necessaris d’informació i suport professional als nens, nenes i adolescents amb 

l’objectiu que tinguin la capacitat necessària per detectar precoçment i rebutjar qualsevol forma de 

violència.

h) Proporcionar l’orientació, formació i suport a les famílies dels nens, nenes i adolescents amb 

discapacitat.

i) Desenvolupar programes de formació i sensibilització encaminats a evitar la promoció intrafamiliar 

del matrimoni infantil, l’abandonament dels estudis i l’assumpció de compromisos laborals i familiars 

no adequats amb l’edat.

La parentalitat positiva com a actuació preventiva fonamental en 
l’àmbit familiar

Definició de parentalitat positiva en la LOPIVI:

“A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per parentalitat positiva el comportament 

dels progenitors, o dels que exerceixin funcions de tutela, guarda o acollida, 

fonamentat en l’interès superior del nen, nena o adolescent i orientat a que 

la persona menor d’edat creixi en un entorn afectiu i sense violència que 

inclogui el dret a expressar la seva opinió, a participar i a ser considerat en 

tots els assumptes que l’afectin, l’educació en drets i obligacions, afavoreixi el 

desenvolupament de les seves capacitats, ofereixi reconeixement i orientació, 

i permeti el seu desenvolupament complet en tots els ordres (article 26.3.a 

LOPIVI)”

Actuacions per recolzar-la:

a) Mesures de política familiar (article 27.1 LOPIVI): 

Per desenvolupar la parentalitat positiva i, per tant, garantir el dret dels nens, nenes i adolescents a 

créixer amb la seva família, les administracions públiques hauran d’adoptar mesures de política familiar 

dirigides fonamentalment a:

Prevenir la pobresa i les causes d’exclusió social.

Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.

Potenciar l’exercici igualitari entre homes i dones de les responsabilitats derivades de la criança 

dels fills.

Evitar la separació de l’entorn familiar

b) Sensibilització i formació (article 27.2 LOPIVI): 

Les administracions públiques hauran d’elaborar i difondre materials formatius, en format i llengua accessibles 

en termes sensorials i cognitius, sobre drets i deures dels nens i dels progenitors i sobre diversitat sexual i de 

gènere per combatre els rols i estereotips que situen les nenes en una situació de desigualtat.
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Situacions de ruptura familiar (article 28 LOPIVI):

Les administracions públiques hauran de prestar especial atenció a la protecció de l’interès superior 
dels nens, nenes i adolescents en els casos de ruptura familiar.

Es preveu l’adopció de les mesures següents:

a) Impuls dels serveis de suport a les famílies, dels punts de trobada familiars i d’altres recursos 

o serveis especialitzats de titularitat pública que permetin una adequada atenció i protecció a la 

infància i adolescència davant la violència.

b) Impuls dels gabinets psicosocials dels jutjats així com de serveis de mediació i 
conciliació.

Aportacions i modificacions en matèria de violència de gènere i infància

L’objecte de la llei

S’inclou la violència de gènere com una de les formes de violència a la qual poden ser sotmesos els 

nens, nenes i adolescents (article 1):

“En qualsevol cas, s’entendrà per violència... la violència de gènere, la 

mutilació genital, el tràfic d’éssers humans amb qualsevol objectiu, el 

matrimoni forçat...”

Totes aquestes són reconegudes com a formes de violència de gènere, o violència contra les dones.

La perspectiva promocional i assistencial

La LOPIVI contempla obligacions positives de l’administració a l’hora de posar a l’abast dels nens, 

nenes i adolescents mecanismes preventius per evitar-los ser víctimes de situacions de violència 

de gènere.

L’article 29 LOPIVI estableix que:

Les administracions públiques hauran de prestar especial atenció a la protecció de l’interès 
superior dels nens, nenes i adolescents que conviuen en entorns familiars marcats per la violència 

de gènere.

Els serveis socials i de protecció de la infància i adolescència asseguraran:

a) La detecció i la resposta específica a les situacions de violència de gènere per incloure la 

“violència vicària” com a violència de gènere.

b) La derivació i la coordinació amb els serveis d’atenció especialitzada a menors d’edat víctimes 

de violència de gènere.

Partint de la seva consideració de víctimes de la violència de gènere, es preveu que les actuacions de 

les administracions públiques han de contemplar conjuntament la recuperació de la persona menor 
d’edat i de la mare  es garantirà el suport necessari perquè les nenes, nens i adolescents, de cara a 

la seva protecció, atenció especialitzada i recuperació, romanguin amb la dona, tret si això és contrari 

al seu interès superior.
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I, en aquesta mateixa línia, la llei es refereix als protocols d’actuació i plans d’intervenció en situacions 

de violència de gènere per establir que, en l’atenció a nens, nenes i adolescents víctimes de violència 

de gènere, se seguiran les pautes d’actuació establertes en els protocols que tenen els diferents 

organismes sanitaris, policials, educatius, judicials i d’igualtat en matèria de violència de gènere. 

(articles 34 i 43).

El reconeixement específic de la violència vicària

S’inclou la “violència vicària” a la definició de violència de gènere (modificació de l’article 4.4 de 

la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere a través de la Disposició final 10a).

La violència de gènere a la qual es refereix aquesta llei també comprèn la 

violència que, amb l’objectiu de causar perjudici o dany a les dones, s’exerceixi 

sobre els seus familiars o els qui els envolten menors d’edat per part de les 

persones indicades en l’apartat primer.

Modificacions en el règim de les relacions familiars en els casos de violència de 
gènere

A) LES REFORMES DEL CODI CIVIL

En el Codi Civil s’introdueixen dues modificacions, que donen cobertura després a les mesures cautelars 

i definitives que contemplen el CP i la LECrim:

No és possible la guarda conjunta dels menors de la unitat familiar en els supòsits de violència de 
gènere.

L’article 92.7 CC nega la procedència de la guarda conjunta, en els processos de ruptura de la unitat 

familiar, quan

“Qualsevol dels progenitors estigui sotmès en un procés penal iniciat per 

atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la 

llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels fills que convisquin amb 

aquests dos. Tampoc procedirà quan el Jutge adverteixi, de les al·legacions 

de les parts i les proves practicades, l’existència d’indicis fundats de violència 

domèstica o de gènere”.

L’article 158 CC preveu altres mesures de protecció del menor en els supòsits de violència, que poden 

projectar-se a les situacions de violència de gènere, i que suposen una modificació de les facultats dels 

pares vinculades a l’exercici de la pàtria potestat.

Com ara:

La mesura d’allunyament que es tradueix en la “prohibició als progenitors, tutors, a altres parents o 

a terceres persones d’aproximar-se al menor i apropar-se al seu domicili o centre educatiu i a altres 

llocs que freqüenti, d’acord amb el principi de proporcionalitat” (apartat 4t).
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La mesura de prohibició de les comunicacions amb el menor “que impedirà als progenitors, 

tutors, a altres parents o a terceres persones establir contacte escrit, verbal o visual per qualsevol 

mitjà de comunicació, o mitjà informàtic o telemàtic, d’acord amb el principi de proporcionalitat” 

(apartat 5è).

I, com a mesura cautelar, “la suspensió cautelar en l’exercici de la pàtria potestat i/o en l’exercici de 

la guarda i custòdia, la suspensió cautelar del règim de visites i comunicacions establerts en resolució 

judicial o conveni judicialment aprovat i, en general, la resta de disposicions que consideri oportunes, 

amb l’objectiu d’apartar el menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis en el seu entorn familiar o davant 

terceres persones”.

B) LES REFORMES EN EL CODI PENAL

S’imposa com a obligatòria la pena d’inhabilitació de la pàtria potestat per als supòsits d’homicidi, 

en qualsevol de les seves formes (article 140 bis), quan el condemnat ha donat mort a l’altre progenitor 

del menor o a algun dels seus germans o germanes.

Es preveu la possibilitat d’imposar la pena d’inhabilitació de la pàtria potestat per als delictes contra 

la llibertat i indemnitat sexuals (article 192.3 CP).

En cas que s’hagi imposat la pena d’inhabilitació de la pàtria potestat, la LOPIVI introdueix la necessitat 

que el Jutge determini i valori, d’acord amb l’interès superior del menor, quins drets manté pel que 

fa al progenitor que ha perdut la pàtria potestat (article 46) amb l’objectiu que aquesta inhabilitació 

no li suposi un prejudici.

C) LES REFORMES EN MATÈRIA DE MESURES CAUTELARS DEL PROCEDIMENT

La modificació introduïda en l’article 544 ter LECrim preveu l’adopció de mesures cautelars en el 

procediment penal i en el procediment civil.

Pel que fa al procediment penal (apartat 6), aquestes mesures cautelars podran ser qualsevol de les 
previstes en la LECrim, i s’adoptaran pel Jutge d’instrucció, tot atenent a la necessitat de protecció 

integral i immediata de la víctima i, si escau, de les persones sotmeses a la seva pàtria potestat, 

tutela, curatela, guarda o acollida. Això significa que qualsevol mesura cautelar del procés penal pot 

projectar-se a la protecció dels fills i les filles.

En relació amb les mesures de naturalesa civil dirigides a protegir els menors, quan no hagin sigut 

adoptades mesures cautelars en el si d’un procediment civil, aquestes poden ser adoptades en el 

curs d’un procediment penal, tant si:

Són sol·licitades per la víctima, el seu representant legal, o el Ministeri Fiscal.

Com si no ho son perquè, en cas que existeixin menors o persones amb discapacitat que 

necessiten protecció especial, i que convisquin amb la víctima i depenguin d’ella, el Jutge haurà 

de pronunciar-se en qualsevol dels casos, fins i tot d’ofici, sobre la pertinença de l’adopció de les 

mesures esmentades.

Aquestes mesures podran consistir a (article. 544.7 ter LECrim):

La forma en què s’exercirà la pàtria potestat, acollida, tutela, curatela o guarda de fet. 

L’atribució de l’ús i gaudi de l’habitatge familiar.

Determinar el règim de guarda i custòdia.
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El règim de prestació d’aliments, així com qualsevol disposició que es consideri oportuna amb 

l’objectiu d’apartar-los d’un perill o d’evitar-los perjudicis.

Suspensió o manteniment del règim de visites, comunicació i estada amb els menors o persones 

amb discapacitat que necessitin una protecció especial.

S’especifica que s’adoptarà la suspensió del règim de visites, estada, relació o comunicació de 
l’inculpat pel que fa als menors que depenguin d’ell, quan:

Es dicti una ordre de protecció amb mesures de contingut penal.

Existissin indicis fundats sobre que els fills i filles menors d’edat haguessin presenciat, patit o 

conviscut amb la violència de gènere.

Aquestes mesures tindran una vigència temporal de 30 dies, que podran ser prorrogats durant 30 

dies més, a comptar des de la presentació de la demanda, si s’inicia a instància de la víctima o del 

seu representant legal un procés de família davant la jurisdicció civil. En aquest cas, serà el jutge civil 

l’encarregat de mantenir o no les mesures cautelars d’ordre civil.

No obstant, existeix la possibilitat que no es doni la suspensió en aquest context sempre que existeixi 
una resolució motivada fundada en l’interès superior del menor i una prèvia avaluació de la situació 

de la relació paternofilial.
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ÀMBIT EDUCATIU
Regulació: articles 30 a 35

Els centres escolars com a entorns segurs

Tots els centres escolars (públics, concertats i privats) i a totes les 

etapes, es configuren com a entorns segurs que han de regir-se pels 

principis següents:

Respecte mutu de tots els membres de la comunitat educativa.

Fomentar una educació accessible, igualitària, inclusiva i de qualitat que permeti el ple desenvolupament 

dels nens, nenes i adolescents i la seva participació en una escola segura i lliure de violència.

Garantir el respecte, la igualtat i la promoció de tots els seus drets fonamentals i llibertats públiques, 

amb mètodes pacífics de comunicació, negociació i resolució de conflictes.

Garantir que tots els nens i nenes, durant totes les etapes educatives, rebin una educació que 

inclogui la seva participació, el respecte cap als demés, la seva dignitat i els seus drets, especialment 

d’aquells menors que pateixin especial vulnerabilitat, la igualtat de gènere, la diversitat familiar, 

l’adquisició d’habilitats per a l’elecció d’estils de vida saludables, i una educació afectivosexual 

orientada a l’aprenentatge de la prevenció i evitació de tot tipus de violència i discriminació.

La llei imposa a les administracions educatives l’obligació de garantir que tots els centres educatius, 

independentment de la seva titularitat, són entorns segurs i compleixen els protocols en casos de 

violència.

