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A l’Oficina per la No Discriminació s’han detectat un seguit de queixes i de denúncies per la situació 
d’abandó que pateixen els menors que hi ha al carrer, la majoria dels quals són de nacionalitat 
marroquina, una situació que coneixem directament, atès que és de domini públic, i sobretot per la 
mateixa ubicació de l’Oficina. 

  

Hem pogut constatar que en el tractament de la situació dels menors (tant des del punt de vista personal 
com legal) hi ha greus incompliments de la normativa vigent per part de les administracions implicades, 
tenint en compte que és competència de la Generalitat de Catalunya. Amb la llei a la mà i de conformitat 



amb l’anàlisi jurídica que es desenvolupa a continuació, no hi hauria d’haver cap menor desatès ni al 
carrer. 

  

La realitat, però, és que arriben molts menors a Catalunya, i en concret, a la ciutat de Barcelona als 
quals, una vegada detectats per la policia o pels educadors de carrer de l’ajuntament, es posa a 
disposició de la Direcció General de la Infància i de la Joventut. Davant d’aquest fet, i de forma 
automàtica, s’hauria de resoldre que estan en situació de desemparament i instar la seva tutela, però la 
realitat és que se'ls dóna un passi inicial d’un dia per poder anar a un centre a passar la nit i que durant 
el dia, en el millor dels casos, van a una ludoteca, on se’ls dóna un sol àpat (normalment fred) fins que 
han d’anar a recollir un altre passi per passar una nova nit a l’alberg; tot això movent-se per la ciutat amb 
mitjans propis i molt sovint, sols. 

  

El fet de no tutelar els menors, a banda de negar-los les atencions mínimes i necessàries per al seu 
adequat desenvolupament i creixement, suposa la impossibilitat de tramitar un permís de residència 
que, a més, tindria efectes retroactius des de la data de la seva posada a disposició als serveis de la 
DGAM. Aquest permís de residència, a més de donar-los molta seguretat en ells mateixos, els permet 
agilitzar força els tràmits si quan arriben als 16 anys aconsegueixen una feina i així, amb l’oferta que els 
facin, el poden transformar en un permís de residència i de treball.  

  

Cal tenir present, a més, que malgrat que amb l’entrada en vigor de la nova regulació dels drets dels 
estrangers mitjançant les lleis orgàniques que s’analitzen en el cos del present es considera prioritari el 
reagrupament familiar o, el que és el mateix, el retorn dels menors als seus països d’origen mentre es 
tramita l’expedient de devolució o repatriació, és evident que s’han de donar totes les atencions 
necessàries i un tractament individual i diferenciat a tots els menors que actualment hi ha a Catalunya i a 
tots els que vagin arribant i, per tant, les administracions públiques han d’evitar que estiguin al carrer, 
amb les situacions de desatenció i fins i tot de marginalitat que això comporta. 

  

L’objecte de l’informe és intentar analitzar l’extensa i variada normativa que s’ha dictat en relació amb la 
protecció i atenció que s’ha de donar als menors i les possibles respostes jurídiques que hi ha davant de 
l’incompliment de l’esmentada normativa, tot i que creiem fermament que en un supòsit com aquest, la 
voluntat política és més important que la jurídica a l’hora de donar solucions pràctiques i reals.  

  

En aquest sentit, considerem imprescindible que tant des de l’Ajuntament de Barcelona com des del 
Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i de la Subdelegació del Govern, es facin realitat 
els acords de col·laboració institucional que s’han anat prenent des de l’any 1999 per donar una 
resposta definitiva a la situació dels menors indocumentats, ja que si no és així, la seva situació 
s’eternitza i tots en som responsables. 

1.- MARC JURÍDIC 

1.1.- Normativa Internacional 

Dins de l’àmbit internacional cal destacar en primer lloc la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets del Nen, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989 i 
ratificada per Espanya mitjançant Instrument del 30 de novembre del 1990.  



L’esmentada convenció regula els principis bàsics que han de regir la vida del menor i que han de 
respectar les normatives dels estats que, com Espanya, l’hagin ratificat. Es basa en el principi general 
que a l’hora de regular qualsevol situació que afecti el menor s’ha de partir de la consideració primordial 
de l’interès superior del nen, eix vertebrador de totes les mesures legislatives i administratives que 
s’adoptin en l’esmentada regulació.  

Per tal de garantir aquest interès superior del nen articula diverses actuacions de compliment necessari, 
entre les quals cal destacar la intervenció directa del nen en qualsevol procediment que l’afecti i en 
concret, estableix en el seu article 12 que ha de ser escoltat en tots els que s’hi vegi directament 
implicat.  

  

És important destacar també que la Convenció parteix de la base que els estats membres han 
d’assegurar al nen la protecció i la cura necessàries per a la seva edat, emprenent, per tal 
d’aconseguir-ho, totes les mesures legislatives i administratives que siguin necessàries. 

