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Con data 20 de febreiro de 2015, o actual goberno ven de aprobar dúas reformas 

lexislativas, unha ordinaria: Proxecto de Lei de modificación do sistema de protección 

á infancia e á adolescencia, e outra extraordinaria: Proxecto de Lei Orgánica de 

modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia 

Aínda que é unha obviedade, a primeira chamada de atención deriva do feito de que, 

desde a aprobación da Lei Orgánica 1/1996 de protección xurídica do menor, isto é,  

durante case 20 anos, careceramos dunha normativa con rango estatal actualizada 

que, atendendo ás novas realidades e desigualdades sociais, garantise a unificación 

normativa en todo o territorio, e non fixera depender a especial protección dos 

menores de idade das políticas autonómicas ou mesmo da xestión dos seus 

orzamentos. 

Desde unha mirada da educación social crítica, entendemos que unha reforma como a 

presentada, debe apostar por unha perspectiva integral do sistema de protección á 

infancia e adolescencia, que non se limite a intervir sobre as consecuencias das 

situacións de desprotección, senón que atenda sempre á raíz dos problemas, ás 

fontes das desigualdades, sendo estas de índole económico, social e educativo. 

Por outra banda, o principio reitor que demanda o carácter educativo das medidas 

(artigo 11.2 f) require, como condición indispensable, situar a educación nun lugar 

relevante, o que esixe a concreción das finalidades, medios e instrumentos educativos, 

e especialmente, unha cualificación profesional idónea para poder desenvolver con 

rigorosidade este tipo de medidas. Neste sentido, como xa recolle a lexislación 

dalgunhas Comunidades Autónomas, debe asegurarse a presenza da titulación 

universitaria en Educación Social.  

O feito de que se regulen por primeira vez os centros de protección específicos de 

menores con problemas de conduta, debe de obrigarnos a un maior debate sobre 

moitos dos supostos tácitos que ligan a educación ao control e ao castigo, pois puidera 

ser que fosen os menores máis vulnerables aqueles sobre os que se aplicaran 

mecanismos de maior control social, en lugar de garantirlles os dereitos que lles foron 

sempre negados.  

Chama tamén a atención que se ben se recolle o impacto por razón de xénero, ambos 

proxectos ningunean, porque non nomean, ás nenas, ás mulleres, ás nais, ás 

profesionais. 

 



A perspectiva integral do sistema de protección á infancia como marco. 

Falar de sistema require definir unha finalidade compartida entre os diferentes 

elementos que o compoñen, así como a interrelación e interdependencia entre os 

mesmos.  

Neste sentido, entendemos que unha lei que regule o sistema de protección á infancia 

e adolescencia debera explicitar no primeiro artigo o seu ámbito de aplicación, é dicir, 

que se entende por infancia e adolescencia e a finalidade da protección. Sería 

suficiente remitirse á definición de infancia establecida no Preámbulo da lei 1/1996: 

“suxeitos activos, participativos e creativos, con capacidade de modificar o seu medio 

persoal e social, de participar na busca e satisfacción das súas necesidades e na 

satisfacción das necesidades dos demais”. Así mesmo, entendemos que a finalidade 

do sistema de protección debe ser a garantía dos dereitos fundamentais, así como a 

procura do benestar e da autonomía da infancia e da adolescencia. 

O artigo 39 da Constitución Española establece como principio reitor da Política Social 

e Económica a protección integral dos nenos e das nenas. Esta perspectiva integral da 

protección require unha visión ampla que non limite a actuación protectora ao 

desenvolvemento de medidas tendentes a subsanar situacións de desprotección (risco 

ou desamparo) que afectan ás infancias e adolescencias. É preciso unha maior 

contextualización dos procesos de vulnerabilidade, que sirvan como marco para 

promover accións de prevención orientadas a superar as condicións de pobreza, 

desigualdade e exclusión social, por ser aquí onde emerxen, en maior medida, as 

situacións de desprotección. Asemade, é necesario  incidir na necesidade de dirixir 

medidas para favorecer a integración social e familiar, unha vez rematada a medida de 

protección, especialmente as accións para maiores de dezaoito anos.  

Entendemos que no articulado segue a primar unha visión restrinxida e polo tanto 

parcial da protección. Por unha banda, o risco está descontextualizado; apenas unha 

vez se fai referencia ás desigualdades sociais (artigo 11.1) e á pobreza (artigo 18.2), 

polo que parece non recoñecerse como a principal fonte das situación de 

desprotección. De feito non se recolle unha análise en profundidade da realidade 

social na que asentar as propostas de modificación da lei, limitándose a presentar na 

Memoria de análise do impacto normativo dos anteproxectos o número de menores en 

garda e tutela, a porcentaxe de mulleres vítimas de violencia de xénero con fillos/as e 

o número de menores vítimas de delitos contra a liberdade sexual. En segundo lugar, 

e derivado do anterior, non se integran medidas efectivas para incidir nas causas 

sociais das situacións de desprotección, polo que o sistema seguirá sen ser garantista. 

