Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència

DICCIONARI BÀSIC
(Cadascun dels termes recollits en aquest diccionari bàsic fa referència exclusivament a la
seva accepció relacionada amb la LDOIA i/o el sistema de protecció a la infància i
l’adolescència)

Acolliment familiar permanent: modalitat d’acolliment familiar que s’ha
d’acordar si es preveu que el desemparament serà definitiu i no es
considera més favorable per a l’interès de l’infant o l’adolescent l’aplicació
de l’acolliment preadoptiu o quan no sigui possible.
L’acolliment familiar permanent es pot constituir en la família extensa de
l’infant o adolescent o en família aliena.
(articles 126 i 127.1 LDOIA)
Acolliment familiar professionalitzat en unitat convivencial d’acció
educativa (UCAE): mesura de protecció per mitjà de la qual un infant o
adolescent s’integra en un nucli familiar en el qual al menys un del seus
membres està especialment qualificat per raó de la seva formació i
experiència, fa de l’acolliment la seva professió i es retribuït per això.
(article 131 LDOIA)
Acumulació processal: reunió de dos o més processos judicials ja iniciats
que tenen entre ells una connexió o vinculació substancial per formar-ne un
de sol i perquè siguin resolts en una mateixa sentència.
La llei preveu la necessitat d’instar l’acumulació en un únic procés judicial
de totes les accions i incidències que afectin a un mateix infant o adolescent
o a germans.
(article 114 LDOIA)
Adolescent: persona amb una edat compresa entre els dotze anys i la
majoria d’edat establerta per la llei (divuit anys).
(article 2.2 LDOIA)
Alt risc social: concepte jurídic indeterminat, utilitzat per el Decret
338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l’atenció a la infància i
adolescència amb alt risc social, per identificar aquelles situacions de major
risc social que justifiquen la intervenció d’un equip especialitzat.
L’alt risc social és una noció imprecisa i sotmesa a interpretació subjectiva,
segons recollien els documents interns que definien el programa
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desenvolupat a partir d’aquest decret a finals dels anys vuitanta: <cal partir
que no existeix cap mesura directa i precisa del risc social. El risc només el
podem detectar “per aproximacions”, utilitzant una metodologia en base a
indicadors socials. També cal tenir present que el risc no es pot mesurar
amb indicadors aïllats, sinó contextualitzats, i que l’acumulació de factors de
risc no és simplement additiva, sinó progressiva. Finalment, cal considerar
que la determinació que una situació social ha arribat a se d’”alt risc” és una
decisió que implica un procediment metodològic rigorós.>
Posteriorment, el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual es va aprovar el
Reglament de protecció dels menors desemparats, lligava els conceptes de
<desemparament> i a <l’existència de factors de risc social>, i enumerava
les situacions que es consideraven com <factors d’alt risc social>.
Actualment, la LDOIA no utilitza el concepte <d’alt risc social>, que sembla
estar substituït per <situacions de risc greu> o <situacions de
desemparament>.
Atenció: conjunt d’actuacions socials per a <quan les coses comencen a
anar malament> o per quan només van <una mica malament> i existeix la
probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de l’infant o
l’adolescent en pot resultar afectat negativament. La conseqüència jurídica
d’aquests casos és la situació de risc.
(Preàmbul LDOIA)
Atenció immediata: atenció que, com a mesura cautelar i sense
necessitat de cap procediment previ, han prestar a tot infant o adolescent
que ho necessiti, en funció de llur competència, la DGAIA, els serveis socials
especialitzats i els serveis socials bàsics.
(article 110.1 LDOIA)
Caducitat: forma de finalització del procediment administratiu pel transcurs
del termini màxim establert per la llei sense que s’hagi dictat resolució
expressa.
La llei estableix el termini màxim d’un any des de l’a incoació de l’expedient
per la resolució del procediment de desemparament. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolució, el procediment s’entén caducat.
Un cop caducat, es pot incoar novament el procediment amb el mateix
contingut i finalitat.
(article 106.6 LDOIA. Veure també articles 44.2 i 92 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú)
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Compromís socioeducatiu: forma convencional prevista per la finalització
de procediment de risc que consisteix en la signatura d’un conveni entre
l’EAIA i els progenitors o persones titulars de la tutela o la guarda.
El compromís socioeducatiu ha de contenir la descripció i l’acreditació de la
situació de risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures que
s’aplicaran des dels serveis socials bàsics o des d’altres serveis
especialitzats per a la superació de la situació perjudicial per a l’infant o
adolescent.
(article 103.4 LDOIA)
Copagament: participació econòmica de l’usuari o usuària en el cost del
servei social.
La llei preveu la possibilitat d’establir el copagament dels serveis utilitzats
per l’infant o adolescent per part dels progenitors o altres parents en els
termes que reglamentàriament s’estableixin.
(articles 109.5 i 119.3 LDOIA. Veure també l’article 66 de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials)
Defensor/a judicial: persona que assumeix la defensa de l’infant o
adolescent per un assumpte en el qual existeix conflicte d’interessos entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que té la tutela i l’infant o
adolescent tutelat. L’actuació del defensor/a judicial es limita al fet o acte
en el qual existeix conflicte d’interessos i el seu nomenament correspon a
l’autoritat judicial mitjançant el corresponent procediment de jurisdicció
voluntària.
La llei preveu que quan l’adolescent manifesti la seva disconformitat amb la
resolució administrativa que li sigui notificada i la voluntat d’impugnar, s’ha
de procedir a promoure el nomenament judicial de defensor judicial.
(articles 113.2 i 123.3 LDOIA)
Declaració preventiva de desemparament: mesura cautelar que
mitjançant resolució motivada pot acordar la DGAIA quan existeixi una
situació de perill per a l’infant o l’adolescent que requereixi una intervenció
urgent i la separació del nucli familiar. És obligatori iniciar simultàniament,
en el cas de no haver-ho fet abans, el procediment de desemparament.
Prèviament, sempre que la situació ho permeti, cal escoltar l’adolescent i
l’infant, si té prou coneixement, i també als progenitors o els titulars de la
tutela o de la guarda.
El pot declarar preventivament el desemparament abans del naixement
quan es preveu clarament la situació de desemparament del futur nadó i es
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poden demanar, en aquest cas, a l’autoritat judicial les mesures necessàries
amb relació a la mare per fer efectiva la protecció futura del nadó.
(article 110 LDOIA)
Desemparament: situació d’un infant o adolescent en què li manquen els
elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre
que per la seva protecció efectiva sigui necessària la separació del nucli
familiar. (article 105 LDOIA)
Diversitat funcional: terme que designa a les persones amb discapacitat.
(articles 10 i 104.h) i i ) LDOIA)
Emancipació: L’emancipació és aquell acte jurídic que permet al menor
d’edat regir la seva persona com si fos major d’edat. L’emancipació es pot
assolir a partir dels 16 anys amb el consentiment dels progenitors i de
l’adolescent, en el cas d’estar sota la potestat parental, o amb el
consentiment del tutor i de l’adolescent i autorització judicial, en el cas
d’estar sota tutela.
L’emancipació per consentiment s’atorga en una escriptura pública o per
compareixença davant del Registre Civil.
L’emancipació per matrimoni, excepcionalment, es
adolescents de més de 14 anys amb autorització judicial.