Què implica per a un centre educatiu ser un entorn segur?

1. Aprovar el pla de convivència (article 124 de la Llei orgànica d’educació i 31 LOPIVI)

El pla de convivència escolar és un document essencial per a la vida dels centres educatius que 

s’incorpora a la programació general anual i que recull totes les activitats que es programin amb 
l’objectiu de fomentar un bon clima de convivència dins del centre escolar, la concreció dels drets 

i deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en cas del seu incompliment.

Les normes de convivència i conducta dels centres són d’obligat compliment.

Al contingut general del pla de convivència esmentat en l’article 124 LOE s’afegeix el que disposa 

l’article 31 LOPIVI:

Entre les seves activitats, s’hi inclourà l’adquisició d’habilitats, sensibilització i formació de la 
comunitat educativa, promoció del bon tracte i resolució pacífica de conflictes per part del 

personal del centre, l’alumnat i la comunitat educativa.

Recollirà els codis de conducta consensuats entre el professorat que exerceix funcions de tutor/a, 

els equips docents i l’alumnat davant situacions d’assetjament escolar o davant qualsevol altra 

situació que afecti la convivència en el centre educatiu, amb independència de si aquestes 

situacions es produeixen en el mateix centre educatiu o si es produeixen, o continuen, a través de 

les tecnologies de la informació i de la comunicació.
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La llei ha reforçat, a més, les competències del Claustre de professorat i del Consell Escolar per 

poder impulsar l’adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i 

protecció dels drets de les persones menors d’edat davant qualsevol forma de violència (article 31.2, 

paràgraf segon LOPIVI).

2. Supervisar la contractació (article 32 LOPIVI)

En l’àmbit educatiu ha de complir-se la prohibició general de contractació de qualsevol persona 
que no aporti certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i Tràfic d’Éssers 

Humans, en l’àmbit educatiu.

Conseqüentment, les administracions educatives i les persones que ostentin la direcció i titularitat 

de tots els centres educatius seran responsables de:

La supervisió de la seguretat en la contractació de personal.

El control de l’aportació dels certificats obligatoris d’antecedents sexuals per part tant del personal 

docent com del personal auxiliar, de servei o d’altres professionals que treballin o col·laborin 

habitualment en el centre escolar, de forma retribuïda o no.

3. Donar formació adequada als professionals

La formació dels professionals de l’àmbit educatiu és clau per a la detecció precoç de les situacions 

de violència, amb independència que aquesta violència s’hagi produït en el mateix àmbit escolar o 

fora d’aquest àmbit.

Aquesta formació haurà d’incloure els continguts generals i, sobretot, formació sobre

educació inclusiva (establerts en l’article 5).

4. Donar formació a nens, nenes i adolescents en matèria de drets, seguretat i responsabilitat 
digital (article 33 LOPIVI)

Per garantir un entorn educatiu i un entorn digital segurs, és necessari garantir la plena inserció 

de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals que sigui segur i 

respectuós amb la dignitat humana, amb els valors constitucionals i amb els drets fonamentals (en 

concret, el dret a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals).

Per fer-ho, a totes les etapes formatives es promourà l’ús adequat d’Internet.

5. Aplicar els protocols d’actuació (article 34 LOPIVI)

Tots els centres escolars hauran d’aplicar protocols contra tota forma de violència compresa en la 

LOPIVI.

Les administracions educatives hauran de regular aquests protocols d’actuació que:

Hauran de comptar, en la seva elaboració, amb la participació dels nens, nenes i adolescents, 

altres administracions públiques, institucions i professionals dels diversos sectors implicats 

en la prevenció, detecció precoç, protecció i reparació de la violència sobre nens, nenes i 

adolescents.

Tindran caràcter obligatori en tots els centres educatius, amb independència de la seva 

titularitat, i s’aplicaran quan qualsevol membre de la comunitat educativa detecti indicis de 

violència o per una simple comunicació dels fets per part dels alumnes.
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Determinaran les actuacions a dur a terme, els sistemes de comunicació i la coordinació dels i de 

les professionals responsables de cada actuació i amb els àmbits sanitaris, policial i judicial.

Contindran actuacions específiques en casos d’assetjament, amb especial atenció als que es 

produeixin a través de noves tecnologies o dispositius mòbils.

Estaran disponibles i actualitzats a l’inici de cada curs escolar (article 18 LOPIVI). Les persones que 

ostentin la direcció o titularitat dels centres educatius es responsabilitzaran de que la comunitat 

educativa estigui informada dels protocols d’actuació existents, així com de la seva execució i 

seguiment.

Hauran de ser objecte de formació dels professionals que intervinguin per detectar aquestes 

situacions. 

Hauran d’avaluar-se periòdicament per valorar-ne l’eficàcia.

Seran objecte de supervisió per part de les administracions educatives, que comprovaran que 

tots els centres, públics, concertats i privats, els apliquin (article 31.3 LOPIVI).

6. Implementar la figura del Coordinador o Coordinadora de benestar i protecció (article 
35 LOPIVI)

Tots els centres educatius (públics, privats i concertats) hauran de comptar amb un Coordinador o 

Coordinadora de Benestar i Protecció.

La seva creació haurà de suposar un canvi essencial en la manera de respondre davant les situacions 

de violència en l’àmbit educatiu.

Actuarà sota la supervisió de la persona que ostenti la direcció o titularitat del centre. Les 

administracions educatives determinaran:

Els requisits per poder ser nomenat, principalment formatius i de currículum.

Si ha de ser personal ja existent en el centre escolar, o ha de cobrir-se per nou personal.

Les funcions que hagi de realitzar, que seran com a mínim les que enumera la LOPIVI (article 

35.2), com ara:

Promoure plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció dels nens, nenes i 

adolescents, dirigits tant al personal que treballa en els centres com a l’alumnat.

Coordinar, segons els protocols que aprovin les administracions educatives, els casos que 

requereixin intervenció per part dels serveis socials competents.

Identificar-se davant els alumnes i la comunitat educativa, com a referent principal per a les 

comunicacions relacionades amb possibles casos de violència en el mateix centre o en el seu 

entorn.

Fomentar entre el personal del centre i l’alumnat la utilització de mètodes alternatius de 

resolució pacífica de conflictes.

Informar el personal del centre sobre protocols en matèria de prevenció i protecció de 

qualsevol forma de violència existent.

Coordinar amb la direcció del centre educatiu el pla de convivència al qual es refereix l’article 31.
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EL SISTEMA DE PROTECCIÓ:
ELS SERVEIS SOCIALS I ELS CENTRES 
DE PROTECCIÓ

La LOPIVI afecta de ple el sistema de protecció de la infància i l’adolescència, 

atès que les actuacions de prevenció primària i secundària en relació 
amb la violència es configuren com a prioritàries davant les mesures 
d’acollida alternativa, amb declaració de desemparament prèvia. També 

afecta de manera important el disseny, organització i funcionament dels 

serveis socials.

Això haurà de reflectir-se en la necessària adequació de la legislació autonòmica sobre protecció de 

la infància i l’adolescència i sobre serveis socials, ambdues competències exclusives de les comunitats 

autònomes.

ELS SERVEIS SOCIALS     

Regulació: articles 41 a 44 LOPIVI

Els serveis socials juguen un rol essencial en la lluita per parar la violència contra la infància pel 

seu caràcter de porta d’entrada per als casos de violència contra els nens, nenes i adolescents i el 

seu rol essencial en la coordinació amb les famílies i amb altres serveis (educatiu, sanitari, policial 

i judicial).

La condició d’agent de l’autoritat:

Una de les principals novetats de la LOPIVI és l’atribució de la condició d’agent de l’autoritat al personal 

funcionari que realitzi la seva activitat professional en els serveis socials, en l’exercici de les seves 

funcions relatives a la protecció dels nens, nenes i adolescents.

La condició d’agent de l’autoritat atorga una posició de superioritat en la realització de les seves 

funcions que pot concretar-se principalment en tres aspectes:

Les actes d’inspecció i les denúncies que formulen gaudeixen de la presumpció de veracitat. 

Les agressions o atacs que puguin patir constitueixen infracció penal.

Poden adquirir l’auxili de l’autoritat judicial o governativa si es veuen impossibilitats per dur

a terme la seva funció de protecció.

Els equips de protecció (article 42 LOPIVI):

En coherència amb el més alt protagonisme dels serveis socials, tant d’atenció primària com 

d’especialitzats, la LOPIVI disposa que les administracions competents (és a dir, l’autonòmica i 

la municipal), els dotaran de professionals i d’equips d’intervenció familiar i amb la infància i 
l’adolescència especialment entrenats en la detecció precoç, valoració i intervenció davant la violència 

exercida sobre les persones menors d’edat.

Els equips d’intervenció dels serveis socials que treballin en l’àmbit de la violència contra les persones 

menors d’edat hauran d’estar constituïts, preferentment, per professionals de l’educació social, de la 

psicologia i del treball social i, quan sigui necessari, de l’advocacia, especialitzats en casos de violència 

sobre la infància i l’adolescència.



Intervenció en casos de risc o sospita de violència sobre els nens, nenes i 
adolescents (article 43 LOPIVI):

D’acord amb la lògica del respecte i el suport a la responsabilitat parental en la criança i cura dels fills, 

la LOPIVI disposa que:

“En qualsevol cas en què existeixi risc o sospita de violència sobre els nens, 

nenes o adolescents, els serveis socials d’atenció primària establiran, de 

forma coordinada amb l’entitat pública de protecció a la infància, les vies per 

donar suport a la família en l’exercici positiu de les seves funcions parentals 

de protecció”

La valoració de cadascun dels casos es farà per part dels serveis socials d’atenció primària i “sempre 

que sigui possible” de forma interdisciplinària i coordinada amb l’entitat pública de protecció a la 

infància i amb aquells equips i professionals dels diversos àmbits.

Si d’aquesta valoració es desprèn que és necessari dur a terme un pla d’intervenció familiar individualitzat, 

es dissenyarà i durà a terme de forma coordinada amb la resta d’àmbits implicats.

Les actuacions realitzades pels serveis socials d’atenció primària en el marc del pla d’intervenció sobre 

casos de risc o sospita de maltractament infantil s’hauran de notificar als serveis socials especialitzats 

en protecció de menors.

En aquest punt la LOPIVI ha de connectar-se amb l’article 17 LOPIVI (modificat per la 
Disposició final vuitena de la LOPIVI) relatiu a la intervenció en situació de risc i amb la 

legislació autonòmica en la matèria corresponent.

La LOPIVI opera dues modificacions en l’article 17 LOPJM.

La primera, per eliminar de la definició de risc de l’article 17.1 LOPJM, l’incís següent: “La 

concurrència de circumstàncies o manques materials es considerarà indicador de risc, 

però mai no podrà desembocar en la separació de l’entorn familiar”.

La segona introdueix, per primera vegada, un seguit d’indicadors de risc que són els 

que hauran de ser tinguts en compte per identificar i, si escau, actuar, en possibles 

situacions de violència contra la infància.

La introducció d’aquests indicadors redueix la discrecionalitat administrativa, augmenta 

la seguretat jurídica d’operadors i famílies en possible situació de risc i proporciona un 

mínim comú denominador que ha de ser atès a totes les comunitats autònomes.

La recollida de la informació relativa a cada cas correspon als serveis socials d’atenció 

primària amb la participació dels i de les professionals corresponents. També els correspon 

l’anàlisi interdisciplinar del cas, demanant sempre que sigui necessari el suport o intervenció 

de l’entitat pública de protecció de la infància o d’altres serveis, com ara els d’atenció a 

dones víctimes de violència de gènere o de la comunitat autònoma respectiva.
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Situacions d’urgència (article 41.2 LOPIVI):

Para garantir la protecció de nens, nenes i adolescents en situacions d’urgència en les quals no sigui 

possible derivar el cas a l’Entitat Pública:

Cada comunitat autònoma determinarà el procediment per tal que els serveis socials d’atenció 

primària puguin adoptar les mesures de coordinació que considerin necessàries.

Si la persona menor d’edat estigués, a més, en situació de desprotecció, hauran de comunicar-ho 

immediatament a l’Entitat Pública.

En casos greus, els professionals dels serveis socials o de les Forces i Cossos de Seguretat podran 

acompanyar el nen o nena a un centre sanitari per rebre l’atenció que necessiti quan la gravetat 

del cas ho requereixi. Com a norma general, se n’haurà d’informar els seus responsables legals, 

tret que se sospiti que la violència l’hagin exercida ells, (en aquest cas, s’haurà de posar el cas en 

coneixement del Ministeri Fiscal).

