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1. Introducció

El present protocol pretén establir uns circuits d’intervenció envers la prevenció, detecció i
posterior actuació en casos d’assetjament, abús i/o agressió infantil i juvenil al Centre
Catòlic de l’Hospitalet de Llobregat. Alhora, es pretén la implementació d’una metodologia
de treball que minimitzi els riscos de possibles situacions d’assetjament, abús i/o agressió.

Aquest protocol té com a finalitat:

- Vetllar per la no vulneració dels drets dels menors.
- Protegir als menors que participen de qualsevol forma a l’entitat de possibles

formes d’assetjament, abús i/o maltractament.
- Prevenir les situacions d’assetjament, abús i/o agressió cap als menors que

participen de l’entitat a qualsevol tipus de nivell.
- Facilitar el procés de detecció de possibles casos d’assetjament, abús i/o agressió i

establir uns circuits d’actuació comuns per a tota l’entitat.
- Garantir unes metodologies de treball conscients i amb perspectiva de gènere.
- Establir unes pautes d’actuació davant un possible cas del que s’ha esmentat

anteriorment i, si escau, establir unes mesures preventives per tal de garantir la
màxima atenció a les persona/es afectades.

- Establir mesures de suport i acompanyament per part de l’entitat a les persones
afectades.

Aquest protocol es fonamenta en:

- La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
(CEDAW, 1979), que estableix el principi de la no-discriminació i proclama que tots
els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, sense cap distinció, i, per
tant, sense discriminació de sexe, i que insta a invocar tots els drets i totes les
llibertats que proclama.

- La Constitució espanyola, que propugna, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1,
35.1 i 53.2, la llibertat, el respecte i la igualtat entre ciutadans.

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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- La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, que en els articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41
complementa i modifica algunes mesures del Codi penal en matèria de violència per
tal de protegir la persona que està patint una situació de violència.

- La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i

l’adolescència.
- La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a

l’adolescència.
- El Codi penal, que preveu, en els articles 184 i 173, les conductes d’assetjament

sexual i assetjament per raó de sexe o orientació sexual

De manera més concreta, respecte a les obligacions legals de notificar aquelles situacions
de risc o desemparament infantil de les quals es tingui coneixement, es regeixen per les
següents lleis:

Apartats primer i tercer de l’article 100 de la Llei 14/2010, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència que estableixen, respectivament, que “Els
ciutadans que tenen coneixement de la situació de risc o desemparament en què es
troba un menor, tenen el deure de comunicar-ho als serveis socials bàsics,
especialitzats o del departament competent en matèria de protecció dels infants i
els adolescents, al més aviat possible, perquè en tinguin coneixement” i que “tots
els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis socials i de
l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació
de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent, d’acord amb els
protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l’òrgan de la Generalitat
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació
inclou la de facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la
situació de l’infant o l’adolescent.”

A més, l’article 450 preveu la imposició de penes de presó i multa a aquells que no
impedeixin un delicte que afecti la vida, la integritat, salut, llibertat o llibertat sexual
de les persones, o que no acudeixin a les autoritats per a què aquestes ho
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impedeixin. El que es castiga no és el mer fet de no denunciar, sinó de no impedir
que es cometi el delicte amb una intervenció immediata i sense risc propi.
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2. Prevenció

Amb la finalitat de prevenir l’existència d’algun tipus de conducta que pugui ser
considerada un abús sexual per part del personal directiu, persones educadores o
monitors/es o fins i tot els propis menors d’edat de les activitats tant esportives com
artístiques que es realitzen amb infància i adolescència, és necessari considerar les
següents mesures per minimitzar les situacions que poden constituir risc o es prestin a
ambigüitats que podrien donar peu a ser males interpretacions. Per tant, en aquest apartat
es mostren les accions que s’han de prendre amb caràcter preventiu des de l’organització,
coordinació i intervenció d’aquells projectes on els beneficiaris són infants i joves.