pot

produir

en

L’emancipació es causa d’extinció de les funcions tutelars i de les mesures
de protecció, per la qual cosa l’adolescent emancipat no pot ser declarat
desemparat ni pot estar subjecte a una mesura de protecció.
(articles 211-7 i següents del Codi civil de Catalunya)
Expedient únic de l’infant i l’adolescent: L’expedient de l’infant o
l’adolescent és únic i està a càrrec de la DGAIA. Totes les actuacions dels
serveis socials bàsics, dels serveis socials especialitzats d’atenció a la
infància i l’adolescència i de la DGAIA han de constar en l’expedient únic de
l’infant o l’adolescent.
L’expedient és secret i tots els professionals han de guardar-lo respecte a la
informació que n’obtinguin.
L’expedient pot tenir les següents peces: informativa,
desemparament, de tutela, de guarda i assistencial.
(article 101 LDOIA)

Edifici Paral·lel
Avinguda Paral·lel núm. 52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Fax 93 551 77 07

de

risc,

de

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
Factors de protecció: factors que potencien el desenvolupament de
l’infant o l’adolescent reduint les probabilitats que aparegui una situació de
risc o desemparament.
(article 79 LDOIA)
Factors de resiliència: són aquelles característiques del propi infant o
adolescent i del seu entorn que redueixen els efectes de les situacions de
risc o desemparament patides i el poden ajudar a superar-les.
(article 79 LDOIA)
Factors de risc: són el conjunt de condicions mesurables per mitjà de
variables o indicadors que, d’acord amb dades científicament demostrades,
participen en les situacions de risc o desemparament.
Els factors de risc fan referència a les condicions o circumstàncies de
l’infant, la seva família o el seu entorn que poden contribuir a fer aparèixer
o augmentar una situació perjudicial per ell.
(articles 77, 78 i 79 LDOIA)
Família extensa: es aquella en què hi ha una relació de parentiu per
consanguinitat o afinitat entre l’infant o l’adolescent i la persona acollidora.
També es consideren família extensa, als efectes de l’acolliment familiar
d’un infant o adolescent, aquelles persones que hagin conviscut amb l’infant
o adolescent en el darrers dos anys, malgrat no existeixi cap parentiu.
(article 127.2 LDOIA)
Guarda de fet: institució de dret civil mitjançant la qual una persona, per
absència o amb el consentiment exprés o tàcit dels titulars de la potestat
parental o tutelar, i sense intervenció de l’autoritat judicial o administrativa,
es fa càrrec d’un infant o adolescent.
(articles 225.1 i següents del Codi civil de Catalunya)
Guarda judicial: guarda atribuïda a la Generalitat per l’autoritat judicial en
el marc d’un procediment judicial.
Guarda protectora (anterior guarda voluntària administrativa): guarda
exercida per la Generalitat a petició dels progenitors o titulars de la tutela
que temporalment no poden complir amb les seves funcions.
(article 119 LDOIA)
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Indicador: dada que ens indica que la situació pot ser perjudicial per a
l’infant o l’adolescent.
L’indicador és una eina metodològica o estàndard de referència per facilitar
el coneixement objectiu de la realitat de l’infant o de l’adolescent i el seu
entorn. La seva finalitat és valorar els fets que han d’estar acreditats (no
ser meres suposicions) i vincular-los a una situació de risc.
L’indicador consisteix en una definició i ens uns elements de detecció
objectius, fonamentats en dades científicament sistematitzades i en
l’experiència pràctica.
(articles 77, 78 i 79 LDOIA)
Infant: persona menor de dotze anys.
(article 2.2 LDOIA)
Maltractament: acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que privi
l’infant dels seus drets i del seu benestar, que amenaci i/o interfereixi el seu
ordenat desenvolupament físic, psíquic i/o social. Els seus autors poden ser
persones, institucions o la pròpia societat.
(El maltractament d’infants a Catalunya, ob. cit. En bibilografia)
Mesures cautelars: el procediment de desemparament requereix un
temps de duració indeterminada des del seu inici fins a la seva finalització.
Per evitar, que aquesta duració suposi un perill per a l’infant o adolescent,
la llei preveu la possibilitat d’adoptar mesures provisionals de protecció que
es poden adoptar per atendre de manera provisional a l’infant o adolescent
la situació del qual requereixi una atenció i separació del nucli familiar que