Fálase de impulsar políticas compensatorias dirixidas a corrixir as desigualdades 

sociais (artigo 11.1) pero non se concretan en accións, polo que, dado o nulo impacto 

orzamentario da lei, é doado interpretar que puidera quedar como unha mera 

declaración de intencións. 



A perspectiva integral debería manifestarse tamén nun carácter comprensivo da 

actuación pública de protección, incluíndo políticas de contido plural, dada a súa 

conexión cos campos da educación, o traballo, a cultura, a vivenda, a sanidade, etc. 

Neste sentido, en canto á interrelación e interdependencia de todo sistema, botamos 

en falta a definición de estratexias e instrumentos para favorecer a coordinación e o 

traballo en rede.  

Recomendamos, como mínimo, as seguintes modificacións no articulado para dar 

conta da dimensión política e social da desprotección, mellorar as accións de apoio ás 

familias garantindo os seus dereitos, clarificar a delimitación de responsabilidades, e 

avanzar, así, cara un sistema de protección integral. Indícanse en verde as 

modificacións de redacción e formúlanse algúns interrogantes sen resolver nas 

proxectos de lei: 

- Artigo 17.1: “enténdese como indicador de risco ter un irmán declarado en tal 

situación salvo que as circunstancias familiares e/ou sociais cambiaran de 

forma evidente”. As situacións de risco non se definen unicamente por 

realidades familiares de dificultade, a situación de vulnerabilidade tamén é de 

índole social. 

- Dado que a responsabilidade é compartida co conxunto da sociedade, 

consideramos positivo o maior desenvolvemento do artigo 13, pero preferimos 

a redacción do punto 4 do anteproxecto, pois non reducía a obriga a delitos 

contra a liberdade e indemnidade sexual dos menores, trata ou explotación. 

Recoméndase que se amplíe a calquera delito contra o menor, se acaso co 

engadido: moi especialmente aqueles contra a liberdade e indemnidade sexual. 

- Artigo 18.8: Quen é responsable da intervención coas familias cando a 

Entidade Pública desestime a existencia dunha situación de desamparo, pese 

a proposta da administración pública? Só se procederá a unha supervisión por 

parte do Ministerio Fiscal? Se a administración competente esgotou todos os 

seus recursos, que accións se van desenvolver para garantir a protección do 

menor e da súa familia? 

- Quen deseña e desenvolve os proxectos de reintegración familiar? (artigo 19 

bis) Quen é responsable da intervención coas familias unha vez que se adopta 

unha medida de protección? É un aspecto de gran relevancia para mellorar as 

condicións sociais e familiares e favorecer a reintegración familiar. De non 

garantir a intervención efectiva coas familias se podería estar incorrendo nunha 

vulneración dos seus dereitos, tendo en conta que teñen dous anos de prazo, 

desde a notificación da situación de desamparo, para mellorar a súa 

capacidade protectora e solicitar o cese da suspensión da patria potestade. 

Transcorrido este tan só poderá opoñerse ás resolucións o Ministerio Fiscal. 

- En que se concreta o seguimento do apoio á familia no proceso de 

reintegración familiar (artigo 19 bis)? 



- Artigo 19 bis punto 3: “Nos casos de acollemento familiar, cando superen o 

prazo máximo de dous anos, deberá ponderarse, na toma de decisión sobre o 

retorno, o tempo transcorrido e a integración na familia de acollida e o seu 

entorno, así como o desenvolvemento de vínculos afectivos coa mesma”. De 

non incorporarse esta aclaración, pódense vulnerar os dereitos das familias de 

orixe.   

- Para garantir a coordinación e traballo en rede é fundamental a creación dun 

sistema de información sobre a protección, tal e como se recolle no artigo 22 

ter. Tendo en conta a dimensión social e educativa da desprotección, 

consideramos que debería ampliarse a información a recoller, incorporando 

datos sobre a realidade familiar, social, escolar… Ademais de desagregar os 

datos por sexo e discapacidade, incorporar outras situacións que a propia lei 

recoñece como de especial vulnerabilidade: minoría étnica, situación de 

inmigración, menores estranxeiros non acompañados, vítimas de violencia, 

maiores de idade. 