Certificat de delictes de naturalesa sexual:
- Tal com és normatiu, qualsevol persona adulta (voluntari/a, treballador/a i monitor/a)

que participi en les activitats de l’entitat haurà de presentar el corresponent
certificat de delictes de naturalesa sexual, sent el resultat del mateix negatiu,
conforme no s’ha comès cap delicte d’aquesta naturalesa.

- Aquest certificat s’haurà de renovar obligatòriament cada dos anys mentre es
treballi o es realitzi voluntariat a l’entitat.

Decàleg de mesures per a minimitzar els riscos:
- Els monitors/es i/o entrenadors/es exerceixen la funció de GUARDA dels infants i

adolescents que participen de les activitats que organitzem dins de l’entitat, i per
tant, han de vetllar pel seu benestar, implicant això, assistir-los perquè en són
responsables. La protecció de la persona és prioritària i regeix la relació entre
monitoratge i infants i adolescents

- S’ha d’intentar treballar sempre que sigui possible en parelles de monitors/es o bé
entrenadors/es. Seria ideal que aquestes parelles fossin mixtes.

- Totes les activitats que es duguin a terme han de tenir una base pedagògica, amb
objectius clars i que estiguin en consonància amb la filosofia de l’educació a través
de l’esport i les arts escèniques.

- Qualsevol conversa o entrevista individual haurà de fer-se en un lloc destinat a tal fi,
el qual ha de tenir visibilitat des de l’exterior. En el cas que sigui necessari realitzar
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entrevistes de manera regular, s’haurà d’informar el cap o els pares, mares o tutors i
tutores legals dels motius.

- S’ha de ser clar i directe en la relació amb els infants i adolescents. Tot i que les
aproximacions afectives són necessàries, s’ha de respectar sempre el desig dels
menors i no forçar-los mai a les mostres d’afecte si no les volen.

- S’ha d’evitar el lliurament de regals i obsequis que puguin confondre la relació
afectiva amb els infants i adolescents i puguin ser interpretats erròniament..

- Només es podrà donar o sol·licitar números de telèfon personals, correus
electrònics personals o altres dades personals amb el consentiment per escrit de les
famílies o tutors i tutores legals dels infants i adolescents.

- En els grups de comunicació i organització establerts a través d’aplicacions de
missatgeries i/o xarxes socials en els que hi participin els infants i adolescents, hi
hauran de ser presents com a mínim dues mares o pares o tutors legals dels menors
que en formin part, a part dels monitors o entrenadors.

- S’ha d’informar tot el personal sobre l’ús adequat de les xarxes socials. S’ha de fer
èmfasi en què cal utilitzar les xarxes socials de les entitats, si en tenen, només per
informar de les activitats esportives o artístiques que es realitzen;

- No es pot compartir la vida privada amb els infants i adolescents ni tenir-hi contacte
a través de les xarxes socials personals. Tampoc es pot seguir o afegir infants i
adolescents amb els quals estigui treballant des de les pròpies xarxes personals.

a. Situacions de risc i Accions Preventives

Activitat Situació de risc potencial Nivell
de risc

Accions preventives

Ús del lavabo Activitat realitzada per una sola persona
educadora, possibilitat d’aprofitar la
intimitat del lavabo per apropaments
inadequats (tocaments, fotos, etc.)

Alt Sempre que sigui possible, anar amb un
grup d’infants. Si és un cas d’urgència d’un
sol infant, avisar un altre educador/a
entrenadors/a i respectar el temps lògic
d’aquest espai. Si és una activitat que
necessita l’ajuda d’un monitor o monitora
entrenadors/a no s’ha de tancar amb baldó.