no pot esperar la tramitació del procediment de desemparament.
Les mesures cautelars poden consistir en:
- Atenció immediata.
- Declaració preventiva de desemparament i adopció de mesures
provisionals.
(article 110 LDOIA)
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Mesures d’atenció social i educativa davant de les situacions de risc:
mesures que es poden d’adoptar per la superació de les situació de risc.
Aquestes mesures poden ser:
L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. L’ajut a la família
inclou les actuacions de contingut tècnic, econòmic o material
dirigides a millorar l’entorn familiar i a fer-hi possible la
permanència de l’infant o l’adolescent.
La intervenció familiar mitjançant l’establiment de programes
socioeducatius per als progenitors, tutors o guardadors amb la
finalitat que assoleixin capacitats i estratègies alternatives per
a la cura i l’educació de llurs fills o de l’infant o l’adolescent
tutelat.
L’acompanyament de l’infant o l’adolescent als centres educatius o
a altres activitats, i el suport psicològic o els ajuts a l’estudi.
L’ajut a domicili.
L’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius.
L’atenció sanitària, que inclogui la intervenció psicoterapèutica o
el tractament familiar, tant per als progenitors o els titulars de
la tutela o de la guarda, com per a l’infant o l’adolescent.
Els programes formatius per a adolescents que han abandonat el
sistema escolar.
L’assistència personal per als progenitors, tutors i guardadors amb
diversitat funcional que els permeti assumir llurs obligacions
d’atenció i cura dels infants i els adolescents.
L’assistència personal per als infants i els adolescents amb
diversitat funcional que els permeti superar la situació de risc.
Qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu que
contribueixi a la desaparició de la situació de risc.
(article 104 LDOIA)
Nasciturus: Futur nadó. Concebut que encara no ha nascut. Té la
consideració de persona als efectes que li siguin favorables, sempre que
arribi a néixer (article 211-1.2 del Codi civil de Catalunya). La LDOIA
protegeix al futur nadó del maltractament prenatal i permet disposar com a
mesura cautelar el desemparament preventiu del futur nadó (articles
105.2.c, i 110.4 LDOIA)
Oposició judicial a les resolucions administratives en matèria de
protecció a la infància i l’adolescència: Dret que les persones
interessades tenen d’impugnar davant la jurisdicció civil les resolucions
administratives que declarin el desemparament, l’adopció d’una mesura de
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protecció o la privació, limitació o l’establiment d’un règim de relació i
visites.
La llei limita el temps durant el qual es pot formular oposició judicial de dos
maneres: limitant el termini per l’oposició a les resolucions des del moment
de la seva notificació en els termes previstos en la Llei d’enjudiciament civil
(3 mesos en el cas de resolucions que declarin el desemparament i 2 mesos
per les resolucions que acordin mesures de protecció i règim de relació o
visites); i fixant el límit d’un any a la possibilitat dels progenitors de canviar
substancialment les circumstàncies que varem motivar el desemparament,
passat el qual no poden oposar-se a cap resolució que acordi una mesura,
de protecció llevat de l’acolliment preadoptiu, per la impugnació del qual
tenen un termini de dos mesos.
(articles 113, 116 i 123 LDOIA)
Pla de millora: concreció d’aquells aspectes o àrees que cal modificar
(millorar) en l’infant i la seva família en situació de risc o desemparament.
Pla de treball: conjunt d’actuacions referents a aspectes o àrees en les
que cal intervenir en l’infant i la seva família des de la xarxa, serveis o
professionals, amb la finalitat de modificar les situacions-problema i els
factors associats a aquestes.
Potestat parental: funció atribuïda als progenitors sobre els fills menors
d’edat no emancipats que s’ha d’exercir personalment en interès dels fills,
d’acord amb la seva personalitat i per a facilitar-ne el ple desenvolupament.
Comporta tenir cura dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli,
conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. També
comporta el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
(articles 236-1 i següents del Codi civil de Catalunya)
Prevenció: és el conjunt d’actuacions socials destinades a preservar l’infant
o l’adolescent de les situacions que són perjudicials per al seu sa