 

O carácter educativo das medidas como principio reitor do sistema de 

protección. 

Apenas hai referencias á educación no articulado, salvo para referirse ao sistema 

educativo, quedando así sen desenvolver o principio reitor. Por que modelo educativo 

se aposta? Cales son as finalidades educativas? Que perfil ou perfiles profesionais 

aseguran ese carácter educativo? Que medidas e instrumentos permiten 

desenvolvelo? 

Resulta, pois, innegociable facer énfase no carácter educativo da protección, pois só 

así é posible promover as aprendizaxes e os cambios necesarios para o exercicio dos 

dereitos e a asunción de responsabilidades, ingredientes fundamentais para exercer a 

cidadanía. Neste sentido, recomendamos introducir no articulado as seguintes 

modificacións que dean conta da esixencia dunha cualificación profesional pertinente, 

da dimensión educativa das situación de risco e desprotección, dun modelo inclusivo 

de educación, e do carácter educativo das medidas de acollemento residencial e 

familiar. 

 

Cualificación profesional pertinente: 

- Artigo 2.5 b): Faise referencia á intervención no proceso de profesionais 

cualificados ou expertos como garantía do superior interese do menor. Así 

mesmo, para a toma de decisións contarase cun grupo técnico e multidisplinar. 

En ambos casos deberían concretarse os perfís profesionais que permiten 

asegurar a multidisciplinariedade así como o carácter educativo das medidas. 

Cales son os perfís que, como mínimo, deben estar presentes? Que titulacións 



hai que esixir para garantir o carácter educativo da acción protectora? Todos 

os perfís teñen formación específica en educación?  

- No articulado tanto do proxecto de lei ordinaria como orgánica non se nomea 

máis que nunha ocasión o termo educador/a, debendo especificarse que debe 

ser educador social, pois existe unha titulación universitaria específica.  

- O único que se recolle como requisito para poder acceder e exercer unha 

profesión ou actividade que implique contacto habitual con menores é non ter 

sido condenado por sentenza firme por delitos contra a liberdade e 

indemnidade sexual, trata de seres humanos ou explotación de menores (artigo 

13.5). 

 

A ausencia educativa é unha situación de risco: 

- Artigo 17: “aquela na que, a causa de circunstancias, carencias ou conflitos 

familiares, sociais ou educativos, o menor se vexa prexudicado no seu 

desenvolvemento persoal, familiar, educativo e social, de forma que…”. 

 

Participación como ingrediente fundamental da educación, afastada da dimensión de 

control: 

- Artigo 17.4: “a elaboración e posta en marcha do proxecto de intervención 

socioeducativo familiar que deberá recoller os obxectivos, actuacións, recursos 

e previsión de prazos, promovendo os factores de protección do menor e 

mantendo a este no seu medio familiar. Procurarase a participación da familia 

na elaboración do proxecto. En calquera caso será oída e tida en conta a súa 

opinión no intento de consensuar o proxecto que deberá ser asinado entre as 

partes, para o que se comunicará de maneira comprensible e en formato 

accesible”. 

Non cremos necesario diferenciar entre proxecto e convenio, pois supón 

engadir un novo elemento que pode imprimir certa coerción, e mesmo 

incrementar a burocracia do proceso. Así, o artigo 17.5 quedaría: “os 

proxenitores colaborarán activamente, segundo a súa capacidade, na 

execución das medidas indicadas no convenio e no proxecto. A negativa á 

subscrición do convenio, así como a omisión da colaboración prevista dará 

lugar á declaración da situación de risco”. 

É necesario diferenciar entre situación de risco e declaración de risco?  Cales 

son as consecuencias para o menor e a familia de ter ou non declarada a 

situación de risco? No Preámbulo aclárase que a finalidade desta resolución é 

garantir ás familias a información de como deben actuar para evitar unha 

ulterior declaración de desamparo. Non se garante esta información na 



situación de risco por canto tamén implica a elaboración e desenvolvemento 

dun proxecto de intervención?  

- Substituír o termo de sometemento por participación, do contrario estaremos 

apostando por un modelo educativo centrado no control e na coerción: 

“necesario compromiso das familias de participar na intervención profesional” 

(artigos 19 e 172 bis). 