Dutxes i higiene Dutxar-se sol o sola amb l’infant, Alt Aquesta mena d’activitats s’han de
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personal. tocaments, fotos, exhibicionismes
inadequats. Durant aquest espai es pot
generar risc si un monitor o monitora es
dutxa a soles amb l’infant. Hi pot haver
un apropament inapropiat o inadequat a
l’infant, i la possibilitat de fotos,
exhibicionisme intencionat, coacció de
fer algunes actuacions, etc.

presentar com a activitats grupals. És
important, en el cas de les dutxes, que no
les tanquem amb baldó, que hi hagi sempre
més de dos infants, a part del monitor o
monitora.
Els entrenadors/es no es dutxen mai amb
els jugadors/es ni estan mai a les dutxes
amb els jugadors/es , dutxes que mai tenen
baldó.
Resten a l'espera a la porta, tancada.

Canvis de roba Es podria generar risc si es fa ús
d’aquest espai per a finalitats com fer
fotografies, tocaments, o fins i tot fer-ne
un espai íntim per quedar-se a soles
amb un infant.

Alt Els canvis de roba han d’estar plantejats
com a activitats grupals. Si s’ha de fer un
canvi de roba puntual que impliqui només
un infant, és important avisar un altre
membre de l’equip de monitors i monitores
entrenadors/es i respectar el temps lògic
d’aquesta activitat.
Els entrenadors/es no estan en els canvis
de roba,
Només entren al vestidor per fer "xerrada"
del partit, sempre grupal, i no acostuma a
haver altres entrenadors.

Ferides,
convalescència i
malalties

Es presentaria risc en la vulnerabilitat
per quedar-se sol amb un infant que ha
de fer repòs o que ha de ser atès per
curar alguna ferida, etc.

Anar acompanyat d’un responsable de
l’entitat per anar al metge. S’informarà els
pares i es demanarà que els pares donin
una autorització per escrit, que permeti que
els monitors i monitores entrenadors/es
portin al metge l’infant o adolescent. Poder
fer aquests torns sempre que sigui possible
amb altres infants o monitors/es (exemple:
anar a la infermeria amb l’infant que s’ha
fet mal i un altre company).
Els entrenadors/es no estan autoritzats per
portar als jugadors/es al metge si es fan
mal, sempre s'avisa als pares perquè els
portin. L'única excepció és quan estan en
tornejos amb pernoctació i amb
autorització.

Dormir fora de
casa (casa de

Moment d’intimitat i foscor, que es pot
produir en espais tancats o oberts (bivac,

Mitjà Entendre el bivac o el dormir fora de casa
com una activitat col·lectiva en què cada
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colònies,
campaments o
bivac)

acampada...) però que també té lloc en
espais compartits amb altres grups, etc.
Apareix risc quan es pot fer ús d’aquest
moment per apartar l’infant del grup,
apropar-se en excés pel fred, tenir
contactes inadequats, dormir un adult
amb els infants o fer fotos i vídeos.

infant ha de tenir el seu llit o el seu espai
per dormir. Si es fan torns de monitors i
monitores entrenadors/es és important
intentar poder fer torns compartits en
parelles, fer que els torns siguin rotatius i
tenir un espai adequat per poder fer
aquestes guardes (un llit per monitor de
guarda i situat en un espai accessible i que
tingui sentit)

Fotos i vídeos Fer mal ús de les imatges, fer fotos,
vídeos per a ús personal, publicar fotos a
la xarxa sense permís.

Alt Respectar els drets d’imatge de l’infant.
Usar preferiblement càmeres de l’entitat. Si
es fan servir mòbils privats, enviar les fotos
a l’entitat, i no guardar-les al propi mòbil.
Les fotos es fan constantment en les
activitats de bàsquet, sempre durant les
activitats (partits, i algunes vegades en
entrenaments), els pares i jugadors/es
signen autoritzant aquest ús de les
imatges, cada temporada, en la llicència
(fitxa).

Ús de dades
personals

Usar inadequadament les dades d’un
infant. Donar les dades o fer-les
públiques

Mitjà Garantir la confidencialitat de les dades.