Aquesta previsió ha de posar-se en relació amb una altra modificació de la LOPJM, operada 

en virtut de la Disposició final vuitena, que ha introduït un nou article 14 bis relatiu a 
les actuacions en casos d’urgència (tot i que no referides únicament a violència, sinó en 

general a tota situació de desprotecció). Aquest nou article recull dues previsions:

L’actuació dels serveis socials serà immediata en casos d’urgència.

L’atenció en casos d’urgència no estarà subjecta a requisits procedimentals ni de forma.

Registre de casos per part dels serveis socials d’atenció primària (articles 43.3 
i 44.1 LOPIVI):

Una altra novetat rellevant introduïda per la LOPIVI és l’atribució expressa als serveis socials d’atenció 

primària del seguiment i la recollida de la informació sobre els casos de violència contra la infància i 

l’adolescència conforme al procediment que es reguli en cada comunitat autònoma. En aquest sistema 

de seguiment i recollida hauran de constar:

Les notificacions i comunicacions rebudes. 

Els casos confirmats.

Las diverses mesures posades en marxa en relació amb la intervenció d’aquests serveis socials. 

La importància d’aquests registres és capital, ja que suposa la base a partir de la qual s’elaborarà la 

informació estadística de casos de violència contra la infància i l’adolescència.
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ELS CENTRES DE PROTECCIÓ    

Regulació: Títol IV de la LOPIVI, “de les actuacions en centres de protecció”, 
articles 53 a 55, i es completa amb la modificació legislativa rellevant de la 
LOPJM en aquest tema duta a terme per la Disposició final vuitena de la LOPIVI:

Un cop assumida la tutela administrativa d’una persona menor d’edat per alguna de les causes 

legalment establertes, ha de decidir-se la mesura d’acollida alternativa segons les exigències del seu 

interès superior. Quan, d’acord amb els principis de necessitat i idoneïtat s’opti per la seva col·locació 

en un centre de protecció, també s’hi haurà de garantir el seu dret fonamental a la integritat física i 

psicològica, així com a rebre un bon tracte.

Atesa la complexitat que això suposa pel que fa a la vida en família (pròpia o aliena) i atesa la vulnerabilitat 

especial dels nens, nenes i adolescents privats de la cura parental -en particular alguns col·lectius 

com els nens amb discapacitat o els nens estrangers que migren sols- la LOPIVI recull una regulació 
específica sobre la adequada resposta que ha de procurar-se davant les situacions de violència de les 

quals puguin ser víctimes les persones menors d’edat que viuen en aquestes situacions.

Els centres de protecció com a entorns segurs:

Tots els centres de protecció per a menors d’edat, independentment de la seva titularitat, hauran de ser 

entorns segurs, la qual cosa suposarà l’adopció de diverses mesures per garantir la protecció integral 
dels nens, nenes i adolescents que visquin en centres de protecció.

1. L’obligació d’aplicar els protocols d’actuació (article 53 LOPIVI).

Els protocols d’actuació aplicables a tots els centres de protecció: 

Seran establerts per l’Entitat Pública de Protecció a la infància.

Contindran les actuacions que han de seguir-se per a la intervenció, detecció precoç i

intervenció davant les possibles situacions de violència.

La seva eficàcia serà avaluada en funció d’estàndards i indicadors aprovats per l’Entitat Pública 

competent. S’entén que l’aprovació formal per l’Entitat Pública els dota de força d’obligar i, 

per tant, seran d’obligat compliment. També aprovaran els estàndards i indicadors per avaluar 

l’eficàcia d’aquests protocols.

Determinaran la forma d’iniciar el procediment, el sistema de comunicació i la coordinació
dels i de les professionals de cada actuació.

Tindran en compte les situacions en què sigui aconsellable el trasllat de la persona menor d’edat 

a un altre centre per garantir el seu interès superior i el seu benestar.

Hauran de contenir actuacions específiques en els casos següents:

Quan l’assetjament tingui com a motivació la discriminació per discapacitat, raça, orientació 

sexual, identitat o expressió de gènere.

Quan l’assetjament es dugui a terme a través de les noves tecnologies de les persones 

menors d’edat o de dispositius mòbils i hagi menyscabat la intimitat i reputació.

Quan es tracti de casos d’explotació sexual i tràfic de persones menors d’edat subjectes a 

mesures de protecció, els protocols contindran actuacions de prevenció, detecció precoç 

i intervenció, tenint en compte especialment la perspectiva de gènere i les mesures de 

coordinació amb el Ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat i la resta d’agents socials 

implicats (article 55 LOPIVI).
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2. Garantir l’existència de mecanismes de comunicació i queixa.

Els protocols d’actuació establiran mecanismes de queixa i denúncia senzills, accessibles, segurs 
i confidencials per informar sobre qualsevol situació de violència, de manera que els nens, nenes i 

adolescents siguin tractats sense risc de patir represàlies. A més, la resposta a aquestes queixes serà 

susceptible de ser recorreguda, tot i que la LOPIVI no diu que la resposta sigui obligatòria ni davant 

qui es poden recórrer (article 53.1.b LOPIVI).

Ha de portar-se a col·locació aquí el que disposa l’article 13.1 LOPIVI:

“En el cas dels nens, nenes o adolescents sota la guarda i/o tutela d’una 

entitat pública de protecció que la denuncien o denuncien al personal que hi 

treballa per haver exercit violència contra ells, s’entendrà, en qualsevol cas, 

que existeix un conflicte d’interessos entre el nen i el seu tutor o guardador”
 

Es presumirà que existeix un conflicte d’interès quan l’opinió de la persona menor d’edat sigui 

contrària a la mesura que s’adopti sobre l’opinió o suposi una restricció dels seus drets (nou article 

2.5 LOPJM). En aquests casos, serà necessari designar un defensor judicial que assisteixi el nen.

3. L’obligació de garantir una formació especialitzada inicial i continua del personal que treballa 

en els centres de protecció que permeti una detecció precoç dels casos de violència (article 5 

LOPIVI).

4. L’exigència de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i Tràfic d’Éssers 

Humans (articles 57 a 60 LOPIVI). 

5. El deure d’informar els nens, nenes i adolescents sobre els procediments de comunicació de 

situacions de violència i sobre les persones responsables del centre, i de mantenir actualitzada i fer 

accessible aquesta informació (article 18 LOPIVI).

En referir-se als protocols d’actuació en els centres de protecció, la LOPIVI disposa que hauran de 

“garantir que, en el moment de l’ingrés, el centre de protecció faciliti a la persona menor d’edat, per 

escrit i en l’idioma i format que li resulti comprensible i accessible, les normes de convivència i el 

règim disciplinari que regeix el centre, així com la informació sobre els mecanismes de queixa i de 

comunicació existents (article 53.1.c LOPIVI), i també que apliqui el deure, més ampli, de mantenir 

accessible i actualitzada aquesta informació.

La supervisió per part del Ministeri Fiscal (article 55)

L’article 55.1 LOPIVI disposa que el Ministeri Fiscal visitarà periòdicament el centre segons el que 

estableix la normativa interna del centre per:

Supervisar el compliment dels protocols d’actuació. 

Fer seguiment dels mecanismes de comunicació de situacions de violència. 

Escoltar els nens, nenes i adolescents que així ho sol·licitin.

L’apartat 2 disposa que les entitats públiques de protecció a la infància i l’adolescència mantindran 
comunicació de caràcter permanent amb el Ministeri Fiscal i, si escau (en els centres de protecció 

especial per a menors amb problemes de conducta), amb l’autoritat judicial que va acordar l’ingrés, 

sobre les circumstàncies rellevants que es puguin produir durant l’estada en un centre que afecti la 

persona menor d’edat, així com la necessitat de mantenir-lo.
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Mesures per garantir la convivència i la seguretat en els centres de protecció a 
la infància i l’adolescència

Regulació per a tots els centres de protecció (nou article 21 ter LOPJM introduït 
per la Disposició final vuitena (onze)):

Tot i que els centres de protecció han de ser entorns segurs i, per tant, incorporar mesures i actuacions 

per a la promoció i aplicació del bon tracte, la LOPIVI ha introduït una modificació de la LOPJM per 
regular amb detall les mesures de caràcter preventiu, de desescalada i de contenció física del menor 
que poden adoptar-se per garantir la convivència i la seguretat en els centres de protecció a la 

infància i l’adolescència (tant ordinaris com especials).

Des d’un punt de vista general, totes aquestes mesures:

Es regiran pels principis de legalitat, necessitat, individualització, proporcionalitat, idoneïtat, 

graduació, transparència i bon govern.

Hauran d’aplicar-se per personal especialitzat amb formació en drets de la infància i l’adolescència, 

en resolució de conflictes i en tècniques de subjecció personal.

Es prohibeix de forma taxativa la contenció mecànica a un punt fix, és a dir, la que consisteix en 

la subjecció d’una persona menor d’edat a un llit, a un objecte fix o ancorat a les instal·lacions o a 

objectes mobles.

Les mesures de caràcter preventiu: La LOPIVI no especifica en què han de consistir aquestes mesures, 

però es constitueixen com a preferents juntament amb la de desescalada, per garantir la convivència i 

la seguretat.

Les mesures de desescalada consistiran en totes aquelles tècniques verbals de gestió emocional 

conduents a la reducció de la tensió o hostilitat del menor que es trobi en estat d’alteració i/o agitació 

amb perill imminent i greu per la seva vida i integritat o per la d’altres persones.

Les mesures de contenció:

Es regiran pels principis d’excepcionalitat, mínima intensitat possible i temps estrictament 

necessari, i es duran a terme respecte a la dignitat, la privadesa i els drets dels nens, nenes 

i adolescents.

Modalitats:

Interposició entre el menor i la persona o objecte que es troba en perill, restricció física d’espais 

o moviments.

Excepcionalment, la immobilització física per part de personal especialitzat.

En el cas exclusiu dels centres de protecció de menors amb trastorns de conducta, es permet la 

subjecció dels canells amb equips homologats.

Hauran de ser comunicades immediatament a l’Entitat Pública i al Ministeri Fiscal, i s’anotaran en el 

Llibre Registre d’Incidències i en l’expedient individual de la persona menor d’edat.

Requerirà l’exploració física del menor per part d’un metge en el termini màxim de 48 hores, si fos 

necessari l’ús de la força.
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No podran aplicar-se a certs grups de nens, nenes i adolescents (tret que de la seva actuació pogués 

derivar-se un perill imminent i greu per la seva vida i integritat o per la de tercers):

De menys de 14 anys.

Nenes gestants fins a després de 6 mesos d’interrupció de l’embaràs. 

Mares lactants.

Persones que tinguin fills amb elles.

Convalescents per malaltia greu.

La decisió sobre l’adopció de les mesures de contenció física haurà de ser presa pel Director 
del centre quan consisteixi a la restricció d’espais i moviments o a la immobilització del menor, ser 

motivada i notificar-se immediatament a l’Entitat Pública i al Ministeri Fiscal.

Regulació específica dels centres de protecció específics de menors amb 
problemes de conducta (reforma dels articles 27 a 30 de la LOPJM introduïda 
per la Disposició final vuitena (dotze a quinze) de la LOPIVI) 

S’introdueixen canvis pel que fa a les mesures de seguretat (contenció física, aïllament i registres 

personals i materials) que puguin ser adoptades en els Centres de protecció específics de menors amb 

problemes de conducta.

Des d’un punt de vista general per a totes les mesures de seguretat (article 27 LOPJM):

Només podran ser utilitzades una vegada, fracassades les preventives i de desescalada.

S’amplia la formació que ha de tenir el personal que les apliqui: formació en drets de la infància i 

l’adolescència, resolució de conflictes i tècniques de subjecció.

Es modifiquen els supòsits en què es puguin utilitzar:

Intents de fugida.

Resistència activa que suposi una alteració greu de la convivència o una vulneració greu als 

drets d’altres menors.

Risc directe d’autolesió, de lesions a altres persones o de danys greus a les instal·lacions.

Mesures de contenció (article 28 LOPJM):

Es permet, amb caràcter excepcional, la subjecció dels canells del menor amb equips homologats:
  

Sota un protocol estricte.

Sempre que no sigui possible evitar, per altres vies, la posada en risc greu de la vida o de la integritat 

física del menor o de tercers.

Només podrà aplicar-se durant el temps mínim imprescindible, que no podrà ser superior a una hora.

Sempre acompanyada presencialment i de forma continua, o supervisada de manera permanent per 

un educador o un altre professional de l’equip educatiu o tècnic del centre.