 

Carácter educativo do acollemento residencial: 

- Artigo 21.1: 

o a) “...mediante proxecto socioeducativo individualizado, que persiga o 

desenvolvemento físico, educativo, psicolóxico e social no marco do 

plan individualizado de protección”. Apostamos por substituír individual 

por individualizado, dando conta do necesario carácter personalizado 

da intervención. Así mesmo, entendemos que é imprescindible 

promover o desenvolvemento educativo dos menores, sendo un ámbito 

fundamental para a inclusión social.  

o b) “Contarán cun plan individualizado de protección de cada menor, que 

será remitido pola Entidade Pública, que estableza...”. O plan non se 

elabora desde o centro, senón que o elabora a Entidade Pública; neste 

sentido é preciso aclarar que será remitido ao centro. 

o f) “Potenciarán a educación integral e inclusiva dos menores, e de 

maneira especial a súa escolarización e formación”. Vincular a 

educación inclusiva unicamente ás necesidades dos menores con 

discapacidades é reducionista. 

o f bis) “Velarán pola preparación para a vida independente, promovendo 

a participación nas decisións que lle afecten, incluída a propia xestión 

do centro, a autonomía e a asunción progresiva de responsabilidades”. 

Un dos criterios de calidade dos centros de acollemento residencial, 

acorde coa concepción da infancia e da adolescencia como suxeitos 

activos, é garantir a súa participación, entendendo que ademais é clave 

para a promoción da súa autonomía e asunción de responsabilidades. 

o g) “Posuirán unha normativa interna de funcionamento e asegurarán un 

marco educativo e protector de convivencia, planificado e organizado de 

forma democrática, que responda ás necesidades e dereitos dos 

menores, establecendo unhas normas de convivencia claras elaboradas 

colectivamente e un procedemento de formulación de queixas e 

reclamacións”. A participación non se pode materializar unicamente en 

establecer un sistema de formulación de queixas e reclamacións. É 



preciso apostar por un marco de convivencia democrático, que asegure 

instrumentos, espazos e estratexias de participación dos menores.  

o j) “Revisarán conxuntamente coa Entidade Pública o plan 

individualizado de protección cada seis meses, co obxecto de valorar a 

adecuación do recurso residencial ás circunstancias do menor”. É 

importante establecer unha temporalización da revisión, ao igual que se 

fixo para o resto de medidas. Así mesmo, dado que o Plan 

Individualizado de Protección o elabora a Entidade Pública, é 

imprescindible que a revisión sexa conxunta. 

o l) “Estarán abertos á comunidade, con conexión e proxección na 

contorna inmediata, promovendo a integración normalizada dos 

menores nos servizos e actividades de lecer, culturais e educativas que 

transcorran na contorna en que se atopen”. 

o m) “Garantirán a cualificación profesional axeitada do equipo educativo, 

que deberá ter formación pedagóxica específica para o desempeño das 

funcións educativas, e contar cunha titulación universitaria 

preferentemente en Educación Social”. 

- Artigo 21.6: non se deben asociar as medidas de carácter educativo con 

sancións, como é o caso da limitación das saídas do centro. Isto contribúe a 

unha desvirtuación do concepto, ao cualificar de educativas accións que non o 

son en si mesmas, aínda que sexan necesarias no conxunto do proceso. Así 

mesmo, deberían recollerse as medidas axeitadas para garantir a convivencia 

do centro, e non centrarse unicamente nas situacións de conflito. Desta forma, 

poderíase incidir en maior medida na prevención dos conflitos. Sería preciso 

definir ademais as condutas das que se está a falar, para non correr o risco de 

vulnerar os dereitos da infancia e adolescencia. 

- Artigo 21.7: entendemos que que as medidas impostas deberán ser 

comunicadas tamén aos proxenitores, non só aos titores/as ou representantes 

legais. 

- Artigo 21 bis: en canto aos dereitos dos menores acollidos, debería engadirse 

no apartado común ás medidas de acollemento familiar e residencial, o dereito 

a participar plenamente na vida do centro ou na vida familiar do/a acolledor/a. 

- Artigo 22 bis: en relación aos programas de preparación para a vida 

independente, “deberán propiciar o apoio educativo, psicolóxico e social, así 

como o seguimento socioeducativo, aloxamento, inserción sociolaboral e 

axudas económicas”. Non se pode reducir o educativo tan só a un seguimento, 

sendo necesaria unha acción educativa efectiva. 

 

 



O educativo no acollemento familiar: 

- Artigo 176: debería unificarse a definición de idoneidade para acollemento 

familiar e adopción no que respecta á aptitude, tendo que ser educadora nos 

dous casos. Sendo así, a valoración da idoneidade non pode ser só 

psicosocial, senón tamén educativa, sobre a situación persoal, familiar, 

relacional e social... 