  

1.2.- Normativa Estatal 

  

Entre la normativa estatal, i a banda de les diverses referències que en molts textos jurídics es fan als 
menors, cal destacar, seguint el seu ordre cronològic, la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener de 
protecció jurídica del menor, que desenvolupa el concepte del desemparament (ja introduït mitjançant la 
Llei 21/1987 d’11 de novembre) amb la intenció d’agilitzar els procediments de protecció del menor en 
permetre l’assumpció automàtica, per part de l’entitat pública competent, de la seva tutela en casos de 
desprotecció greu, segons el que disposa la seva Exposició de Motius. 

  

Queda clar, doncs, que el marc d’actuació se centra en l’interès superior del menor (article 2), de 
conformitat amb la normativa internacional abans descrita i en l’obligació automàtica per part de l’Estat 
de protegir-lo mitjançant la institució de la tutela (articles 14 i 18).  

  

També fa referència d’una manera directa (en l’Exposició de Motius i en l’art. 9) al dret del menor de ser 
escoltat en qualsevol procediment administratiu o judicial en els quals estigui directament implicat.  

  

És important assenyalar que l’art. 10 de l’esmentada llei orgànica estableix la possibilitat que el menor 
pugui sol·licitar directament la protecció i la tutela de l’entitat pública competent.  

  

Finalment, cal tenir en compte que s’estableix el principi general que és la pròpia entitat pública 
competent la que ha d’actuar per tal d’adoptar les mesures oportunes de protecció i d’inici dels 
expedients de tutela. 

  



Seguint l’ordre cronològic indicat prèviament, cal destacar la secció 2ª del capítol III del títol XII del codi 
penal vigent que, sota el títol de "L’abandó de família, menors i incapaços", tipifica diverses actuacions 
de deixadesa en el compliment de determinades obligacions de tutela i vigilància, i en concret, l’article 
226 regula l’incompliment de les obligacions inherents a la tutela i les castiga amb una pena d’arrest de 
8 a 20 caps de setmana.  

  

Finalment, té una importància capital la Llei orgànica 4/2000 sobre els drets i les llibertats dels 
estrangers a Espanya, segons el contingut que li ha estat donat mitjançant la reforma operada per la Llei 
orgànica 8/2000, que conté un article, el 35, dedicat a regular la residència dels menors.  

  

L’esmentat article 35 estableix textualment que: 

  

"Residencia de menores 

1. En los supuestos en que los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un 
extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, 
se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atencióin inmediata 
que precise, de acuerdo en lo establecido en la legislación de protección jurídica del 
menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que 
dispondrá de la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones 
sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.  

  

2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición 
de los servicios competentes de protección de menores.  

  

3. La Administración del Estado, conforme al principio de ragrupación familiar del menor y 
previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre 
el retorno a su país de origen o aquel donde se encontrasen sus familares, o en su defecto, 
sobre su permanencia en España.  

  

4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados 
por una Administración Pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez 
que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, 
se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se retrotaerán al momento en que 
el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores.  

  

5. Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias 
para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las 



posibles referencias que sobre ellos puedieran existir en alguna institución pública nacional 
o extranjera encargada de su protección  

  

  

  

Davant de la regulació transcrita es parteix de l’obligació per part de l’entitat que assumeix la tutela del 
menor, d’instar la concessió d’un permís de residència, esdevenint per tant com a prèvia i necessària 
l’assumpció d’aquesta tutela en tant que si bé el menor pot sol·licitar que s’iniciïn els tràmits per ser 
tutelat, no pot instar directament la concessió del permís de residència. 

  

De tota manera es parteix de la base que, abans de fer qualsevol altra actuació, s’ha d’intentar la 
reagrupació familiar i per tant, el retorn dels menors al seu país d’origen. 

  

És aquí on té una importància primordial, entre d’altres, el respecte a la normativa a què s’ha fet menció 
en els apartats anteriors, en relació a la intervenció directa del nen en qualsevol procediment que l’afecti 
i el seu dret a ser escoltat abans de prendre cap decisió, així com la prevalença del seu interès enfront 
de cap altre. Aquests principis generals, d’aplicació directa a l’ordenament jurídic espanyol comporten la 
impossibilitat d’ordenar el retorn d’un menor al seu país d’origen si abans no s’ha tingut en compte la 
seva opinió. A més, tota l’actuació administrativa que es porti a terme en relació als menors s’ha de fer 
sota la premissa del respecte al seu interès i és evident que la majoria dels menors que es troben en 
aquests moments al nostre país no volen ser retornats.  

  

S’ha aprovat finalment el Reglament d’execució de l’esmentada llei orgànica, que sota el títol "Menores 
extranjeros en situación de desamparo" regula, en el seu article 62, quina ha de ser l’actuació dels 
organismes competents un cop localitzat un menor estranger indocumentat.  

  

S’insisteix en l’obligatorietat de posar en coneixement del Ministeri Fiscal totes les actuacions que es 
portin a terme en relació al menor, ja des de l’inici per a la determinació de la seva edat, i sobretot, de 
totes i cadascunes de les fases del procediment de repatriació. És evident, per tant, que se li està 
atorgant una potestat controladora del respecte de tots els drets del menor que ha d’assumir directament 
i d’ofici. 

