
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ACORD GOV/60/2020, de 14 d'abril, pel qual s'aprova el Protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres
maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de protecció de menors d'acord
amb l'article 166.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes i en virtut de
l'article 40.3, l'obligació dels poders públics de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota
forma de maltractament.

En concret, correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l'exercici de les atribucions pròpies de
l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de les famílies, la infància i l'adolescència, d'acord amb l'article
3.11.5 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència
dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit de l'educació en el lleure, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies desenvolupa les seves actuacions i l'execució de les polítiques
en aquest àmbit mitjançant la Direcció General de Joventut, adscrita a la Secretaria d'Infància, Adolescència i
Joventut.

L'article 83 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
disposa que el departament competent en infància i adolescència ha de promoure l'establiment de protocols
que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments o administracions implicats en la
prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents, entre els quals sempre hi ha inclosos els
infants i els adolescents amb discapacitat. Aquests protocols han de ser aprovats mitjançant un acord del
Govern.

Mitjançant l'Acord GOV/97/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Protocol marc d'actuacions contra el
maltractament a infants i adolescents de Catalunya, es va incloure per primera vegada el món de l'educació en
el lleure com a agent implicat en la detecció i comunicació en casos de maltractaments, entre altres qüestions.

Amb anterioritat, l'any 2013, la Direcció General de Joventut va publicar un protocol de prevenció dels abusos
sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure elaborat i aplicat per consens per les entitats del sector. No obstant
això, recentment es va assolir el compromís d'actualitzar-lo en col·laboració amb el sector de l'educació en el
lleure, amb el doble objectiu d'adaptar-lo a l'esmentat Protocol marc i d'introduir-hi les millores aconsellades
per l'experiència en l'aplicació del protocol de l'any 2013. El present Protocol, doncs, ha de permetre disposar
de mecanismes que garanteixin la protecció als infants, els adolescents i les persones joves participants de
totes les activitats emmarcades en l'educació en el lleure.

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Aprovar el Protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el
lleure a Catalunya, que s'adjunta com a annex.

 

–2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, el qual
es pot consultar a la web del Portal de la Transparència (http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/).

 

Barcelona, 14 d'abril de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas
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Secretari del Govern

 

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març, DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

 

(20.105.029)
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