Se li ho comunicarà immediatament a l’Entitat Pública, al Ministeri Fiscal i a l’òrgan judicial que sigui 

coneixedor de l’ingrés.
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Aïllament (article 29 LOPJM):

S’incorpora que haurà de ser provisional.

S’elimina la precisió sobre que preferentment s’ha de realitzar a la pròpia habitació del menor.

Es redueix el temps màxim de 6 a 3 hores.

S’introdueix la necessitat que l’acompanyament previst per part d’un educador sigui presencial i 

continuat o, si escau, que la supervisió sigui permanent.

Permet que aquest acompanyament, apart d’un educador, el pugui realitzar un altre professional de 

l’equip educatiu o tècnic del centre.

Registres materials i personals (article 30 LOPJM):

S’estableix la finalitat d’aquests registres: evitar situacions de risc produïdes per la introducció o 

sortida del centre d’objectes, instruments o substàncies que, per si mateixes o pel seu ús inadequat, 

puguin resultar perilloses o perjudicials.

Es precisa que, en cas de necessitat d’exposició corporal, ha de ser parcial.

Mesures de vigilància i seguretat en centres de reforma (article 59 LRPM):

Es prohibeix la contenció mecànica a punt fix, és a dir, la que consisteix en la subjecció 

d’una persona a un llit articulat o a un objecte fix o ancorat a les instal·lacions o a 

objectes mobles.

S’afegeix al supòsit habilitant d’evitar “actes de violència o lesions dels menors”, que 

aquests actes de violència es puguin fer contra altres persones.

Es permet, amb caràcter excepcional, la subjecció dels canells de la persona que 
compleixi la mesura d’internament amb equips homologats, sempre que es realitzi 

sota un protocol estricte i no sigui possible aplicar-hi mesures menys lesives.

En cas que s’utilitzés la força, serà necessària l’exploració física de l’intern per part 

d’un facultatiu mèdic en el termini màxim de 48 hores, estenent-se el comunicat mèdic 

corresponent.

Les mesures de contenció hauran de ser comunicades immediatament al Jutjat de 

Menors i al Ministeri Fiscal i s’anotaran en el Llibre Registre d’Incidències, que serà 

supervisat per la direcció del centre, i en l’expedient individualitzat de la persona menor 

d’edat, el qual ha de mantenir-se actualitzat.

La prohibició dels nus en les proves de determinació de l’edat (article 12 LOPJM):

Es prohibeix la realització de nus integrals, exploracions genitals o altres proves 

mèdiques especialment invasives en el procediment de determinació de l’edat.
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ÀMBIT SANITARI
Regulació: articles 38 a 40

Les mesures que es contemplen en l’àmbit sanitari s’orienten des de la 

col·laboració necessària entre les administracions sanitàries en el si del 

Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sense perjudici 

d’actuacions específiques que han de dur a terme en l’exercici de les seves 

respectives competències.

Com ocorre en altres àmbits, serà necessari implementar, en el sanitari, les previsions generals de 

la LOPIVI sobre capacitació i formació dels professionals sanitaris en matèria de drets de la infància 

i l’adolescència, i sobre l’exigència de la certificació negativa d’antecedents sexuals, tot i que no es 

mencionin expressament en aquest capítol.

L’àmbit sanitari no està qualificat expressament com a entorn segur per la LOPIVI, ja que s’hi han de 

garantir tots els drets dels nens, nenes i adolescents davant la violència.

Actuacions de les administracions sanitàries: 

Promoure el bon tracte, així com la prevenció i detecció precoç de la violència contra la infància i 

l’adolescència; (article 38).

Elaborar protocols i mesures d’assistència i recuperació de les víctimes (amb especial atenció 

als nens i nenes amb discapacitat, amb problemes de neurodesenvolupament i problemes de salut 

mental) (articles 38 i 40).

Facilitar l’accés de les nenes, nens i adolescents a la informació, tractament i recuperació, garantint 

l’atenció universal i accessible, així com l’atenció a la salut mental integral reparadora i adequada a 

l’edat. (article 38).

Incorporar a les històries clíniques els registres relatius a l’atenció de nens i nenes víctimes de 

violència (article 40).

La Comissió contra la violència sobre els nens, nenes i adolescents (article 39 
LOPIVI):

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, òrgan de cooperació entre l’Estat i les Comunitats 

Autònomes en matèria sanitària amb naturalesa jurídica de conferència sectorial crearà, en el termini 

d’un any, des de l’entrada en vigor de la llei, una Comissió contra la violència sobre els nens, nenes i 

adolescents.

Composició: 

Experts dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses designats pel Ministeri de Justícia.

Experts de les professions sanitàries implicades en la prevenció, valoració i tractament de les 

víctimes de violència contra nens, nenes i adolescents.
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Funcions:

Recolzar i orientar la planificació de les mesures amb incidència sanitària contemplades en la LOPIVI.

Elaborar un protocol comú d’actuació sanitària d’aplicació en tots els centres i serveis sanitaris on 

es presti assistència sanitària a una persona menor d’edat com a conseqüència de qualsevol tipus 

de violència. (article 39.2). Aquest protocol haurà de:

Avaluar i proposar les mesures necessàries per aplicar correctament la llei i qualsevol altra 

mesura que es consideri necessària perquè el sector sanitari contribueixi a l’erradicació de la 

violència sobre la infància i l’adolescència.

Establir els procediments de comunicació de les sospites o evidències de casos de violència 

sobre la infància i l’adolescència als serveis socials corresponents.

Establir la col·laboració amb el Jutjat de Guàrdia, les Forces i Cossos de Seguretat, l’entitat 

pública de protecció a la infància i el Ministeri Fiscal.

Emetre un informe anual amb totes les dades disponibles sobre l’atenció sanitària de les persones 

menors d’edat víctimes de violència i amb informació sobre la implementació de les mesures amb 

incidència sanitària contemplades en la llei.
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L’ENTORN DIGITAL:
LES TIC I LA PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ

Regulació: articles 45 i 46

La violència contra nens, nenes i adolescents en l’entorn digital és objecte d’atenció específica en la 

LOPIVI:

Com a espai en què pot tenir lloc la violència. De fet, està expressament mencionada en la definició de 

violència de l’article 1.2 LOPIVI.

Com a mitjà de transmissió en altres entorns (com ara l’educatiu).

Actuacions que hauran de dur a terme les administracions públiques en relació 
amb l’entorn digital

1. Campanyes de sensibilització, educació i difusió (article 45.1 LOPIVI)::

Dirigides als nens, nenes i adolescents, famílies, educadors i altres professionals que treballin 

habitualment amb persones menors d’edat.

Contingut:

Sobre l’ús segur i responsable d’Internet i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Sobre els riscos derivats d’un ús inadequat que puguin generar fenòmens de violència sexual 

contra els nens, nenes i adolescents com ara el ciberassetjament, el grooming, la ciberviolència 

de gènere o el sexting.

Sobre l’accés i consum de pornografia entre la població menor d’edat.

Així mateix, les campanyes institucionals de prevenció i informació han d’incloure, entre els 

seus objectius, la prevenció sobre continguts digitals sexuals i/o violents que puguin influir i ser 

perjudicials per la infància i l’adolescència (article 45.4).

2. Mesures d’acompanyament i capacitació a les famílies: 

Partint de la responsabilitat primordial de les famílies en la criança i educació dels fills, inclòs l’àmbit 

digital, la LOPIVI estableix que les administracions públiques fomentaran:

Mesures d’acompanyament que afavoreixin el compliment de les seves obligacions legals, 

especialment la de garantir que facin un ús equilibrat i responsable dels dispositius digitals i dels 

serveis de la societat de la informació, amb l’objectiu de garantir el desenvolupament adequat de la 

seva personalitat i preservar la seva dignitat i els seus drets fonamentals; (article 45.1).

La implementació i l’ús de mecanismes de control parental, així com de denúncia i bloqueig (article 

46.2).
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3. Servei en línia d’ajuda sobre l’ús segur i responsable d’Internet (article 45.2 LOPIVI)::

Les administracions públiques han de posar a disposició dels nens, nenes i adolescents, famílies, 

personal educador i altres professionals un servei específic de línia d’ajuda sobre l’ús segur i responsable 

d’Internet, que ofereixi als usuaris assistència i assessorament davant situacions potencials de risc i 

emergència de les persones menors d’edat a Internet.

4. Col·laboració amb el sector privat:

L’entorn digital de les tecnologies de la informació i les comunicacions és un àmbit clau per protegir 

la infància davant la violència. La LOPIVI opta per buscar la col·laboració amb el sector empresarial 
per tal que contribueixi als objectius de la llei, en el marc del reforç de la col·laboració publicoprivada 

prevista en l’article 8 LOPIVI.

En particular, les administracions públiques, com a titulars de l’obligació de protecció de nens, nenes i 

adolescents davant la violència:

Hauran de realitzar periòdicament diagnòstics sobre l’ús d’Internet, les problemàtiques de risc que 

hi estan associades i les noves tendències (article 46.1).

Hauran d’adoptar mesures per incentivar la responsabilitat social de les empreses en matèria d’ús 

segur i responsable d’Internet per part de la infància i l’adolescència (article 45.3, paràgraf primer 

LOPIVI).

Fomentaran, en col·laboració amb el sector privat, que l’inici i desenvolupament d’aplicacions i 
serveis digitals tingui en compte la protecció a la infància i l’adolescència (article 45.3, paràgraf 

segon LOPIVI).

Fomentaran la col·laboració amb el sector privat per a la creació d’entorns digitals segurs, una 

millor estandardització en l’ús de la classificació per edats i l’etiquetatge intel·ligent de continguts 

digitals, perquè ho coneguin els nens, nenes i adolescents i per donar suport als progenitors, o als 

qui exerceixin funcions de tutela, guarda o acollida, en l’avaluació i selecció de tipus de continguts, 

serveis i dispositius (article 46.2 LOPIVI).

Fomentaran els continguts positius en línia i el desenvolupament de continguts adaptats a les 
necessitats dels diferents grups d’edat, impulsant codis d’autoregulació i corregulació entre la 
indústria per a l’ús segur i responsable en el desenvolupament de productes i serveis destinats al 

públic infantil i adolescent (article 46.3 LOPIVI).

Fomentaran i reforçaran la incorporació per part de la indústria de mecanismes de control parental 
dels continguts oferts o mitjançant la posada en marxa de protocols de verificació d’edat, en 

aplicacions i serveis disponibles a Internet per impedir-ne l’accés als que són reservats per a adults 

(article 46.3 LOPIVI).

Treballaran per aconseguir que, en els envasos dels instruments de les noves tecnologies figuri un 

avís mitjançant el qual s’adverteixi de la necessitat d’un ús responsable d’aquestes tecnologies, per 

prevenir conductes additives específiques (article 46.4 LOPIVI).

5. Mesures educatives: dret a l’educació digital (article 33 LOPIVI):

La LOPIVI parteix del dret dels nens a l’educació digital (article 83 LOPD), també en l’àmbit educatiu. 

Per aquest motiu, imposa a les administracions públiques el deure de:

Garantir la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge de l’ús segur i adequat 

dels mitjans digitals.

Promoure, durant totes les etapes formatives, l’ús adequat d’Internet.
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LES PERSONES MENORS D’EDAT

Regulació: article 52 LOPIVI

La LOPIVI atorga un paper central a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en la protecció 

de dades personals de les persones menors d’edat, mitjançant l’exercici de les seves funcions de 

supervisió i control de la normativa sobre protecció de dades (article 52.1 LOPIVI), especialment quan 

es realitzi a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Canal accessible i segur de denúncia (article 52.2 LOPIVI):

L’Agència garantirà la disponibilitat d’un canal accessible i segur de denúncia de l’existència de continguts 
il·lícits a Internet que suposin un menyscabat greu del dret a la protecció de dades personals.

Qui pot presentar una denúncia a l’AEPD?

Las persones que, per raó de la seva condició, càrrec o professió, estiguin encarregades de la cura, 

assistència i protecció de les nenes, nens i adolescents.

El centre educatiu, a instància del Coordinador de Benestar i Protecció en les situacions que puguin 

implicar un tractament il·lícit de les dades de caràcter personal de nens, nenes i adolescents (article 

35.2.j LOPIVI).

Els nens, nenes i adolescents, a través dels seus representants legals o directament, en aquest darrer 

cas “sempre que el funcionari encarregat consideri que té maduresa suficient” (articles 17.1 i 52.3 

LOPIVI).
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ÀMBIT DE L’ESPORT, L’OCI I  
EL LLEURE

Regulació: articles 47 i 48 LOPIVI

Entorns segurs en l’àmbit esportiu, d’oci i de lleure (article 

47 LOPIVI):

Un altre dels àmbits regulats en la LOPIVI per garantir la protecció integral 

de la infància i l’adolescència davant la violència com a entorn segur és 

l’àmbit de l’esport, l’oci i el lleure.