  

S’estableix la competència de l’Administració General de l’Estat, a través de les Delegacions i 
Subdelegacions del Govern, per tramitar les repatriacions, que es faran a l’empara del principi de 
reagrupació familiar, sense que en tot l’article 62 es faci referència a aquell superior interès del menor 
tantes vegades anunciat i garantit per normativa de rang superior, i per tant, de directa aplicació. Per 
portar-les a terme es requereix la col·laboració dels Serveis de Protecció de Menors, que hauran 
d’emetre un informe (no es diu que sigui vinculant), en relació a la necessitat o no de la mesura de 
retorn.  

  



Finalment és important destacar que s’estableix un termini màxim de 9 mesos per resoldre l’expedient 
de repatriació, que es comptaran a partir del moment en què el menor s’hagi posat a disposició dels 
serveis competents per a la seva protecció. Si no fos possible la repatriació se li atorgarà el permís de 
residència. 

1.3- Normativa autonòmica.  

  

Seguint el mateix ordre cronològic que s’ha utilitzat en l’apartat anterior, cal tenir en compte en primer 
lloc la Llei 11/1985 de 13 de juny de protecció de menors, que comprèn tant la prevenció i el tractament 
de la delinqüència infantil i juvenil com la tutela dels menors abandonats o víctimes de l’actuació dels 
pares, tutors o guardadors.  

  

En aquesta llei s’estableix que serà la Generalitat, a través de l’organisme competent del Departament 
de Justícia, la que exercirà la protecció dels menors que la necessitin (art.1). A aquest departament se li 
assignen així tota una sèrie de competències i funcions que ha de desenvolupar per garantir aquesta 
protecció (art.7), entre les quals cal destacar l’acció preventiva i l’acolliment provisional dels 
menors en situació d’abandonament o que siguin víctimes de maltractaments, cosa que 
impossibilitaria que hi hagi nens al carrer.  

  

La regulació que es fa a l’esmentada norma de la institució de la tutela s’ha vist reformada per la Llei 
37/1991 de 30 de desembre de mesures de protecció dels menors desemparats i la regulació de 
l’adopció, que parteix de la necessitat de crear un sistema més operatiu i manté (com no podria ser 
d’una altra manera) l’interès del menor, que ha de prevaler en qualsevol actuació que l’afecti (ja es 
garanteix en l’Exposició de Motius i de manera expressa en la disposició addicional primera).  

  

Es reafirma la competència de la Generalitat, a través de l’organisme competent, en la protecció dels 
menors desemparats domiciliats o que es trobin eventualment a Catalunya. 

  

Es defineix el desemparament com aquella situació del menor a qui "li falten les persones que han 
d’exercir les funcions de guarda o que estan impossibilitades per exercir-les o en situació d’exercir-les 
amb greu perill per al menor". És evident que s’hauran de tenir en compte, doncs, les diferents 
situacions familiars dels menors que es troben al nostre país i als quals es vol retornar en tant que a 
priori, i per la situació objectiva en què es troben, estan desemparats segons la definició descrita i per 
tant, han de ser tutelats.  

  

Entenem, doncs, que la reagrupació familiar que es pretengui ha de partir de la base no només d’aquell 
interès superior del menor tantes vegades citat, sinó també de la situació de desemparament en la qual, 
en aplicació estricta de la normativa descrita, es troben. 

  



En l’article 3.1 de la Llei 37/1991 s’estableix que la resolució de desemparament comporta 
l’assumpció automàtica de la tutela i per tant, i en aplicació de l’art. 35 de la Llei orgànica de protecció 
dels drets dels estrangers, cal concedir un permís de residència al menor tutelat. 

  

És important destacar la disposició addicional onzena de la citada normativa segons la qual, el nen en 
situació de desprotecció familiar, temporal o permanent té dret a una protecció i a una assistència que 
substitueixin l'atenció familiar mitjançant un recurs alternatiu.  

  

Seguint l’ordre cronològic establert, cal fer menció a la Llei 8/1995 de 27 de juliol, d’atenció i protecció 
dels nens i adolescents i modificació de la Llei 37/1991, que dedica el seu capítol sisè a les funcions 
d'assistència i de foment que han de portar a terme les administracions públiques en relació als nens i 
als adolescents immigrants.  

  

L’objecte de la llei és donar l’atenció i la protecció necessàries als menors i adolescents que 
resideixen o es troben transitòriament en el territori de Catalunya (art. 1) i ha d’inspirar-se de nou 
en l’interès superior del nen, principi inspirador de totes les actuacions públiques (art. 3). Insisteix que el 
menor en situació de desemparament ha de ser protegit (art. 19) i aquesta protecció li han d’oferir les 
administracions públiques.  

  

Cal destacar-ne el capítol II, dedicat als principis bàsics relatius als drets dels infants i dels adolescents, 
del qual n’enumerem els següents: 

 Lliure desenvolupament de la personalitat.  