desenvolupament integral o per al seu benestar.
(Preàmbul de la LDOIA)
Prevenció general: conjunt d’actuacions necessàries per prevenir futures
situacions perjudicials per als infants i els adolescents.
(Títol III, articles 74 i següents LDOIA)
Prestació per a menors d’edat en situació de risc: prestació de dret
subjectiu que te per finalitat atendre les despeses de manteniment d’un
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menor o una menor d’edat en situació de risc respecte al qual s’hagi
formalitzat el compromís socioeducatiu corresponent.
Per percebre aquesta prestació la unitat familiar ha de disposar d’ingressos,
per tots els conceptes, iguals o inferiors a l’indicador de renda de
suficiència. Aquest límit d’ingressos s’incrementa d’un 30% per cada
membre de la unitat familiar o partir del segon.
(Disposició final segona que afegeix un nou article 22 bis, a la Llei 13/2006,
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Aquesta
prestació entrarà en vigor l’1 de gener de 2011. Veure disposició final
quarta)
Procediment simplificat de desemparament: procediment que
possibilitat declarar la situació de desemparament sense més tràmits si els
progenitors o els titulars de la tutela o la guarda manifesten la conformitat
amb la declaració, un cop escoltat l’adolescent o l’infant, si té prou
coneixement.
(article 107 LDOIA)
Procurador/a dels infants i adolescents: funcionari o funcionària que
tindrà les funcions d’inspecció, d’atenció a les sol·licituds i les queixes dels
infants i adolescents tutelats, l’atenció de les peticions d’informe del Síndic
de Greuges i d’elevar recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions
dels infants i adolescents.
(article 118 LDOIA)
Promoció: és el conjunt d’actuacions socials que es desenvolupen <encara
que res vagi evidentment malament>, perquè obeeixen a objectius de
millora social i responen a anhels o aspiracions col·lectius, particularment
als d’un benestar personal i social més gran.
(Preàmbul de la LDOIA)
Protecció: és el conjunt d’actuacions socials reservades per a <quan les
coses van malament>, quan el desenvolupament integral de l’infant o
l’adolescent sembla clar que resulta seriosament afectat, en vista dels
coneixements científics actuals. Una de les seves conseqüències jurídiques
és la declaració de desemparament.
(Preàmbul de la LDOIA)
Reclamació prèvia: reclamació en via administrativa que es pot formular
amb caràcter previ a l’oposició judicial a les resolucions administratives en
matèria de protecció a la infància i l’adolescència.
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La reclamació prèvia en via administrativa de les resolucions administratives
declarant el desemparament o adoptant mesures de protecció no és
necessària per la impugnació davant de la jurisdicció civil, però és una
possibilitat que poden exercir els interessats.
(articles 113.1, 123.1 LDOIA. Veure també articles 120 a 124 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú)
Risc de desprotecció: probabilitat que un infant o un adolescent resulti en
el futur desatès en les seves necessitats bàsiques.
(article 78 LDOIA)
Risc social: probabilitat que conjunts d’infants o els adolescents de manera
global resultin en el futur perjudicats en llur desenvolupament o benestar.
(article 77 LDOIA)
Silenci administratiu: presumpció legal, segons la qual s’ha produït una
resolució, ja negativa o desestimatòria (silenci negatiu), ja positiva i
estimatòria (silenci positiu), quan l’administració no ha resolt de manera
expressa dins el termini legal,
La llei preveu el silenci administratiu negatiu per determinades sol·licituds
dels progenitors o de les persones titulars de la tutela: sol·licitud de deixar
sense efecte desemparament per canvi de circumstàncies (transcorreguts
tres mesos des de la sol·licitud), sol·licitud de règim de relació o visites
(transcorregut un mes des de la sol·licitud).
La desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu faculta als
progenitors o a les persones titulars de la tutela a formular oposició judicial
contra la denegació presumpta de la revisió del desemparament o del règim
de relació o visites sol·licitades, però no elimina l’obligació per part de
l’administració de resoldre malgrat s’hagi produït el silenci per transcurs del
termini màxim previst.
(articles 115.2, 116.2 LDOIA. Veure també articles 42, 43 i 44.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú)