Què implica ser un entorn segur?

1. Regulació de protocols d’actuació per part de les administracions:

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, regularan protocols 

d’actuació que hauran de ser aplicats per totes les entitats que realitzen activitats esportives o d’oci 

amb persones menors d’edat de forma habitual.

Aquests protocols:

Establiran les actuacions de prevenció, detecció precoç i intervenció que s’han de dur a terme 

davant les possibles situacions de violència sobre la infància i l’adolescència.

Hauran de ser aplicats a tots els centres que realitzin activitats esportives i d’oci, independentment 

de la seva titularitat i, si de cas, a la Xarxa de Centre d’Alt Rendiment i Tecnificació Esportiva, 

Federacions Esportives i Escoles Municipals.

2. Obligacions de les entitats que realitzen activitats esportives o d’oci i lleure amb persones menors 
d’edat de forma habitual:

a. Aplicar els protocols d’actuació i implantar un sistema de monitoratge per assegurar-ne el 

compliment.

b. Designar la figura del Delegat o Delegada de protecció.

La LOPIVI no contempla més detalls sobre la regulació d’aquesta figura, que haurà de ser desenvolupada 

per la normativa autonòmica sobre activitats esportives, tot i que sí que especifica que:

Serà la persona a la qual els nens, nenes i adolescents podran acudir per expressar les seves 

inquietuds.

S’encarregarà de la difusió i el compliment dels protocols establerts.

Iniciarà les comunicacions pertinents en els casos en què s’hagi detectat una situació de violència 

sobre la infància o l’adolescència.

c. Adoptar mesures contra la discriminació i la violència a l’esport, tot comptant amb la participació 

de nens, nenes i adolescents, famílies i professionals;

d. Fomentar la participació activa dels nens, nenes i adolescents en tots els aspectes de la seva 

formació i desenvolupament integral.

e. Fomentar i reforçar les relacions i la comunicació entre les organitzacions esportives i els 
progenitors o qui exerceixi funcions de tutela, guarda o acollida.
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f.  Formació de professionals:

Atès el contacte habitual i l’acompliment professional amb els nens, nenes i adolescents, els 

professionals que actuïn en aquests àmbits hauran de:

Rebre la formació especialitzada a la qual es refereix l’article 5 LOPIVI (que até especialment els 

nens amb discapacitat i el desenvolupament de l’esport inclusiu, article 48.2 LOPIVI).

Complir l’exigència de comptar amb una certificació negativa del registre de delinqüents sexuals. 

També s’han mostrat útils les campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la violència a 

l’esport.
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FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

Regulació: articles 49 i 50 LOPIVI

D’aquesta manera, la LOPIVI disposa que:

“L’actuació dels membres de les Forces i Cossos 

de Seguretat en els casos de violència sobre la 

infància i l’adolescència es regirà pel respecte 

als drets dels nens, nenes i adolescents, i la 

consideració del seu interès superior” (article 

50.1 LOPIVI). 

Formació especialitzada

Resulta fonamental la formació especialitzada inicial i continua dels seus membres segons l’article 5 

LOPIVI.

Així, la llei disposa que les administracions adoptaran les mesures necessàries per garantir que en 

els processos d’ingrés, formació i actualització del personal de les Forces i Cossos de Seguretat 
s’incloguin continguts específics sobre el tractament de situacions de violència sobre la infància i 

l’adolescència des d’una perspectiva policial (article 49.1, paràgraf segon LOPIVI).

Unitats especialitzades (article 49):

Es contempla l’existència d’unitats especialitzades en la investigació, prevenció, detecció i actuació 

de situacions de violència sobre la infància i l’adolescència, preparades per a una intervenció correcta i 

adequada en aquests casos.

Protocols d’actuació:

Les Forces i Cossos de Seguretat:

Actuaran de conformitat amb els protocols d’actuació policial amb persones menors d’edat, així 

com amb qualsevol altre protocol aplicable.

Comptaran amb els protocols necessaris per a la intervenció, sensibilització, detecció precoç, 
investigació i intervenció en situacions de violència sobre la infància i l’adolescència.

Criteris legals (articles 50.2):

Sense perjudici d’aquests protocols, s’estableixen els criteris legals següents per part de les Forces i 

Cossos de Seguretat de l’Estat, que hauran de seguir a totes les seves actuacions amb persones menors 

d’edat:

a) S’adoptaran immediatament totes les mesures provisionals de protecció que resultin adequades 

a la situació de la persona menor d’edat.

b) Només es practicaran diligències amb intervenció de la persona menor d’edat que siguin 
estrictament necessàries. Per regla general, la declaració del menor es realitzarà només una sola 

vegada, i sempre a través de professionals específicament formats.
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c) Es practicaran immediatament totes les diligències imprescindibles que impliquin la intervenció 

de la persona menor d’edat, un cop comprovat que es troba en disposició de sotmetre’s a aquestes 

intervencions.

d) S’impedirà qualsevol mena de contacte directe o indirecte en dependències policials entre la 

persona investigada i el nen, nena o adolescent.

e) Es permetrà a les persones menors d’edat que ho sol·licitin formular denúncia per si mateixes 
i sense necessitat d’estar acompanyades d’una persona adulta.

f) S’informarà immediatament el nen, nena o adolescent sobre el seu dret a l’assistència jurídica 
gratuïta i, si així ho desitja, es requerirà al Col·legi d’Advocats competent la designació immediata 

d’advocat o advocada del torn d’ofici específic per a la seva personació en dependències policials.

g) S’oferirà un bon tracte al nen, nena o adolescent, amb una adaptació del llenguatge i de les 

formes a la seva edat, grau de maduresa i resta de circumstàncies personals.

h) Es procurarà que el nen, nena o adolescent es trobi en tot moment en companyia d’una persona 
de la seva confiança designada lliurement per ell o ella mateixa en un entorn segur, tret que 

s’observi el risc que aquesta persona podria actuar en contra del seu interès superior, de la qual cosa 

s’haurà de deixar constància per mitjà de declaració oficial.
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Sensibilització

Formació

ÀMBIT 
FAMILIAR

Programes 
de formació i 
sensibilització per 
evitar la promoció 
del matrimoni infantil, 
l’abandonament dels 
estudis i l’assumpció 
de compromisos 
laborals i familiars 
d’acord amb la seva 
edat

Elaboració i difusió 
de materials 
formatius dirigits a 
l’exercici positiu de 
la responsabilitat 
parental

Promoure l’educació 
i el desenvolupament 
d’estratègies bàsiques 
i fonamentals per a 
l’adquisició de valors 
i competències 
emocionals

Desenvolupament 
de programes de 
formació a adults i 
a NNA en habilitats 
per a la negociació i 
resolució de conflictes 
intrafamiliars

Programes 
de formació i 
sensibilització per 
evitar la promoció 
del matrimoni infantil, 
l’abandonament dels 
estudis i l’assumpció 
de compromisos 
laborals i familiars 
d’acord amb la seva 
edat

ÀMBIT
EDUCATIU

Actuacions de 
difusió dels protocols 
aplicables en l’àmbit 
educatiu

Formació 
especialitzada inicial i 
continua als membres 
de la comunitat 
educativa sobre 
drets fonamentals 
de la infància i 
l’adolescència, i 
sobre els protocols 
aplicables

Inclusió en els plans 
d’estudi dels cicles 
formatius de grau 
superior, de grau 
i de postgrau de 
continguts
específics dirigits a la 
prevenció, detecció 
precoç i intervenció en 
els casos de violència 
contra la infància

Formació de NNA 
en matèria de 
drets, seguretat i 
responsabilitat digital, 
i promoció de l’ús 
adequat d’Internet 
en totes les etapes 
formatives

ÀMBIT
SANITARI

Formació 
especialitzada inicial 
i continua sobre 
drets fonamentals 
de la infància i 
l’adolescència. Inclusió 
en els plans d’estudi 
dels cicles formatius 
de grau superior, de 
grau i de postgrau de 
continguts específics 
dirigits a la prevenció, 
detecció precoç i 
intervenció en els 
casos de violència 
contra la infància

SERVEIS
SOCIALS

Formació 
especialitzada inicial 
i continua sobre 
drets fonamentals 
de la infància i 
l’adolescència.

Inclusió en els plans 
d’estudi dels cicles 
formatius de grau 
superior, de grau 
i de postgrau de 
continguts específics 
dirigits a la prevenció, 
detecció precoç i 
intervenció en els 
casos de violència 
contra la infància
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Formació especialitzada 
inicial i continua als 
membres de la comunitat 
educativa sobre drets 
fonamentals de la infància i 
l’adolescència

Inclusió en els plans 
d’estudi dels cicles 
formatius de grau superior, 
de grau i de postgrau 
de continguts específics 
dirigits a la prevenció, 
detecció precoç i 
intervenció en els casos de 
violència contra la infància 
segons la seva edat

FCS

Formació especialitzada 
inicial i continua sobre 
drets fonamentals de la 
infància i l’adolescència, 
en particular per atendre 
els NNA amb discapacitat 
i sobre esport inclusiu

Inclusió en els plans 
d’estudi dels cicles 
formatius de grau 
superior, de grau i de 
postgrau de continguts 
específics dirigits a la 
prevenció, detecció 
precoç i intervenció en els 
casos de violència contra 
la infància

ESPORT I
OCI

Formació especialitzada 
inicial i continua sobre drets 
fonamentals de la infància i 
l’adolescència, en particular 
per atendre els NNA amb 
discapacitat i sobre esport 
inclusiu

Inclusió en els plans d’estudi 
dels cicles formatius de 
grau superior, de grau i de 
postgrau de continguts
específics dirigits a la 
prevenció, detecció precoç 
i intervenció en els casos de 
violència contra la infància

TIC

Campanyes accessibles 
i per trams d’edat 
per promoure l’ús 
segur d’Internet des 
d’un enfocament 
d’aprofitament de les 
oportunitats i del seu ús 
en positiu.

Campanyes d’educació, 
sensibilització i difusió 
dirigides a NNA, famílies, 
educadors i altres 
professionals sobre l’ús 
segur d’Internet i les TIC i 
sobre els riscos del seu ús 
inadequat

Les campanyes 
institucionals de 
prevenció i informació 
inclouran la prevenció 
sobre continguts sexuals 
i/o violents nocius per als 
NNA

Formació de NNA 
en matèria de drets, 
seguretat i responsabilitat 
digital, i promoció de 
l’ús adequat d’Internet 
en totes les etapes 
formatives

Formació de 
professionals que 
treballin habitualment 
amb NNA sobre l’ús 
segur d’Internet
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Prevenció

ÀMBIT 
FAMILIAR

Actuacions per 
promoure la 
parentalitat positiva

Mesures de política 
familiar per recolzar 
els aspectes 
qualitatius de la 
parentalitat positiva
Mesures de política 
familiar dirigides a 
prevenir la separació 
de l’entorn familiar

Promoure l’atenció a 
les dones durant el 
període de gestació, i 
facilitar el bon tracte 
-prenatal Proporcionar 
un entorn obstètric i 
prenatal segur per a la 
mare i el nounat.

Programes 
per promoure 
formes positives 
d’aprenentatge i per 
erradicar el càstig 
amb violència física o 
psicològica en l’àmbit 
familiar.