  

 Protecció de l’infant i de l’adolescent davant dels maltractaments, amb un llistat entre els quals 
s’inclou l’explotació i l’ús i el tràfic d’estupefaents i psicòtrops.  

  

 Principi d’igualtat, que garanteix un tracte igual per part de tothom (incloses les administracions) 
sense cap discriminació per raó d’origen.  

  

 Activitats econòmiques i laborals: protecció davant de qualsevol forma d’explotació laboral.  

  

 Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.  

  

 Garantia de respecte i d’exercici de tots els seus drets civils i polítics.  



  

 Dret a la informació i a la participació, fent especial esment a que les administracions locals, 

en funció de llur proximitat al ciutadà, són el primer nivell d’informació i assessorament dels 
infants i adolescents que ho sol·licitin.  

  

 Dret a la participació social.  

  

  

Per garantir aquests principis, la mateixa llei estableix que les actuacions de les administracions 
públiques han d’anar encaminades de forma prioritària a fomentar els valors de tolerància, solidaritat, 
respecte i igualtat, fins i tot insistint en què totes les actuacions dirigides a la protecció i formació 
d’infants i adolescents tinguin una prioritat pressupostària. 

  

És important també destacar el que disposa l’art. 31 de la norma que s’analitza que diu que els menors 
amb dificultat d’inserció social "tenen dret a l’assistència necessària a fi de completar llur formació 
escolar i professional". Aquest dret resta totalment buit de contingut en la mesura que no es compleixi 
amb l’obligació de donar-los ni tant sols un lloc on viure el qual, a més, de conformitat amb el que s’ha 
transcrit, ha de ser un centre on rebin suport i formació.  

  

És important assenyalar que la llei conté un article, el 57, que sota el títol "immigrants" fa una regulació 
molt escarida dels fills dels immigrants, establint un principi d’actuació general força pobre que parteix 
de la necessitat de fomentar la integració efectiva a la societat dels fills d’immigrants. No es diu res dels 
immigrants menors d’edat els pares dels quals no hagin immigrat, però és evident que tenen tots i 
cadascuns dels drets que la mateixa llei estableix amb caràcter general per a tots els menors.  

  

Finalment cal destacar el capítol VII que està íntegrament dedicat a infraccions i sancions i que seria 
plenament aplicable a l’actuació de la DGAM.  

  

A continuació es va aprovar el Decret 2/1997 de 7 de gener pel qual s’aprova el reglament de protecció 
dels menors desemparats i l’adopció que atorga a la Direcció General d’Atenció a la Infància 
(actualment, Direcció General d’Atenció als Menors DGAM), l’exercici de les competències de protecció 
dels menors desemparats i de les funcions tutelars que se’n deriven.  

  

L’article 4 de l’esmentat reglament estableix que "Al menor estranger que es trobi a Catalunya en 
situació de desemparament se li aplicarà la legislació civil catalana sobre mesures de protecció dels 
menors desemparats i de l’adopció i la DGAM acordarà les mesures de protecció adients en interès del 
menor. I per fer-ho comptaria amb l’ajut i la col·laboració de les entitats públiques i privades relacionades 
amb la infància i l’adolescència"  



  

El capítol II d’aquest reglament regula el procediment per a l’assumpció de les funcions tutelars i 
estableix l’obligatorietat d’iniciar l’expedient oportú un cop localitzat un menor en situació de 
desemparament, definida objectivament en l’art. 9 i que encaixa perfectament amb la situació dels nens 
del carrer, i a més, de tutelar-lo.  

  

Cal tenir present, que l’article 20 garanteix de forma taxativa que no hi hauria d’haver nens al carrer en 
tant que preveu la situació de guarda temporal, establint que els pares o els guardadors d’un menor 
podran sol·licitar que la DGAM l’assumeixi. Podria permetre, amb una interpretació extensiva que els 
educadors de carrer o qualsevol persona que de forma voluntària tingués cura del menor, sol·licités el 
seu acolliment a un centre, fos tutelat o no, i que esdevindria d’obligatòria assumpció.  

  

El reglament esmentat regula en el seu títol II de forma detallada els diferents centres d’acolliment i les 
seves diverses possibilitats.  

  

Classificació dels centres d’acolliment:  

  

1.- Centre d’acolliment amb règim obert: Han de disposar d’un reglament de règim interior que haurà de 
ser aprovat per la DGAM, Poder ser propis o col·laboradors i necessàriament comptaran amb un 
projecte educatiu i amb personal suficient per portar-lo a terme. Tenen com a objecte donar 
resposta immediata i transitòria d’acollida a "qualsevol menor que estigui en situació d’alt risc" . 
L’entrada i la sortida dels centres tan sols ha d’estar marcada per les necessitats educatives del menor.  

  

És evident que si han de tenir un projecte educatiu i tot i ser centres per a una acollida temporal, 
l’esmentada temporalitat no pot ser d’un a tres dies com passa amb els nens del carrer i això, sempre 
que hi hagi places. 