Sistema d’informació de la infància i l’adolescència (Sini@): sistema
d’informació que integra totes les dades relatives a les actuacions i mesures
d’intervenció respecte als infants o adolescent i que ha de servir d’eina
informàtica per a la tramitació, la comunicació i la informació dels ens
públics i administracions amb competència en la matèria (ens locals,
administració de la Generalitat de Catalunya, Ministeri Fiscal...).
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Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats d’atenció a la
infància i l’adolescència han d’informar a la DGAIA de les situacions de risc
o desemparament que coneguin mitjançant el Sistema d’informació de la
infància i l’adolescència per incorporar-la a l’expedient única de l’infant o
adolescent.
(articles 25, 101 i Disp. Addicional Tercera LDOIA)
Situació de risc: situació en què el desenvolupament i el benestar d’un
infant o adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol
circumstància personal, social o familiar, sempre que per la seva protecció
efectiva no sigui necessària la separació del nucli familiar. (article 102
LDOIA)
Situació de risc greu 1 : és un dels criteris que -juntament amb la
inefectivitat de la intervenció prèvia dels serveis socials bàsics- fixa la llei
per justificar la intervenció de l’EAIA. Implícitament, suposa la distinció
entre unes situacions de risc lleus, moderat o no greus i d’altres de greus.
La llei no dona criteris per distingir les situacions de risc greus de les lleus,
moderades o no greus i la qüestió no és fàcil, atès que existeix una identitat
en la naturalesa de la situació de risc, per la qual cosa la diferència és
purament quantitativa, de major o menor gravetat.
És especialment important el cribatge per determinar la gravetat del risc,
sense oblidar la presència d’una possible situació de desemparament, per la
qual cosa, s’han de desenvolupar en breu eines metodològiques que
permetin conèixer la situació de l’infant o adolescent, interpretar-la i valorar
la seva gravetat.
(article 103.3 LDOIA)
Suport a l’emancipació o a la majoria d’edat: mesures assistencials i
programes de suport a l’emancipació i a l’autonomia personal dirigits a
joves extutelats que han assolit la majoria d’edat, l’emancipació o
l’habilitació d’edat.