Serveis d’informació i 
suport professional als 
NNA perquè tinguin la 
capacitat necessària 
per detectar 
precoçment i rebutjar 
qualsevol forma de 
violència.
Proporcionar 
formació, orientació 
i suport a les famílies 
de NNA amb 
discapacitat
Impuls als serveis de 
suport a les famílies
Impuls als serveis de 
mediació i conciliació 
en situacions de 
ruptura familiar

ÀMBIT
EDUCATIU

Deure de comunicació 
qualificat

Informació a l’inici 
de cada curs escolar 
de tota la informació 
sobre procediments 
de comunicació de 
situacions de violència 
i sobre les persones 
que en siguin 
responsables

Obligació de 
mantenir actualitzada 
i accessible la 
informació sobre 
mecanismes de 
queixa i denúncia de 
situacions de violència

Inclusió en el pla 
de convivència 
d’activitats per 
a l’adquisició 
d’habilitats, 
sensibilització i 
formació, promoció 
del bon tracte i 
resolució pacífica de 
conflictes
Inclusió en el pla 
de convivència del 
codi de conducta 
consensuat 
sobre situacions 
d’assetjament escolar 
o de qualsevol altra 
situació que afecti la 
convivència escolar

Adopció i seguiment 
de mesures educatives 
per part del Claustre 
de professorat i 
del Consell escolar 
que fomentin el 
reconeixement i la 
protecció dels drets 
dels NNA davant 
qualsevol forma de 
violència

Aportació d’una 
certificació negativa 
del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals 
i Tràfic d’Éssers 
Humans, supervisat 
per qui ostenti la 
direcció o titularitat 
del centre educatiu

Regulació i aplicació a 
tots els centres,
independentment de 
la seva titularitat, de 
protocols d’actuació 
contra tota forma de 
violència compresa en 
l’àmbit de la LOPIVI

ÀMBIT
SANITARI

Aprovació d’un 
protocol comú 
d’actuació sanitària 
pel Consell 
Interterritorial del 
Sistema Nacional de 
Salut, aplicable a tots 
els centres i serveis 
sanitaris
Aprovació de 
protocols específics 
que facilitin el bon 
tracte, la identificació 
de factors de risc, la 
prevenció i detecció 
precoç de la violència 
sobre NNA, i les 
mesures d’assistència 
i recuperació de les 
víctimes, especialment 
les més vulnerables
Aportació d’una 
certificació negativa 
del Registre Central 
de Delinqüents 
Sexuals i Tràfic 
d’Éssers Humans

Facilitar l’accés a 
NNA a la informació, 
serveis de tractament 
i recuperació

Es garantirà una 
atenció a la salut 
mental integral, 
reparadora i adequada 
a l’edat de la víctima

SERVEIS
SOCIALS

Deure de comunicació 
qualificat a l’Entitat 
Pública de protecció 
quan els serveis 
socials d’atenció 
primària tinguin 
notícia d’un cas 
de violència i 
desprotecció de NNA

Aportació d’una 
certificació negativa 
del Registre Central 
de Delinqüents 
Sexuals i Tràfic 
d’Éssers Humans
Dotació als serveis 
socials d’atenció 
primària
i especialitzada de 
professionals i equips 
d’
intervenció familiar 
i amb la infància 
i l’adolescència 
entrenats en la 
detecció precoç, 
valoració i intervenció 
en situacions de 
violència

Suport a les famílies 
en cas de risc o 
sospita de violència 
contra NNA, de 
manera coordinada 
entre els serveis 
socials d’atenció 
primària i els 
especialitzats

Elaboració d’un pla d’
intervenció familiar 
individualitzat quan 
sigui necessari, de 
forma coordinada i 
amb la participació de 
la resta d’àmbits que 
hi estiguin implicats

Garantia d’atenció 
integral per a la 
recuperació de NNA 
víctimes de delictes 
violents a través 
de serveis socials 
especialitzats
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Deure d’informació als 
NNA en el moment de 
l’ingrés en el centre 
sobre els mecanismes, 
procediments i persones 
de referència per 
comunicar les queixes o 
denúncies

Obligació de mantenir 
accessible i actualitzada la 
informació sobre aquests 
mecanismes

Aportació d’una 
certificació negativa 
del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals i Tràfic 
d’Éssers Humans
Aplicació dels protocols 
d’actuació que estableixi 
l’Entitat Pública de 
Protecció a la infància i 
l’adolescència que han 
de seguir-se per a la 
prevenció, detecció precoç 
i intervenció davant les 
situacions de violència 
contra NNA

Aprovació d’estàndards i 
indicadors que permetin 
avaluar l’eficàcia dels
protocols

Supervisió periòdica del 
Ministeri Fiscal sobre 
el compliment dels 
protocols, seguiment 
dels mecanismes de 
comunicació i escolta a 
NNA
Adopció de mesures per 
garantir la convivència i la 
seguretat en els centres 
de protecció, de caràcter 
preventiu i de desescalada

FCS

Certificació negativa del 
Registre de Delinqüents 
Sexuals i Tràfic d’Éssers
Humans

Creació d’unitats 
especialitzades en
la investigació, prevenció, 
detecció i actuació en 
situacions de violència 
contra NNA

Desenvolupament 
d’eines tecnològiques 
interoperables que facilitin 
la investigació de delictes 
i potenciïn la labor de les 
FCS
Adopció de protocols 
d’obligat compliment 
per a la prevenció, 
sensibilització, detecció 
precoç, investigació i 
intervenció en situacions 
de violència contra NNA

Adequació de l’actuació 
policial als criteris 
legalment establerts sobre 
l’atenció i el bon tracte a 
NNA

ESPORT I
OCI

Aportació d’una certificació 
negativa del Registre Central 
de Delinqüents Sexuals i 
Tràfic d’Éssers Humans

Regulació de protocols de 
prevenció, detecció precoç 
i intervenció i aplicació a 
tots els centres que realitzin 
activitats esportives i d’oci

Implantació d’un sistema de 
monitoratge per assegurar el 
compliment dels protocols

Adopció de mesures per 
lluitar contra la discriminació 
per qualsevol motiu a 
l’esport

Foment de la participació 
activa de NNA en tots els 
aspectes de la seva formació 
i desenvolupament integral

Foment i reforç de les 
relacions entre les entitats 
esportives i d’oci i els 
progenitors

TIC

Deure de comunicació 
de continguts il·lícits a 
Internet

Disponibilitat de canals 
accessibles i segurs de 
denúncia de l’existència 
de continguts il·lícits a
Internet

Mesures 
d’acompanyament 
a les famílies, tot 
reforçant el rol dels 
progenitors a través del 
desenvolupament de 
competències i habilitats 
que afavoreixin el 
compliment de les seves 
obligacions legals
Posada a disposició 
de NNA i professionals 
d’un servei d’ajuda en 
línia sobre l’ús segur i 
responsable d’Internet 
que ofereixi assistència i 
assessorament

Adopció de mesures 
per incentivar la 
responsabilitat social 
corporativa de les 
empreses en matèria 
d’ús segur i responsable 
d’Internet per part de 
NNA

Foment dels continguts
positius en línia i del 
desenvolupament de 
continguts adaptats a les 
necessitats dels diversos 
grups d’edat
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Detecció

Altres

ÀMBIT 
FAMILIAR

ÀMBIT
EDUCATIU

Coordinador o 
Coordinadora de
Benestar i Protecció
en tots els centres
educatius

ÀMBIT
SANITARI

Dotació de personal 
especialitzat en 
detecció precoç

Creació d’una 
Comissió contra la
violència en els NNA
en el si del Consell
Interterritorial del
Sistema Nacional de
Salut

SERVEIS
SOCIALS

Dotació de personal 
especialitzat 
en detecció en 
serveis socials 
d’atenció primària i 
especialitzats

En situacions 
d’urgència, els 
funcionaris de
serveis socials podran
adoptar les mesures 
oportunes de 
coordinació
per garantir millor 
protecció de NNA 
víctimes de violència,
conforme als 
protocols
que s’aprovin a cada
comunitat autònoma
-RUSSVI (en 
substitució
del RUMI)
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FCSESPORT I
OCI

Delegat o Delegada de 
Protecció en totes les 
entitats que realitzin de 
forma habitual activitats 
esportives o d’oci amb NNA

TIC

Realització de 
diagnòstics per part 
de les administracions 
públiques sobre l’ús 
segur d’Internet per part 
de NNA, i els problemes 
de risc que hi estan 
associats, així com de les 
noves tendències

Garantia de disponibilitat 
per part de l’AEPD 
d’un canal accessible i 
segur de denúncia de 
l’existència de continguts 
il·lícits a Internet
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15 L’estratègia nacional 
per a l’erradicació 
de la violència 
contra la infància i 
l’adolescència 

Regulació: article 21 LOPIVI

(*) Marc internacional de referència: Recomanació del Consell d’Europa 

Recomanació CM/Rec(2009)10, per la qual s’aproven les Directrius 
sobre les estratègies nacionals integrals per a la protecció de la 
infància contra la violència.

La LOPIVI acull la idea de protecció integral i assenyala que l’eina 
per a la seva concreció en relació amb la violència contra la infància 

serà l’Estratègia d’erradicació de la violència contra la infància i 

l’adolescència:

De caràcter plurianual.

Amb especial incidència en els àmbits familiar, educatiu, sanitari, 

dels serveis socials, de les noves tecnologies, de l’esport i l’oci i de les 

Forces i Cossos de Seguretat.

Acompanyada d’una memòria econòmica on els centres competents 

identificaran les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les que 

hauran de finançar-se.

Impulsada pel departament ministerial que tingui atribuïdes 

competències en polítiques d’infància.

Elaborada per l’Administració General de l’Estat en col·laboració amb 

les comunitats autònomes i les entitats locals, amb la participació de 

l’Observatori de la Infància, les entitats del tercer sector, la societat 

civil i els nens, nenes i adolescents a través del Consell Estatal de 

Participació de la Infància i de l’Adolescència creat per la LOPIVI.

Aprovada pel Govern, a proposta de la Conferència Sectorial d’Infància 

i Adolescència.
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Evaluació (article 21.2): 

Anual.

A través d’un informe d’avaluació:

Sobre el grau de compliment i l’eficàcia de l’Estratègia d’erradicació de la violència sobre la 

infància i l’adolescència.

Elaborat per l’òrgan al qual correspongui l’impuls de l’Estratègia en col·laboració amb els Ministeris 

de Justícia, Interior, Sanitat, Educació i Formació Professional i l’Alt Comissionat per la lluita contra 

la pobresa infantil.

Haurà de ser elevat al Consell de Ministres.

Contindrà les dades estadístiques disponibles sobre violència cap a la infància i l’adolescència.

Els resultats es faran públics per a coneixement general i hauran de ser tinguts en compte per a 

l’elaboració de les polítiques públiques corresponents.
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16 Recollida de 
dades i informació 
estadística sobre 
la violència contra 
la infància i 
l’adolescència

Regulació: articles 44 i 52

La reunió de dades suficients, fiables i desglossades sobre els nens, 

nenes i adolescents és una mesura d’aplicació de la Convenció sobre 

els Drets del Nen fonamental per garantir la realització dels seus drets i 

poder determinar si hi ha discriminacions o disparitats no justificades. La 

recopilació de dades, en particular sobre violència, resulta fonamental 

per a l’elaboració de polítiques públiques i per a l’adopció de mesures de 

protecció basades en l’evidència.

Fins a l’aprovació de la LOPIVI, només existia el Registre Unificat de 

Maltractament Infantil (RUMI), informació del qual resultava insuficient. 

La LOPIVI estableix la necessitat de recollir dades completes sobre 

la violència contra la infància i l’adolescència, coordinades a tot el 

territori, per a l’elaboració de les polítiques públiques i l’estratègia per a 

l’erradicació de la violència contra la infància.

Concretament, es preveuen els registres següents de dades sobre 

violència contra la infància i l’adolescència:

El RUSSVI (article 44.2 LOPIVI):

En substitució de l’actual RUMI (Registre Unificat de Maltractament 

Infantil), previst en l’article 22 ter de la LOPJM.

Es tracta d’un registre estatal que inclourà:

1. La informació estadística de casos de violència contra la infància i 

l’adolescència procedent dels serveis socials d’atenció primària.

2. La informació i les dades procedents de l’entitat pública de 
protecció a la infància, degudament desagregades.
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El Registre Central d’Informació (article 56 LOPIVI)

Objectiu: coneixement uniforme de la situació de la violència contra la infància i l’adolescència

És un registre d’àmbit estatal adscrit al ministeri competent en polítiques d’infància que recollirà les 

dades enviades pel RUSSVI, el CGPJ, les FCS i les diferents administracions públiques.

Es regularà mitjançant un Reial decret del Govern que establirà:

La informació concreta que inclourà el Registre.

El procediment a través del qual han de ser subministrades les dades.

Es recollirà, com a mínim, informació anonimitzada:

a) Quant a les víctimes: edat, sexe, tipus de violència, gravetat, nacionalitat i, si escau, discapacitat.

b) Quant a les persones agressores: edat, sexe i relació amb la víctima.

c) Informació policial (denúncies, victimitzacions, etc.) i judicial.

d) Mesures posades en marxa, contra la violència sobre la infància i l’adolescència.

Es publicarà un informe anual de la situació de la violència contra la infància i l’adolescència.

Altres dades de caràcter sectorial

En l’àmbit sanitari, la Comissió contra la violència sobre els nens, nenes i adolescents que es creï en 

el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut emetrà un informe anual que inclourà 

les dades disponibles sobre atenció sanitària de les persones menors d’edat víctimes de violència, 

desagregades per sexe i edat, així com la informació sobre la implementació de les mesures amb 

incidència sanitària contemplades en la mateixa llei.