  

2.- Centres residencials d’acció educativa: Són per als menors als quals s’aplica la mesura d’acolliment 
simple en instal·lació. 

  

3.- Pisos assistits: per a joves d’entre 16 i 18 anys, amb un servei de caràcter assistencial i educatiu i 
amb personal qualificat. 

  

Finalment, cal citar la Llei 9/1998 de 15 de juliol del codi de família de Catalunya, que en el seu article 
164 defineix el concepte de desemparament i la resolució que s’adopta en relació a la persona 
desemparada, utilitzant per definir-la els mateixos paràmetres que s’han transcrit fins ara en la normativa 
que s’ha analitzat, establint expressament que la resolució de desemparament comporta l’assumpció 



automàtica per part de l’entitat pública de les funcions tutelars sobre el menor. Això significa que mentre 
es realitza el procediment de retorn que s’ha analitzat en la normativa sobre estrangeria, el menor ha 
d’estar tutelat i ha de gaudir de les atencions necessàries.  

  

Cal remarcar, a més, la contundència de l’art. 171 del codi de família, que estableix taxativament que 
per als menors estrangers, i segons la normativa que els és d’aplicació, es garanteix de forma 
automàtica l’assumpció de la seva tutela, sense que hagi d’iniciar-se cap procediment judicial previ per 
tal que aquesta s’exerceixi. 

  

  

1.3.1- Annex a la normativa autonòmica estudiada en l’Informe. 

  

El Ple del Parlament i per unanimitat va aprovar la Llei de modificació de la Llei 37/91 del 30 de 
desembre sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció i de regulació de 
l’atenció especial als adolescents amb conductes d’alt risc social. 

  

Cal destacar en primer lloc que la reforma introdueix per primera vegada una menció específica als 
adolescents i encara més, als adolescents que arriben d’altres països, partint de la base en el seu 
preàmbul que rebutgen sistemàticament les mesures de protecció establertes per la legislació vigent (en 
aquest sentit, i ja en el títol de la norma es parla d’adolescents amb conductes d’alt risc social, 
conceptes que no apareixien en la norma que ara es modifica). 

  

Efectivament, bona part de la reforma es vol justificar per donar un tractament adequat als subjectes 
passius als qui va adreçada: els adolescents amb conductes d’alt risc social, i s’introdueix un nou capítol 
a la Llei 37/91, el V, que té com a títol precisament "Atenció especial a la població adolescent amb 
conductes d’alt risc social".  

  

Es defineix la caracterització d’aquests adolescents en l’article 6, que conté conceptes jurídicament 
indeterminats quan estableix que són aquells la conducta dels quals "altera de manera greu les pautes 
de convivència i comportament social generalment acceptades, de manera que provoquen un 
risc evident de causar-se danys ells mateixos o de perjudicar terceres persones." 

Cal posar de manifestar també que hi ha preceptes del text aprovat que poden vulnerar drets 
fonamentals del menor, sobretot l’art. 3 de la Llei de modificació, que introdueix un article 5 bis) a la Llei 
37/91 en que es considera, com a mesura perquè la protecció del menor sigui efectiva, el seu 
internament en un centre amb supressió de sortides, és a dir, es faculta acordar l’internament i, per tant, 
la privació de llibertat d’un menor sense que hagi comès cap delicte ni tan sols cap falta i, a més, sense 
concretar quan de temps pot durar aquesta mesura (es diu que durarà un màxim de 30 dies, però que 
es pot prorrogar, sense establir topalls a la pròrroga).  

  



Aquí cal tenir present que malgrat que l’actual redactat de l’art. 47 de la Llei fa referència a la necessitat 
de demanar autorització judicial (un cop escoltat el Ministeri Fiscal) per poder adoptar mesures 
educatives en relació a un menor que hi mostri la seva oposició, el precepte es remet a l’art. 45 de la 
Llei, que estableix els programes d’educació i prevenció, però no al 5bis), que és el que defineix 
l’internament en centres tancats.  

  

Mitjançant la reforma es dedica tot un capítol al règim disciplinari dels centres, i hi ha una indeterminació 
en la graduació de les faltes que puguin cometre els menors acollits, així en del procediment 
sancionador que es regula, i en l’expedient disciplinari que s’ha d’instruir obligatòriament per imposar 
sancions per a les faltes greus o molt greus, que no apareix regulat en el text. 

  

Des d’un punt de vista més pràctic, és important destacar que amb la reforma se segueix mantenint una 
tipologia de centres (atenció de dia i albergs nocturns) que comporten moltes vegades que els menors 
no tinguin durant molt de temps un domicili fix, que passin el dia en un centre obert i la nit en un alberg, 
sense tenir en compte que l’horari de tancament d’uns i el d’obertura dels altres no coincideix i que, 
mentrestant, sovint no se’ls facilita ni tan sols el transport per anar d’un lloc a l’altre, provocant una 
situació pràctica de carrer.  