Aquest concepte s’inclou en aquesta primera guia breu a efectes d’orientar, en la
mesura del possible, les primeres passes de la llei, amb les oportunes reserves i a
l’espera de la seva definició i delimitació que, sens dubte, haurà de haurà de ser
objecte de desenvolupament.
1
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Les mesures assistencials poden tenir contingut econòmic, jurídic (defensa
jurídica per l’advocat de la Generalitat) i social i es poden estendre fins als
vint-i-un anys.
Els programes de suport i d’autonomia personal tenen com objectiu oferir
als joves extutelats els recursos de suport personal, d’habitatge, formatius i
laborals necessaris per l’exercici de la plena ciutadania en condicions
d’igualtat.
(articles 151 i 152 LDOIA)
Taules territorials d’infància: òrgans col·legiats que han de coordinar,
impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori.
Entre les seves
administracions
situacions de
maltractaments

funcions principals es troba la coordinació de les diverses
i institucions davant la detecció i intervenció en possibles
risc o desemparament, especialment pel que fa als
infantils.

Un
cop
constituïdes,
substituiran
a
les
actuals
Comissions
interdepartamentals de coordinació de les actuacions adreçades als infants i
adolescents amb discapacitat o risc de tenir-ne (CTICs) allà on existeixin.
(article 26 i disposició transitòria tercera LDOIA)
Transició a la vida adulta i a l’autonomia personal: mesura de
protecció que es poden acordar, fonamentalment, respecte d’adolescent
majors de setze anys, amb llur consentiment, que es trobin amb
possibilitats escasses de retorn al nucli familiar d’origen o sense
perspectives d’integració en altres nuclis de convivència que tinguin risc
d’exclusió social en assolir la majoria d’edat.
Aquestes mesures de protecció han de consistir a oferir acompanyament en
la inserció sociolaboral i d’habitatge per garantir una preparació progressiva
per a la independència personal, d’acord amb les necessitats formatives i
d’integració social i laboral de cada adolescent.
(article 146 LDOIA)
Tutela: funció que temporalment assumeix la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la DGAIA, sobre els infants i els adolescents declarats en situació
de desemparament.
L’assumpció de les funcions tutelars per part de la DGAIA implica la
suspensió de la potestat parental o de la tutela ordinària i dels drets que
se’n deriven.
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L’exercici de les funcions de guarda inherents a la tutela es pot delegar per
la DGAIA als directors dels centres o a les famílies que acullin a l’infant o
adolescent.
(article 109 LDOIA)

Edifici Paral·lel
Avinguda Paral·lel núm. 52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Fax 93 551 77 07

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència

SIGLES MÉS UTILIZADES A DGAIA
LDOIA

Llei 14/2010, de 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència

CO
EAIA

Centre Obert. Competència ens local
Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Dependència orgànica ens locals, funcional de
DGAIA

SSB

Serveis Socials Bàsics. Competència ens local

EFI

Equip Funcional d'Infància. DGAIA

CA

Centre d'Acolliment.

CRAE

Centre Residencial d'Acció Educativa

CREI

Centre Residència d'Educació Intensiva

UDEPMI

Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil. DGAIA

EVAMI

Equip de valoració del maltractament infantil

RUMI

Registre Unificat de Maltractaments Infantils

ETCA

Equip Tècnic del Centre d'Acolliment

FEDAIA

Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

MENA

Menor estranger no acompanyat

SAEJ

Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves

OAM

Oficina Atenció Menors dels Mossos d'Esquadra

Barcelona, 30 d’abril 2012
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