Assajos,
entrenaments i
tallers

Considerem que hi ha risc en les
activitats que es desenvolupen si es
presenta una relació inadequada
adult-infant. Favoritisme, apropaments
inadequats, tocaments, jocs en què es
pot quedar un monitor o monitora a
soles amb un infant.

Baix Plantejar objectius per poder planificar
activitats coherents amb l’etapa evolutiva
de l’infant i evitar els favoritismes en la
relació adult-infant

Espai abans i
després de
l’horari

Es generaria risc en aquests espais en
cas que hi hagués un apropament
inapropiat o inadequat a l’infant amb la
finalitat d’intimar-hi. Informalment es
podrien generar situacions
d'assetjament entre el grup d’iguals en
ser un espai més informal, etc.

Mitjà És important que en aquests espais sempre
hi hagi almenys dos monitors o monitores
entrenadors/es acompanyant els infants i
joves per tal de poder prevenir o actuar si
es generessin situacions de risc. Si s’acaba
l’activitat i els infants o adolescents no són
recollits pels seus tutors legals, s’avisarà la
policia local, no s’acompanyarà els infants o
adolescents sense el permís per escrit dels
tutors legals.
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Espai de
reflexió
individual

Situació de relació individual i íntima
en espais tancats. Hi pot haver risc si
es genera una relació inadequada o
es fa servir per treure informació de
l’infant.

Alt Aquests espais han d’estar preparats per
tot l’equip de monitors i monitores
entrenadors/es, han de respectar la
intimitat de l’infant però recomanem que no
sigui en un espai tancat (es poden generar
espais tranquils en llocs oberts, etc.).
Recomanem temporalitzar el temps i fer-ho
en total transparència amb la resta de
l’equip.

Activitats amb
persones
externes a
l’activitat

En aquestes activitats hi pot
aparèixer la participació de persones
alienes a l’entitat.

Alt Garantir i estar alerta que les
persones externes es remeten a
fer les seves tasques, i no les
pròpies de l’equip de monitors/es
entrenadors/es
(exemple: l’infant ha
d’anar al lavabo amb un monitor o
monitora entrenadors/es ).

Obsequis Hi ha risc que es presentin favoritismes
amb certs infants sense motiu.

Baix Tractar tots els infants igual. Els regals han
de ser pactats prèviament (exemple: amic
invisible, premi per algun joc, etc.). Afavorir
els regals grupals per sobre dels
individuals.
Si els monitors/es entrenadors/es reben
regals per part d’un sol nen o nena s’han
de quedar a l’espai on es realitzen les
activitats. No es porten a casa, com una
cosa especial.

Desplaçament
amb famílies

Deixar l’infant/jove amb familiars o
altres individus externs sense
consentiment dels tutors/es legals de
l’infant/jove.

Demanar prèviament un permís per escrit
dels tutors o tutores legals de l’infant,
també demanar la notificació, també per
escrit, en cas d’haver-hi algun canvi
puntual.
No deixar mai cap infant en mans de
persones no autoritzades.

Fotos, vídeos i
xarxes socials

Possibilitat de relació d’afinitat per
xarxes socials entre un monitor o
monitora i un adolescent i/o infant, o
entre els mateixos grups d’iguals.
Aquestes eines ens donen possibilitats

Alt Respectar els drets d'imatge i fer ús
sempre que sigui possible de càmeres de
l'esplai, cau, centre, club, ... Evitar que els
infants usin per capturar imatges els
telèfons propis per fer-ne un ús personal a
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de comunicació i difusió infinites (xats,
compartir imatges, compartir informació
de la nostra vida privada, etc.). Es
generaria el risc en el punt que es fa un
mal ús de les imatge o bé la missatgeria.
.

l’esplai i plantejar-se l’ús de les xarxes com
a eina de treball i difusió, no de contacte
personal amb un adolescent o infant.
Una bona prevenció també inclou educar en
les xarxes socials i la intimitat.