  

Finalment, creiem important plantejar si era necessari i oportú reformar una Llei que no era obsoleta, 
que regulava, en atenció a l’interès superior del menor establert per normativa de rang superior, la seva 
situació i que, si no havia solucionat el problema dels nens del carrer no era per insuficiència o 
deficiència del seu contingut normatiu sinó per la manca de recursos per aplicar-la, manca de recursos 
que no se soluciona amb el nou redactat, ja que no garanteix les dotacions pressupostàries necessàries 
per a portar terme una política d’acolliment. 

  

  

2.- REGULACIÓ LEGAL-SITUACIÓ REAL. 

  

Analitzada tota la regulació existent sobre la matèria, cal concloure que la situació dels menors està 
perfectament regulada sobre el paper: quina és la definició de desemparament, quines són les 
obligacions de tutela, a quina entitat corresponen, on s’han d’acollir els menors desemparats i quines 
actuacions cal portar a terme per garantir el seu benestar. Tot inspirat en el principi bàsic de l’interès del 
menor i l’obligació de tenir en compte la seva opinió en qualsevol procediment que l’afecti. 

  

Fent un quadre-resum de quina ha de ser l’actuació que s’ha de portar a terme cal establir que, localitzat 
un menor en situació de desemparament s’ha de posar a disposició del Ministeri Fiscal que comunicarà 
la seva situació als serveis competents de protecció de menors (a Catalunya la DGAM) per tal que 
n’estableixin la tutela. 

  



És evident també que mentre es fan els tràmits necessaris cal donar al menor tota la protecció i mitjans 
necessaris per garantir-la i que des de l’Ajuntament i mitjançant els educadors de barri s’hauria 
d’agilitzar la localització i l’atenció dels menors que hi ha a Barcelona. 

  

De tota manera la situació real en què es troben els menors immigrats no té res a veure amb el 
plantejament legal que s’ha descrit i analitzat. 

  

S’estableix un cercle viciós infranquejable: com que ni el menor ni cap altra entitat en el seu nom poden 
iniciar el procediment de sol·licitud de permís de residència, sinó que només ho poden fer els 
organismes competents per ostentar la tutela dels menors prèvia la seva assumpció —i aquests no ho 
fan perquè ni tant sols els tutelen— la situació fàctica d’abandó és total, fins a l’extrem que hi ha menors 
que han adquirit aquí la majoria d’edat sense ni tan sols ser tutelats. 

  

3.- PROPOSTES D’INTERVENCIÓ JURÍDICA. 

  

3.1- ÀMBIT PENAL 

  

a.- Introducció: Partim de la base del principi d’intervenció mínima, que ha de caracteritzar 
l’aplicació del codi penal i de la normativa punitiva en general. A més, entenem que cal posar de 
manifest que en aquest àmbit jurídic es persegueixen conductes delictives i es castiguen, però 
no s’ofereixen solucions per garantir que aquelles no es tornin a repetir. 

  

És evident, per tant, que de cara a la correcta atenció dels menors, la punibilitat penal no 
comportaria cap resposta pràctica en l’hipotètic cas que arribés a prosperar una acció d’aquest 
tipus, en la qual, d’entrada, ja seria complicat assenyalar l’autor/s del/s possible/s delicte/s 
comesos en l’actuació davant de la situació dels menors desemparats.  

  

b.- Anàlisi dels diferents tipus en què podria incórrer l’actuació administrativa en el tractament 
dels menors al carrer:  

  

b.1) El capítol III del títol XII del Codi penal (delictes contra les relacions familiars) està dedicat als 
delictes contra els drets i els deures familiars i la seva secció 2ª regula l’abandó de família, menors i 
incapaços. Aquí cal destacar el que s’estableix en l’art. 226, que castiga amb una pena d’arrest de 8 a 
20 caps de setmana al que no complís amb els deures legals d’assistència inherents a la tutela. Per tal 
que fos d’aplicació hauria d’existir una prèvia assumpció de la tutela per part de l’organisme competent 
(en teoria, tal i com s’ha descrit, assumpció automàtica davant de situacions objectives de 
desemparament) i un incompliment palès per tal que pogués prosperar una acció penal.  



  

A més, cal tenir en compte que l’art. 228 estableix que aquest delicte només es perseguirà prèvia 
denúncia de la persona agreujada (amb les dificultats pràctiques que això comporta) i del seu 
representat legal i, en aquest cas, hauria de ser la mateixa persona que s’hauria de denunciar.  

  

També hi ha la possibilitat que s’actuï a instàncies del Ministeri Fiscal i en aquest sentit, es dóna cabuda 
a les que es puguin fer en cas d’abandó manifest directament a la Fiscalia, però la voluntat de tirar-les 
endavant o no dependrà sempre del Ministeri Fiscal. 

  

b.2) A continuació, els articles 229 i 230 castiguen amb penes de fins a dos anys l’abandonament 
temporal o definitiu d’un menor d’edat per part de la persona encarregada de la seva guarda. Aquí 
podríem fer les mateixes observacions que en l’apartat anterior, tot i que en el supòsit que s’hagués 
sol·licitat la guarda temporal d’un menor desemparat en un centre d’acolliment (tal i com ja s’ha descrit) i 
aquest no es portés a terme, com que legalment cal assumir-la, podria obrir-se la porta a l’aplicació 
d’aquest article, però sabent que en seria una interpretació arriscada.  