Aquest informe serà remès al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i a l’Observatori de 

la Infància, i els seus resultats seran inclosos en l’informe anual d’avaluació de l’Estratègia d’erradicació 

de la violència sobre la infància i l’adolescència (article 39.3 LOPIVI).

En l’entorn digital les administracions públiques hauran de realitzar diagnòstics sobre l’ús segur 

d’Internet, els riscos que hi van associats i les noves tendències que es puguin apreciar, sempre tenint 

en compte criteris d’edat i gènere.(article 46.1 LOPIVI).
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17 Col·laboració i 
cooperació

L’efectivitat del sistema de protecció requereix una precisa distribució 
de competències i funcions entre tots els poders, òrgans i subjectes 

que el componen, així com dels mecanismes adequats d’interconnexió 

entre aquests elements.

El gruix del sistema de protecció recau sobre els poders públics 

(legislatiu, judicial i, a Espanya, molt especialment l’executiu, a través de 

totes les seves administracions públiques). Tot i això, és imprescindible 

comptar amb la societat civil i amb el sector empresarial si realment 

es vol assolir la integralitat de la protecció dels drets de la infància i 

l’adolescència davant la violència.

EL DEURE DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (article 6 LOPIVI)

La LOPIVI recull expressament el deure de col·laborar entre totes les 
administracions públiques per oferir una resposta integral davant la 

violència contra la infància.

La col·laboració és, doncs, un deure, no una simple opció facultativa, i el 

seu abast està legalment establert en l’article 141 LRJSP. Principalment 

consisteix a:

El deure d’informació: facilitar a les altres Administracions la 

informació que precisin sobre l’activitat que desenvolupin en l’exercici 

de les seves pròpies competències o que sigui necessària per tal que 

els ciutadans puguin accedir de forma integral a la informació relativa 

a una matèria.

El deure d’assistència: prestar, en l’àmbit propi, l’assistència que les 

altres Administracions poguessin sol·licitar per a l’exercici eficaç de 

les seves competències.

La LOPIVI concreta el deure de col·laboració a instar a les administracions 

a fer-ho a escala nacional i internacional, mitjançant accions d’intercanvi 

d’informació, coneixements, experiències i bones pràctiques (article 6.2 

LOPIVI).
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LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA: LA CONFERÈNCIA SECTORIAL 
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Regulació: articles 147 a 152 LRJSP i article 7 LOPIVI

Les conferències sectorials:

La cooperació entre administracions implica assumir compromisos específics en nom d’una acció comuna. 

La cooperació també es pot concretar a la creació d’un òrgan “mixt”, compost per representants de 

les dues administracions, per treballar per un objectiu comú (en aquest cas, la protecció de la infància 

i l’adolescència).

Una conferència sectorial:

És un òrgan mixt, que no pertany ni a l’Estat ni a les comunitats autònomes. 

Ha de ser convocat com a mínim una vegada a l’any pel Ministre o Ministra que les presideixi.

Les funcions poden ser consultives, decisòries o de coordinació orientades a assolir acords sobre 

matèries comunes (informar sobre projectes de llei i de reglament, establir plans específics de 

cooperació entre comunitats autònomes, intercanviar informació i fixar criteris de distribució 

territorial de crèdits pressupostaris);

Las resolucions que adoptin poden plasmar-se en acords d’obligat compliment, que poden ser 

exigits judicialment.

Les recomanacions només expressen l’opinió de l’òrgan i aspiren a orientar la situació.  

Els dos tipus de decisions s’adopten per votació.

La Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència (article 7. LOPIVI):

La LOPIVI crea la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència com a òrgan de cooperació entre 

l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de protecció i desenvolupament 

de la infància i l’adolescència Per tant, no limita la seva actuació a la protecció davant la violència, sinó 
que aspira a establir un model de cogovernança per a una millor eficiència del sistema de protecció.

Composició: haurà de garantir-se la presència i intervenció de les comunitats autònomes, de les entitats 

locals i de l’Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil.

La LOPIVI no assenyala les funcions concretes que hauran de ser recollides en el Reglament que 

estableixi la seva organització i funcions un cop s’hagi constituït la Conferència Sectorial, però sí els 

objectius als quals s’ha de dirigir:

a) La coherència i complementarietat de les activitats que realitzin les administracions públiques en 

l’àmbit de la protecció i desenvolupament dels drets de la infància i l’adolescència, i especialment en 

la lluita contra la violència sobre aquests col·lectius.

b) El grau més alt d’eficàcia i eficiència en la identificació, formulació i execució de les polítiques, 

programes i projectes impulsats per les diverses administracions públiques en aplicació del que 

preveu aquesta llei.

c) La participació de les administracions públiques en la formació i avaluació de l’Estratègia 

d’erradicació de la violència contra la infància i l’adolescència.
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LA COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

Amb el sector empresarial:

L’obligació de l’Estat de vetllar perquè els proveïdors privats de serveis actuïn de conformitat amb el 

que disposa la Convenció sobre els Drets del Nen pot complir-se a través de diversos mitjans i la LOPIVI 
ha optat per la col·laboració publicoprivada.

Amb caràcter general, per facilitar la prevenció, detecció precoç i intervenció en situacions de violència 

contra la infància i l’adolescència, es promourà que les administracions públiques subscriguin convenis 
amb els mitjans de comunicació, els agents socials, els col·legis professionals, les confessions religioses 

i la resta d’entitats privades que desenvolupin la seva activitat en contacte habitual amb nens, nenes i 

adolescents o en el seu àmbit material de relació (article 8.1 LOPIVI).

L’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicacions resulta especialment sensible i és objecte 

de desenvolupament específic en la LOPIVI. En aquest sentit:

Es fomentarà la col·laboració de les empreses de tecnologies de la informació i comunicació, les 

Agències de Protecció de Dades de les diferents administracions públiques, les Forces i Cossos de 

Seguretat i l’Administració de Justícia amb l’objectiu de detectar i retirar, com més aviat possible, 

els continguts il·legals de les xarxes que suposin una forma de violència sobre els nens, nenes i 

adolescents.

Així mateix, s’insisteix en la necessitat d’adoptar les mesures necessàries per assegurar el 

desenvolupament adequat de les accions de col·laboració amb el sector de les noves tecnologies 

contemplades en el capítol VIII del títol III de la LOPIVI (article 8.2 LOPIVI).

També es buscarà la col·laboració de les administracions públiques amb els mitjans de comunicació per 

garantir el respecte al dret d’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de la víctima i dels seus familiars.

Amb la societat civil:

La LOPIVI reconeix el paper de la societat en la protecció de la infància i l’adolescència davant la 

violència, per la qual cosa:

Insta a les administracions públiques a fomentar l’intercanvi d’informació, coneixements, 
experiències i bones pràctiques amb la societat civil relacionades amb la protecció de les persones 

menors d’edat a Internet, amb un enfocament multidisciplinari i inclusiu (article 8.3 LOPIVI).

S’imposa a les administracions el deure de garantir l’existència i el suport als mitjans electrònics 
de comunicació, com ara línies telefòniques gratuïtes d’ajuda als nens, nenes i adolescents, així 
com el seu coneixement per part de la societat civil com a eina essencial a disposició de totes 

les persones per a la prevenció i detecció precoç de situacions de violència sobre els nens, nenes i 

adolescents (article 17.3 LOPIVI).

Es contempla legalment la participació preceptiva de l’Observatori de la Infància, de les entitats 

del tercer sector i de la societat civil en l’elaboració de l’Estratègia per a l’erradicació de la violència 

contra la infància i l’adolescència (article 21.1 paràgraf segon LOPIVI).
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18 Modificacions en 
l’àmbit civil

Les modificacions al Codi Civil (CC) abordades per la LOPIVI són les 

següents:

Article 92 CC:

Es reforça l’interès superior del nen en els processos de separació, 

nul·litat i divorci, i es contemplen cauteles per assegurar que es 

compleixen els règims de guarda i custòdia.

Article 154 CC:

S’estableix que la facultat de decidir el lloc de residència dels fills i 

filles menors d’edat forma part del contingut de la potestat que, per 

regla general, correspon als dos progenitors. Per tant, es requereix el 

consentiment dels dos o, si de cas hi manca, autorització judicial per al 

trasllat de la persona menor d’edat.

Article 158 CC:

El jutge podrà acordar la suspensió cautelar en l’exercici de la pàtria 
potestat i/o exercici de la guarda i custòdia, i en el del règim de visites 

i comunicacions, establerts en resolució judicial o conveni judicialment 

aprovat i, en general, la resta de disposicions que consideri oportunes, 

amb l’objectiu d’apartar el menor d’un perill o evitar-li perjudicis en 

el seu entorn familiar o davant terceres persones, amb la garantia de 

l’audiència de la persona menor d’edat.

Article 172.5 CC:

S’amplia de sis a dotze mesos el termini des que el menor abandona 

voluntàriament el centre, com a causa de cessament de la tutela 
administrativa.
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19 Modificacions  
en el codi penal

La disposición final sexta de la LOPIVI introduce reformas importantes 

al Código Penal (Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre):

Introdueix una nova regulació dels delits d’odi (articles 22.4, 511, 512 

i 515.4 CP), en els quals s’inclou l’edat com a causa de discriminació.

Es modifica la suspensió de la pena (article 83.6) i la pena de 

treballs en benefici de la comunitat (article 49) per incloure entre 

els programes formatius el contingut sobre resolució pacífica de 

conflictes i parentalitat positiva.

S’ha reformat parcialment el contingut de l’article 57.1 del CP, i 

s’ha ampliat l’elenc dels delictes en els quals es poden imposar les 

prohibicions contemplades en l’article 48, als delictes contra les 
relacions familiars.

S’estén el temps de prescripció dels delictes més greus comesos 

contra les persones menors d’edat, modificant la data d’inici del 

còmput del termini, que serà a partir que la víctima hagi complert els 

trenta-cinc anys.

S’elimina el perdó de la persona ofesa com a causa d’extinció de la 

responsabilitat criminal, quan la víctima del delicte sigui una persona 

de menys de divuit anys.

S’imposa com a obligatòria la pena de privació de la pàtria potestat 
als penats per homicidi o per assassinat en dues situacions: quan 

l’autor i la víctima tinguessin un fill en comú o un fill o filla i quan la 

víctima fos fill o filla de l’autor (article 140 bis).

S’incrementa l’edat a partir de la qual s’aplicarà el subtipus agreujat 
del delicte de lesions de l’article 148.3, dels dotze als catorze anys.

Es modifica la redacció del tipus agreujat d’agressió sexual, dels 
tipus d’abusos i agressions sexuals a menors de setze anys i dels 

tipus de prostitució i explotació sexual i corrupció de menors (articles 

180, 183, 188 i 189).
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Es modifica l’article 183 quater, per limitar l’efecte d’extinció de la responsabilitat criminal pel 
consentiment lliure del menor de setze anys, únicament en els delictes previstos en els articles 183, 

apartat 1 i 183 bis, paràgraf primer, incís segon, quan l’autor sigui una persona propera a la persona 

més petita per edat i grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica, sempre que els actes 

no constitueixin un atemptat contra la llibertat sexual de la persona menor d’edat.

Es modifiquen parcialment les penes d’inhabilitació especial de professió o ofici (article 45 CP) per 

comprendre tant les activitats retribuïdes com les que no ho són, la possibilitat que tinguin caràcter 

parcial, així com la pena d’inhabilitació de la pàtria potestat (article 46) per especificar que no 

subsisteixen tots els drets dels quals és titular, sinó només aquells que determini el jutge en atenció 

a l’interès superior del menor.

Es modifiquen alguns delictes concrets del Llibre II del CP per imposar o reformar penes privatives 
de drets en supòsits relacionats amb la violència sobre persones menors d’edat (articles 140 bis 2 – hi 

afegeix una pena privativa de la pàtria potestat–, 156 quinquies, 177 bis paràgraf final i 192.3

–hi afegeix o modifica penes d’inhabilitació especial).

S’ha modificat la pena d’inhabilitació especial per a qualsevol professió, ofici o altres activitats que 

comportin contacte regular i directe amb persones menors d’edat (article 192.3, incís segon), tot 

afegint a la professió o ofici la referència expressa a altres “activitats, retribuïdes o no”. A més, ha 

establert uns altres dos supòsits en què s’han d’imposar: els delictes de lesions (art. 156 quinquies) i 

de tràfic d’éssers humans (article 177 bis) quan les víctimes siguin menors d’edat.