Trucades a
adolescents

En els grups més consolidats i
autogestionats, l’ús del telèfon com a
eina de comunicació és habitual. Aquest
contacte no s’ha de produir per parlar de
temes no relacionats amb l’activitat.

Baix El contacte telefònic usar-lo per a temes de
l’activitat i del grup. Fins als 16 anys
s’haurà de trucar a l’adult responsable del
menor, mai al menor. És recomanable de fer
les rondes de trucades amb l‘equip de
monitors i monitores conjuntament.
No s'utilitzen les trucades telefòniques,
només en casos d'urgència i a nivell
individual per un assumpte concret, però
està bé el tema de les edats.
El sistema de comunicació amb el grup i
que s'utilitza normalment, és el whatsApp,
els grups de whatsApp, son amb els pares
fins als 16 anys o més.
Potser hauríem d'incloure un apartat per
regular aquest tema.
I també en el cas de videoconferències (ara
molt utilitzades) hauríem de fer-ho constar
en el protocol. En el nostre cas els
entrenadors/es sempre han de convocar
aquestes reunions de manera grupal, i en
els petits demanem que els pares o algun
adult i estigui present.

Premonitors/es
o
entrenadors/es
menors d’edat

Es pot produir en entitats esportives o
culturals en què dins d’aquesta edat es
comencin a adquirir tasques de
monitoratge parcials o totals, malgrat la
no majoria d’edat, en què els joves
passen a formar part de l’equip de
monitors i monitores.

No pot haver-hi un equip de monitors/es
menors d’edat amb un grup d’infants.
Sempre caldrà que hi hagi un monitor major
d’edat dins l’equip. No hem d’oblidar que la
seva condició de minoria d’edat passa
també per tenir autorització dels tutors
legals, etc.
En l'activitat de bàsquet, a partir dels 16
anys la federació autoritza a treure's la
corresponent titulació i per tant a dirigir les
activitats en partits i entrenaments, en el
nostre club no deixem que sigui un sol
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entrenador menor d'edat. I només en les
activitats en tornejos amb pernoctació els
ha d'acompanyar un adult.
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Actuació

El coneixement d’aquestes situacions de risc, ens han de permetre ser proactius en la
possible detecció de riscos potencials i/o situacions d’assetjament que comportin l’activació
del protocol d’actuació.

Hi ha 3 elements essencials sobre els quals es vertebrarà el circuit d’actuació:

1. El criteri de MÍNIMA INTERVENCIÓ necessària significa que els infants o
adolescents que relatin una situació de maltractament o abús sexual han de ser
entrevistats pel mínim de persones imprescindibles de l’entitat.

2. El criteri de DISCRECIÓ vol dir que seran coneixedors/es del fet les persones
indispensables; que seran les encarregades de gestionar les accions que s’han de
dur a terme per garantir la protecció de l’infant, adolescent o jove.

3. El criteri de TRANSPARÈNCIA apel·la a la necessitat de comunicar tot el que ha
passat o del que s’és coneixedor, oferint informació i acompanyament a les famílies i
a les persones afectades.

a. Perfil i funcions del delegat/a de protecció en temes de d’assetjament i/o
abusos sexuals a menors

La figura del delegat/a de protecció és essencial per a una correcta aplicació d’aquest
protocol. És per això que el perfil d’aquesta figura ha de ser el d’una persona que tingui
clares les seves funcions i sigui capaç de prendre decisions quan sigui necessari.

Serà escollit per l’organització segons les seves capacitats i formació.

Les funcions de la persona delegada de protecció en temes de maltractament i/o abusos
sexuals a Infants i adolescents seran:

➔ Rebre les comunicacions sobre casos de d’assetjament o abusos sexuals.
➔ Ser la persona interlocutora amb l’administració i el sistema de protecció per

demanar informació i assessorament.
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➔ Assessorar i donar suport a l’equip en temes de circuits, àmbit judicial, coordinacions
amb serveis externs, etc.