  

b.3) Finalment ja es regula en l’article 195 del Codi penal l’omissió del deure de socors, que castiga amb 
la pena de 3 a 12 mesos al que no socorrés una persona desemparada i en perill manifest i greu, quan 
pogués fer-ho sense risc propi ni de tercers.  

  

Els elements propis d’aquest delicte estan constituïts per una conducta d’omissió de socors d’una 
persona desemparada i en perill manifest, és a dir, quan necessiti protecció de forma patent i coneguda. 
És difícil enquadrar aquí la inactivitat de l’administració excepte en algun cas (que a la pràctica s’ha 
donat) molt palès de desatenció manifesta i denunciada com el d’un menor amb necessitat d’atenció 
mèdica a qui es presta assistència hospitalària o ambulatòria però que rep l’alta amb expressa indicació 
de seguir algun tipus de tractament i no se li facilita ni tant sols allotjament. En tot cas, es tracta d’un 
tipus residual i que podria concórrer amb els que s’han analitzat anteriorment. 

  

  

3.2.- ÀMBIT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

  

a.- Introducció: En aquest àmbit es pot sol·licitar el dictat exprés d’una resolució (la de desemparament i 
de tutela) amb l’obligatorietat de realitzar totes i cadascuna de les actuacions que se’n derivin. Se 
sol·licita primer a la pròpia administració que actuï i si no ho fa, s’acut als tribunals tal i com s’analitzarà 
a continuació. 

  

En un supòsit com la manca d’exercici de la tutela es podria pensar en un primer moment que s'hauria 
d'acudir a la jurisdicció civil perquè aquesta sigui assumida, però, sense descartar-ho en tant que podria 
ser el propi menor el que instés el procediment, la normativa que s’ha analitzat estableix de forma 



taxativa que l’assumpció de la tutela dels menors desemparats és automàtica per part de les 
administracions públiques competents, i aquestes, en aquest àmbit d’actuació, estan sotmeses al control 
dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

  

b.- Procediments administratius concrets: Entenem que la via d’actuació correcta és sol·licitar a la 
DGAM que exerceixi la tutela i porti a terme totes les actuacions que se’n deriven. Si no ho fa es pot 
iniciar un procediment ordinari, sol·licitant el dictat d’una resolució expressa i després un recurs contra la 
presumpta desestimació. O bé, i molt més indicat, un recurs contenciós administratiu per la inactivitat de 
l’administració i, més, amb tramitació preferent per vulneració de drets fonamentals. 

  

En aquest sentit cal posar de manifest que la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LPA) regula en el seu article 30 la capacitat d’obrar (de cara a l’inici de 
l’expedient administratiu per la via ordinària citat en primer lloc) establint que tenen capacitat d’obrar 
davant de les administracions públiques els menors d’edat per a l’exercici i defensa dels seus drets i 
interessos que siguin d’exercici permès per l’ordenament jurídic administratiu, sense l’assistència dels 
que exerceixin la pàtria potestat. D’aquí es deriva, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la 
Llei orgànica de protecció jurídica del menor, la possibilitat que sigui el propi menor qui faci la sol·licitud 
a la DGAM per tal que el tuteli i pugui iniciar el procediment administratiu conseqüent si no és tutelat.  

  

A més, l’art. 31.2 de la mateixa norma regula el concepte d’interessats en el procediment administratiu, 
afirmant que poden ser-ho "Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i 
socials", cosa que podria obrir la porta a que no fos el menor sinó una associació amb personalitat 
jurídica la que iniciés el procediment administratiu per a l’obtenció de la tutela i de l’obligatorietat de 
l’assumpció de les funcions que aquesta comporta.  

  

De cara al procediment judicial adreçat directament contra la inactivitat de l’administració (sense fase 
administrativa prèvia) cal tenir present en primer lloc el que disposa l’art. 18 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA) en relació a la capacitat processal del menor, que amb 
els mateixos termes que l’art. 31.2 de la Llei de procediment administratiu abans transcrit, entenem que 
la té.  

  

És important, però, destacar aquí que el mateix article 18 en relació al 19.1 b) de la LRJCA atorga 
capacitat i legitimació processals a les "corporacions, associacions, sindicats, grups i entitats que 
resultin afectats o que estiguin legalment habilitats per a la defensa dels drets i interessos legítims 
col·lectius".  

  

A l’empara d’aquestes disposicions es podria iniciar un procediment judicial contra la inactivitat de 
l’administració per vulneració de drets fonamentals que, a més, estigués iniciat per una associació i 
afectés tots els menors que encara no han estat tutelats; i encara més, podria fer-se’n també un altre per 
a aquells que, essent tutelats, a la pràctica no reben tota l’atenció i l’ajuda necessàries i que legalment 
han de rebre. 