A educación é a mellor estratexia para garantir a protección á infancia e adolescencia, 

para promover o coñecemento e exercicio dos dereitos e dos deberes, para previr 

situacións de dificultade e mellorar as competencias das familias no exercicio das súas 

funcións, para promover a autonomía e a participación responsable... Para garantir o 

carácter educativo da medidas protectoras é preciso clarificar as finalidades, os 

recursos e os perfís profesionais que se encargarán da intervención educativa. 

 

Regulación dos “Centros de protección específicos de menores con problemas 

de conduta”:  

No preámbulo II faise referencia a un novo perfil de usuarios, como é o caso dos 

menores que “ingresan nos centros de protección a petición das súas propias familias, 

ante situacións moi conflitivas derivadas de problemas de comportamento agresivo, 

inadaptación familiar, e graves dificultades para exercer a responsabilidade parenteral.  

A súa situación psicolóxica e social demanda solución diferentes ás que ofrecen os 

centros de protección ordinarios ou as súas familias e requiren dun ingreso en centros 

especializados, previo informe sobre a súa situación social e sobre o seus estado 

psíquico. A súa regulación pode, en ocasións, incidir nos dereitos fundamentais dos 

menores, o que esixe unha normativa na que se determinen os límites de intervención 

e se regulen, entre outras cuestión, as medidas de seguridade como a contención, o 

illamento ou os rexistros persoais e materiais, así como outras medidas como a 

administración de medicamentos, o réxime de visitas, os permisos de saída ou as súas 

comunicacións, en cada caso”. 

Chama a atención a ausencia total de debate sobre o diagnóstico destas infancias, 

presentándose como unha cuestión caracterizada por un consenso previo e unha  

absoluta indefinición da conceptualización de problemas de conduta. 

A conceptualización destas infancias limítase basicamente ao diagnóstico, ao 

tratamento e á predición, pero apenas se pon en cuestión a maneira en que estes se 

constrúen, no papel das institucións sociais na creación da infancia con problemas de 

conduta. Neste sentido, que determinados profesionais consideren inaceptables certas 

formas de comportamento pasa a ser un criterio fundamental para definir o que se 

considera problemático.  

Entendemos prioritario adoptar unha perspectiva severamente crítica sobre a maneira 

en que o diagnóstico de adolescencias que forman parte, en determinados momentos, 



e ante determinadas situacións, dalgún tipo de conflito social, se lle conceda un halo 

de autoridade e credibilidade incuestionable que, traspasando o ámbito profesional, 

pasa a formar parte do sentido común de proxenitores, profesorado, medios de 

comunicación e, da sociedade en xeral, especialmente asumido tamén polas propias 

infancias. De que factores depende o diagnóstico de nenos problemáticos? 

Sabemos que variables como a clase social, o nivel sociocultural e o xénero… entre 

outras, teñen un sobrepeso específico nas conceptualizacións sobre estas infancias, 

isto é, corren maior risco de recibir un diagnóstico que os signifique como problema os 

varóns que proceden de familias cun baixo capital sociocultural. A aplicación dunha 

medida poderá ser un factor discriminador, en tanto que, as menores  e os menores 

que dispoñen dunha oportunidade educativa “normalizada”, terán máis oportunidades 

de que lles sexan impostas medidas que requiran una menor restrición da súa 

liberdade, que aquel sector da xuventude que sofre maiores necesidades. 

Non resulta fácil separar estas medidas, presentadas como protectoras, daquelas 

reguladas para esixir responsabilidade penal aos e ás menores. Tamén aquí a 

educación pasa a ser recollida coa expresión tratamento educativo, tamén aquí o seu 

campo semántico está asociado ao control, á segregación, á disciplina férrea, á 

contención que limitan gravemente as características dun modelo de educación 

inclusiva. De querer facer énfase na educación, propoñemos contaxiarnos da linguaxe 

escolar e caracterizar a esta infancia enfantizando as súas necesidades específicas de 

apoio educativo. 

Se ven tiñamos a esperanza de que as leis que regulan a responsabilidade penal de 

menores fosen contaxiándose dunha lóxica protectora e educativa, nestas proposta é 

a racionalidade penal a que contaxia á protección, especialmente nas medidas para 

aquela adolescencia que está máis desprotexida, pois non se ten beneficiado de 

ningunha das institucións sociais, tampouco das educativas.   

O dereito pode ser un elemento que contribúa a lexitimar as desigualdades de clase, 

xénero, etnia (por mencionar algunhas das estruturas de opresión das nosas 

sociedades) ou optar por constituírse nun instrumento para a transformación social 

que contribúa e encher de significado a democracia. Ogallá no debate destes 

proxectos consigamos unha vontade común para traballar nesta segunda opción. 
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