➔ Tenir la informació necessària dels serveis socials del territori i on estan ubicats.
➔ Guiar en la presa de decisions en casos d’indicis de situacions abusives o d’agressió

sexual, que puguin patir els infants i adolescents que participen a les activitats.
➔ Donar suport en el procés d’informació i notificació que haurà de fer el President o

Presidenta de les situacions de maltractament o abús sexual.
➔ Consensuar la informació que es traspassa a les famílies en les situacions de crisi.
➔ Gestionar el flux d’informació amb l’exterior (mitjans de comunicació…)
➔ Portar un registre anual de les intervencions realitzades. Aquest registre ha d’estar

en disposició de la Generalitat de Catalunya i altres òrgans competents.
➔ Assegurar-se que les noves incorporacions reben el protocol i signen l’acceptació.
➔ Acompanyar les persones implicades en el procés després de la comunicació d’un

cas.
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A l’entitat hi haurà dues persones amb la figura de DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ. En
concret, hauria de definir-se, una figura de delegat/da per a l’àrea de bàsquet i una altra per
a l’àrea de teatre
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Quan es té coneixement d’un fet que comporta una situació d’assetjament i/o abús a
menors, ja sigui per haver presenciat el fet directament o per relat, el DELEGAT DE
PROTECCIÓ es posarà en contacte amb el telèfon Infància Respon (116 111) i seguirà les
indicacions que se li donin.

Paral·lelament es notificarà la situació a la direcció de l’entitat.

En cas de trobar-nos amb una situació de possible assetjament i/o abús sexual a menors
per part d’un membre de l’entitat, es procedirà, a més, a aplicar el protocol següent:

1. S’apartarà la persona denunciada de les activitats de l’entitat i se li prohibirà
l’entrada a les instal·lacions. Aquestes actuacions seran notificades per escrit.

2. Es comunicarà als socis i sòcies de l’entitat, sense donar detall ni noms dels fets
succeïts.

3. L’entitat farà pública la seva posició, sempre contrària a qualsevol tipus de violència
o abús cap a menors d’edat i es posarà a disposició de les famílies afectades.

mailto:info@centrecatoliclh.cat


ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET

RAMBLA JUST OLIVERAS, 34 – 08901 L’HOSPITALET

932610761- info@centrecatoliclh.cat

4. Telèfons d'interès
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5. Annex

Document d’acceptació Individual del protocol

Jo, ______________________________________ amb DNI/NIE ________________

membre de l’entitat Associació Centre Catòlic de L’Hospitalet amb NIF G-59310557 amb

Seu Social a la Rambla de Just Oliveras,34 08901 a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, i

en funció de les meves responsabilitats com a (Coordinador/a, Entrenador/a, monitor/a,

personal administratiu, personal de neteja, membre de la junta directiva, pràctiques…)

____________________________

Signo aquest document confirmant que:

❏ Conec el Protocol de prevenció, detecció i acció dels abusos sexuals infantils i

adolescents, i em comprometo a respectar-lo i aplicar-lo.

❏ Conec a la persona Referent de Protecció en temes de maltractament i/o abusos

sexuals a infants i adolescents de l’entitat i com contactar-hi.

❏ Disposo del circuit de notificació i els contactes corresponents.

L’Hospitalet de Llobregat
____ de _____________ del 202_

Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i atenent la nova Regulació General de Protecció de Dades del Consell d'Europa (2016/679) us
informem que les dades personals recollides en aquest document s’incorporaran al fitxer
"PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS D'ASSETJAMENT, ABÚS I/O
AGRESSIÓ INFANTIL I JUVENIL AL CENTRE CATÒLIC DE L'HOSPITALET", el responsable del
qual és el “Centre Catòlic de l’Hospitalet” i que només se’n farà ús com a registre per al protocol
ementat, sense compartir-lo en cap ca amb tercers. Podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació o eliminació de les dades amb una comunicació adreçada a info@centrecatoliclh.cat.
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