Es modifica el tipus penal de sostracció de persones menors d’edat de l’article 225 bis, i permet 

que puguin ser subjecte actiu de la sostracció tant el progenitor que convisqui habitualment amb la 

persona menor d’edat com el progenitor que únicament el tingui en la seva companyia en un règim 

d’estades.

Es creen nous tipus delictius per evitar la impunitat de conductes realitzades a través de mitjans 
tecnològics i de la comunicació, que produeixen riscos greus per a la vida i la integritat de les persones 

menors d’edat, així com una gran alarma social. Es castiga aquells qui, a través d’aquests mitjans, 

promoguin el suïcidi, l’autolesió o els trastorns alimentaris entre persones menors d’edat, així com la 

comissió de delictes de naturalesa sexual contra aquestes persones. A més, es preveu expressament 

que les autoritats judicials retiraran aquests continguts de la xarxa per evitar la persistència delictiva 

(articles 143 bis CP, 156 ter CP, 189 bis CP, 361 bis CP).
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20 Modificacions en 
l’àmbit processal

LECrim (Llei d’enjudiciament criminal, aprovada per 
Reial decret de 14 de setembre de 1882, modificada per 
la disposició final primera de la LOPIVI)

Es modifiquen els articles 109 bis i 110 LECrim per acollir la 

jurisprudència actual que permet la personació de les víctimes i 

persones perjudicades per un delicte, un cop hagi transcorregut el 

termini per formular l’escrit d’acusació, sempre que s’adhereixin a 

l’escrit d’acusació formulat pel Ministeri Fiscal o per la resta de les 

acusacions personades.

Es modifica l’article 261 i s’estableix una excepció al règim general 

de dispensa de l’obligació de denunciar, en determinar l’obligació 

de denunciar del cònjuge i familiars propers de la persona que hagi 

comès un fet delictiu quan es tracti d’un delicte greu comès contra una 

persona menor d’edat o amb discapacitat que necessiti una protecció 

especial (adaptació al Conveni de Lanzarote).

Es modifica l’article 416, de forma que s’estableixen un seguit 

d’excepcions a la dispensa de l’obligació de declarar, amb l’objectiu 

de protegir en el procés penal les persones menors d’edat o amb 

discapacitat que necessitin una protecció especial.

Prova preconstituïda (article 449 ter LECrim, nou): tenint en compte la 

vulnerabilitat especial dels nens i nenes, se n’estableix l’obligatorietat 

quan el testimoni sigui una persona de menys de catorze anys o una 

persona amb discapacitat que necessiti atenció especial.

En aquests supòsits l’autoritat judicial, un cop practicada la prova 

preconstituïda, només podrà acordar motivadament la seva declaració 

en l’acte del judici oral quan, interessada una de les parts, es consideri 

necessari. Per tant, es converteix en excepcional la declaració en 

judici dels nens de menys de catorze anys o de les persones amb 

discapacitat que necessitin una protecció especial, tot establint-se, 

com a norma general, la pràctica de la prova preconstituïda en fase 

d’instrucció i la seva reproducció en l’acte del judici, i evitant que el 

lapse temporal entre la primera declaració i la data del judici oral 

afectin la qualitat del relat, així com la victimització secundària de 

víctimes especialment vulnerables.
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LOPJ (Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, modificada per la 
Disposició final quarta de la LOPVI)

Es regula la necessitat de formació especialitzada en les carreres judicial i fiscal, en el cos dels 

lletrats i en la resta del personal al servei de l’Administració de la Justícia, exigida per tota la 

normativa internacional, en la mesura en què les matèries relatives a la infància i a les persones amb 

discapacitat es refereixen a col·lectius vulnerables (articles 307.2 LOPJ, 310 LOPJ, 433.bis.5 LOPJ, 

434.2 LOPJ).

S’estableix la possibilitat que, a les unitats administratives, entre les quals es troben els Instituts 

de Medicina Legal i Ciències Forenses i les Oficines d’Assistència a les Víctimes, dependents del 

Ministeri de Justícia, s’incorporen com a funcionaris altres professionals especialitzats en les 

diverses àrees d’actuació d’aquestes unitats, per reforçar el caràcter multidisciplinari de l’assistència 

que es prestarà a les víctimes (articles 480.3 i 4 LOPJ).

LEC (Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, modificada per la 
Disposició final novena de la LOPIVI)

Pel que fa als procediments d’oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció 
de menors, es modifiquen els articles 779 i 780 LEC per:

Fixar un termini màxim de durada de tres mesos, des de la seva iniciació, en els procediments 

en què se substanciï l’oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de 

menors.

Preveure que les persones menors d’edat puguin triar, ells mateixos, els seus defensors. 

Reduir els terminis del procediment.

Contemplar la possibilitat que s’adoptin mesures cautelars.

LJV (Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, modificada per la 
Disposició final quinzena de la LOPIVI)

Es modifica l’especialitat 4a de l’apartat 2 de l’article 18 de la LJV per assegurar el dret del nen, nena 
i adolescent a ser escoltat en els expedients del seu interès, en condicions idònies, en termes que 

els siguin accessibles, comprensibles i adaptats a la seva edat, maduresa i circumstàncies.
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21 Desenvolupament 
normatiu de la LOPIVI

La LOPIVI suposa una fita normativa en matèria de protecció de la 

infància i l’adolescència davant la violència, però el marc normatiu 

requereix un desenvolupament ulterior i complementari, tant a escala 

estatal com autonòmica.

En l’àmbit autonòmic, les lleis de les Comunitats Autònomes sobre 

protecció de la infància i l’adolescència i sobre serveis socials hauran de 

fer les adaptacions que siguin oportunes a allò que disposa la LOPIVI per 

garantir-ne l’aplicació efectiva. Principalment:

La legislació sobre sensibilització, formació i capacitació de 

professionals.

La prevenció primària i secundària (que inclouen la situació de risc) en 

tots els àmbits assenyalats per la LOPIVI.

La incorporació de les previsions sobre els serveis socials d’atenció 

primària.

L’aprovació dels protocols de detecció i intervenció.

Pel que fa a l’àmbit estatal, algunes qüestions seran desenvolupades per 

llei i altres requeriran desenvolupament reglamentari o acord del Govern 

per a la seva implementació efectiva.

Normativa estatal complementària:

La Disposició final vintena insta al Govern que, en el termini d’un any 

des de l’entrada en vigor de la LOPIVI, remeti a les Corts Generals els 

projectes de llei següents:

a) Un projecte de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, per establir l’especialització dels òrgans 
judicials, per a la instrucció i enjudiciament de les causes penals per 

delictes contra persones menors d’edat.

Per fer-ho, es plantejarà la inclusió de Jutjats de Violència contra la 

Infància i l’Adolescència, així com l’especialització dels Jutjats Penals 

i les Audiències Provincials. També seran objecte d’adaptació, en el 

mateix sentit, les proves selectives que permetin accedir a la titularitat 

dels òrgans especialitzats. Així mateix, el projecte de llei orgànica 

esmentat disposarà les modificacions necessàries per garantir 

l’especialització dins de l’ordre jurisdiccional civil en Infància, Família 

i Capacitat. 
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b) Un projecte de llei de modificació de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l’Estatut 
Orgànic del Ministeri Fiscal, a l’efecte d’establir l’especialització de fiscals en l’àmbit de la violència 

sobre la infància i l’adolescència, en funció del seu règim estatutari.

Així mateix, disposa que les administracions competents regularan en el mateix termini la composició 
i funcionament dels equips tècnics que prestin assistència especialitzada als òrgans judicials 

especialitzats en infància i adolescència, i la forma d’accés a aquests òrgans segons els criteris 

d’especialització i formació recollits en la LOPIVI.

La Disposició final vint-i-quatrena insta al Govern que, en el termini d’un any des de la seva entrada 

en vigor, procedeixi al desenvolupament normatiu del procediment per a la determinació de l’edat 
dels menors, de manera que es garanteixi el compliment de les obligacions internacionals contretes 

per Espanya, així com la prevalença de l’interès superior del menor, dels seus drets i de la seva dignitat.

Desenvolupament reglamentari:

La LOPIVI requereix un desenvolupament reglamentari exhaustiu en molts dels aspectes que regula, 

sense perjudici del que correspon al Govern o als Ministres competents en l’exercici de les seves 

competències. Els aspectes principals que han de desenvolupar-se reglamentàriament són els següents:

Reglament d’organització i funcionament intern de la Conferència Sectorial d’Infància i 

Adolescència, aprovat per la mateixa Conferència (article 7.3 LOPIVI).

Creació de la Comissió contra la violència sobre els nens, nenes i adolescents en el si del Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la 

LOPIVI (article 39.1 LOPIVI).

Registre Central d’Informació: el Govern establirà, per mitjà d’un reial decret, la creació del Registre 

Central d’informació sobre la violència contra la infància i l’adolescència, així com la seva informació 

concreta, el procediment a través del qual els subjectes obligats hauran de remetre la informació, i 

el contingut i la forma en què s’haurà de remetre la informació anonimitzada (article 56.1 LOPIVI).

Aprovació de l’Estratègia per a l’erradicació de la violència contra la infància: la seva aprovació 

correspon al Govern, tot i que no es farà per norma reglamentària, sinó probablement per Acord del 

Consell de Ministres (article 21.1. LOPIVI).

Determinació dels termes en què l’Administració penitenciària elaborarà programes específics per 

a les persones internes que hagin sigut condemnades per delictes relacionats amb la violència 

contra la infància i adolescència, a fi i efecte de desenvolupar-los una actitud de respecte cap als 

drets dels nens, nenes i adolescents (article 66 bis de la Llei general penitenciària, modificat per la 

Disposició final tercera de la LOPIVI).
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Creació del Consell Estatal de Participació de la Infància i de l’Adolescència: El Govern, en el 

termini de sis mesos des de l’aprovació de la LOPIVI, procedirà a la creació del Consell Estatal de 

Participació de la Infància i de l’Adolescència, de manera que es garanteixi l’exercici efectiu del dret 

de participació en la formulació, aplicació i avaluació de plans, programes i polítiques nacionals que 

afectin els nens, nenes i adolescents (Disposició final dissetena).

L’Ordre DSA/1009/2021, de 22 de setembre ha creat el Consell de participació de la Infància 

i l’Adolescència com a òrgan permanent i estable de consulta, representació i participació de les 

nenes, nens i adolescents. En formaran part 34 nens, nenes i adolescents d’entre 8 i 17 anys que seran 

proposats per estructures organitzatives municipals i autonòmiques, així com per organitzacions 

d’implantació estatal que comptin amb canals de participació infantil.

Comissió de seguiment de la LOPIVI: Per ordre dels Ministres de Justícia, Interior i de Drets Socials 

i Agenda 2030, a proposta de la Direcció General dels Drets de la Infància i de l’Adolescència, es 

crearà una Comissió de seguiment en el termini màxim d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta llei, 

amb l’objectiu d’analitzar la seva posada en marxa, les seves repercussions jurídiques i econòmiques 

i l’avaluació del seu impacte (Disposició addicional setena de la LOPIVI).

Seguretat social de les persones acollidores especialitzades de dedicació exclusiva: 
Reglamentàriament el Govern determinarà, en el termini des d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei orgànica, l’abast i condicions de la incorporació a la Seguretat Social de les persones que siguin 

designades com a acollidores especialitzades de dedicació exclusiva, previstes en l’article 20.1 de 

la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del 

Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en el Règim que les correspongui, així com els requisits i 

procediment d’afiliació, alta i cotització (Disposició addicional novena).
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22 Llistat abreviatures 
guia LOPIVI

AEPD  

CC

CDN   

CE 

CGPJ  

CM/Rec

CP 

FCS  

LOPIVI 

LOMPIVG

LOPJM 

LOPJ

LEC

LECrim 

LRPM

LRJSP
   

LJV  

ODS  

RUMI   

RUSSVI 

Agència Espanyola de Protecció de Dades 

Codi Civil

Convenció dels Drets del Nen 

Constitució Espanyola

Consell General del Poder Judicial 

Recomanació Recomanació del Comitè de Ministres 

Codi Penal

Forces i Cossos de Seguretat

Llei orgànica de protecció integral a la infància i 

l’adolescència davant la violència

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 

de protecció integral contra la violència de gènere

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 

jurídica del menor, de modificació parcial del Codi 

Civil i de la Llei d’enjudiciament civil

Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Llei d’enjudiciament civil

Llei d’enjudiciament criminal

Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de 

la responsabilitat penal dels menors

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic

Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària

Objectiu Desenvolupament Sostenible

Registre Unificat de Maltractament Infantil

Registre Unificat de Serveis Socials sobre Violència 

contra la Infància
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