  



El recurs contra la inactivitat de l’administració està regulat per l’art. 25.2 de la LRJCA en relació a més 
amb el que disposa l’art. 29 del mateix cos legal i permet adreçar-se directament a les instàncies 
judicials per tal d’exigir el compliment d’una obligació que té l’administració i que no porta a terme.  

  

La possibilitat d’iniciar-lo per la via de la vulneració dels drets fonamentals podria tenir entrada 
mitjançant el que disposen els arts. 114 i següents de la mateixa llei al·legant vulneració del dret 
fonamental a la igualtat recollit en l’art. 14 de la Constitució espanyola (és evident que no reben el 
mateix tracte els menors estrangers que els nacionals) i té, com ja hem dit, un tractament d’urgència.  

  

c.- Procediment de rescabalament de danys i perjudicis pel funcionament normal o anormal de 
l’administració. Fem esment aquí a la possibilitat que els menors puguin acreditar que van arribar a 
Catalunya abans de complir la majoria d’edat i que han fet els 18 anys aquí sense ni tan sols ser tutelats 
i per tant, sense rebre el permís de residència. 

  

L’art. 139 de la LPA en regula el procediment, però l’única cosa que permet és fer una reclamació per 
danys i perjudicis, no l’atorgament del permís de residència amb efectes retroactius i cal tenir en compte 
que segons el que disposa el propi article el dany que s’ha causat ha de ser "efectiu, avaluable 
econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones".  

  

  

4.- CONCLUSIONS 

  

A banda de les observacions que s’han anat fent en els apartats anteriors, sobretot en el que s’ha 
dedicat a les propostes d’intervenció jurídica, i a tall de conclusions finals, convé posar de manifest que 
l’única solució pràctica i real passa per dotar de més mitjans a totes les administracions implicades en el 
procediment d’atenció al menor. 

  

Ja s’ha fet palès que també des de l’administració local es pot proporcionar ajut i atenció i fins i tot, 
seguir els procediments dels menors que s’hagin detectat inicialment. 

  

Mereixen una atenció especial les diverses potestats controladores que s’han donat a la Fiscalia, en la 
mesura que, per les actuacions que ha portat a terme fins ara és evident que entra dins de l’engranatge 
de l’eternització de la situació dels nens del carrer. 

  

Ens cal posar de manifest la temença que la darrera reforma de la Llei de protecció dels menors de la 
Generalitat de Catalunya (actualment en fase parlamentària) tingui com a únic objectiu garantir que 



efectivament no hi hagi nens al carrer a qualsevol preu, fins i tot possibilitant el seu internament en 
centres tancats, però amb l’única finalitat d’emetre aquell informe que s’ha descrit en l’anàlisi del 
Reglament d’execució de l’actual Llei d’estrangeria, necessari per tal que el procediment administratiu 
de repatriació es porti a terme, segons el que disposa la normativa vigent: si no els tinguessin a tots 
localitzats i tancats no podrien emetre el tant esmentat informe que, segurament, serà favorable a la 
repatriació i sense l’informe es podria decretar la nul·litat de la mesura de retorn. 

  

És important destacar en aquest sentit la contradicció que suposa el mateix reglament que desenvolupa 
la Llei d’estrangeria en relació a la repatriació dels menors a l’empara del principi de "reagrupació 
familiar", apuntant que aquest és el que serà més favorable al menor i, en canvi, a l’hora de 
desenvolupar-lo, s’estableix que es procedirà a localitzar la família del menor o en el seu defecte, als 
serveis de protecció de menors del seu país, per tal de retornar-lo a uns o als altres.  

  

Realment, és més que dubtós que l’interès superior d’un menor que abandona el seu país d’origen per 
venir aquí tot sol, aconselli no ja com a qüestió prioritària tornar-lo amb la seva família, sinó a un centre 
d’acolliment de menors del seu país.  

  

La tasca fonamental raurà ara en el control d’aquests expedients de repatriació per tal que es portin a 
terme amb totes les garanties i, evidentment, respectant sempre l’opinió del menor afectat. 

  

5.- NORMATIVA ESTUDIADA: 

  

 Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen (Convenció de 20.11.1989 
ratificada mitjançant instrument del 30-11-1990).  

  

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

  

 Codi penal.  

  

 Llei orgànica 4/ 2000 sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya (reformada per 
la Llei orgànica 8/2000).  

  

 Reial decret 864/2001 pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 
4/2000.  



  

 Llei 11/1985 de 13 de juny de protecció de menors.  

  

 Llei 37/1991 de 30 de desembre de mesures de protecció dels menors desemparats i la 
regulació de l’adopció.  

  

 Llei 8/1995 de 27 de juliol d’atenció i protecció dels nens i adolescents i modificació de la 
Llei 37/1991.  

  

 Decret 2/ 1997 de 7 de gener pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors 
desemparats i l’adopció.  

  

 Llei 9/1998 de 15 de juliol per la qual s’aprova el Codi de família.  

  

 Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (segons la reforma operada mitjançant la Llei 4/1999 de 13 
de gener)  

  

 Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 


