
Salvaguarda infantil en accions de participació de nens, nenes i adolescents

TROBADA DE CONSELLS LOCALS DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT

Assegurar que infants i adolescents es senten bé i es troben en un espai segur és una
responsabilitat compartida. Per això és imprescindible tenir en compte les següents
pautes de protecció:

Sobre acompanyants adults i adultes

• Les persones acompanyants de la Trobada seran tècnics/ques municipals o
d’associacions (d’ara endavant, adult acompanyant), referents dels grups de
participació dels infants i adolescents (NNIA).

• L’adult acompanyant subscriurà el codi de conducta per al desenvolupament
de la Trobada.

• A pesar que  els  infants treballaran en sessions exclusives  amb l’equip  de
dinamització de les trobades contractades, l’adult acompanyant és la persona
responsable en tot moment del NNIA.

• Haurà d’assegurar la puntualitat en l’inici de les activitats, i responsabilitzar-
se del seu grup en el moment dels menjars, així com en les activitats d’oci i
temps lliure.

• Durant la nit, haurà de mantenir-se a les instal·lacions de l’allotjament.
• No  és  permès  el  consum  d’alcohol  ni  altres  substàncies  durant  el

desenvolupament de la Trobada.
• En  cas  que  el  NNIA  participant  es  trobi  indisposat  o  presenti  qualsevol

necessitat particular durant la celebració de la Trobada, haurà de comunicar-
ho a la persona de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu que assumirà el rol
de punt focal de protecció de la Trobada i es comunicarà prèviament a l’inici
de la Trobada.

Autoritzacions d’infants i adolescents

• Assegurar que tots els infants i adolescents menors de 18 anys que participin
disposen del model d’autorització degudament omplit.

• L’autorització  haurà  d’acompanyar-se  per  almenys  un  dels  DNI  dels  tutors
legals, DNI de la persona acompanyant i DNI del participant.

• Les autoritzacions i  el  suport  de DNI han de ser remesos a l’Ajuntament de
Santa Eulària en línia juntament amb el formulari d’inscripció.

Certificat de delictes de naturalesa sexual

• La persona adulta acompanyant haurà de tenir actualitzat el certificat negatiu
de delictes de naturalesa sexual i ha d’omplir el document corresponent.



Registre d’Imatges
 En  cas  que  NNIA  no  hagin  lliurat  el  document  amb  el  consentiment

d’utilització  de  la  seua  imatge,  se’ls  assignarà  una  cinta  d’acreditació
diferenciada, per a tenir en compte que no poden ser fotografiats/des ni
gravats/des.

 La  persona  adulta  acompanyant  s’assegurarà  que  els  NNIA  que  no
compten amb l’autorització d’imatge efectivament no són fotografiats ni
gravats.

 En iniciar l’activitat l’adult acompanyant s’assegurarà que no existeix cap
impediment dels NNIA per a aparèixer en fotos o vídeo, malgrat disposar
de una autorització prèvia. Respectarem en tots els casos l’opinió dels
infants de no voler aparèixer a les fotos.

 En cas de  fer entrevistes a determinats infants per a l’elaboració d’un
vídeo,  l’equip  d’UNICEF  Espanya  s’assegurarà  que  el  grup  no  senti
aquesta  acció  com  un  greuge  comparatiu,  i  l’informarà  de  manera
adequada  i  en  coordinació  amb  l’adult  acompanyant  i  l’equip  de
dinamització.

 En cas que sigui necessari en el desenvolupament de l’activitat que un
NNIA sigui separat del grup, per a una entrevista, enregistrament o altres,
mai  no  haurà  de  quedar-se  tot  sol amb  una  persona  adulta.  UNICEF
Espanya, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i els externs contractats
en  el  marc  de  l’acció  hauran  d’assegurar-se  que  està  sempre
acompanyats per un altre/a adult/a.

 UNICEF  Espanya,  en  col·laboració  amb  participants  i  entitats
col·laboradores, garantiran en tot moment que les imatges dels infants i
adolescents responen a la dignitat i al marc global dels seus drets.

 Posteriorment a l’enregistrament o fotos, qualsevol  infant o persona que
en  tengui la  representació  legal  podra  rescindir  l’autorització  d’ús
d’imatge si no està d’acord amb el contengut o amb l’ús de la imatge. En
aquest  cas  haurà  de  comunicar-ho  per  escrit,  mitjançant  un  correu
electrònic o  similar,  en  què  s’exposin  els  motius  concrets,  avalat  pel
mateix NNIA i tutor/s legals. Es considerarà a partir d’aquesta situació la
corresponent  eliminació  d’aquestes  imatges  dels  sistemes
d’emmagatzematge d’UNICEF Espanya. Aquest procés inclourà la deguda
notificació a totes les persones que puguin tenir accés a aquests bancs
d’imatges.

Referències d’infants

• En  cas  de  sistematitzar,  registrar  o  documentar  per  qualsevol  mitjà  les
accions  relacionades  amb  la  Trobada,  assegurarem  que  el  màxim
d’informació sobre els NNIA sigui únicament el nom, edat i municipi (o  sota
consentiment de l’associació, si és el cas). Sota cap concepte no es publicarà



el cognom/cognoms de l’infant ni lloc específic de referència (barri,  centre
educatiu...).

• En cas que la referència d’un  infant respongui a algun col·lectiu vulnerable,
prèviament es sol·licitarà per escrit el vistiplau a les persones que en tenguin
la representació legal per a la seua referència en text/imatge.

Emergències

• Per a la Trobada s’assignarà a una persona responsable com a punt focal de
salvaguarda  infantil.  Qualsevol  situació  d’emergència  haurà  de  ser
comunicada a aquest punt focal, que coordinarà amb l’adult acompanyant la
comunicació immediata al tutor/s legal/s de referència.

• Així,  en  cas  d’emergència  i  necessitat  d’atenció  mèdica,  serà  l’adult
acompanyant de referència qui l’haurà d’acompanyar al centre de salut; sota
cap concepte no ho farà  el  personal  d’UNICEF Espanya o personal  extern
contractat ex professo.

• Si  es  donàs la  circumstància  que,  en cas  d’emergència,  no es  troba  prop
l’adult acompanyant de referència, es comunicarà als tutors legals del NNIA la
situació  de  necessitat  d’atenció  mèdica.  S’intentarà  en  la  mesura  de  les
possibilitats  que  en  tot  moment  siguin  dos  persones  adultes  qui  facin
l’acompanyament  pertinent  del  NNIA,  sense  que  això  signifiqui  deixar
desatesa la resta del grup.

• En cas d’emergència, es  tractarà el cas concret amb total confidencialitat i
cura.

• En cas que sigui determinat pel tutor/s legal/s, els adults acompanyants han
de  guardar  còpies  dels  formularis  de  consentiment  i  historial  mèdic  dels
infants a la seua cura.

Assegurances

• En l’organització conjunta d’activitats i on siguin instal·lacions municipals les
que alberguin una activitat,  assegurarem que el govern local compta amb
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.

• Els  desplaçaments  des  del  lloc  d’origen  i  fins  a  les  instal·lacions  de  la
realització de la Trobada seran responsabilitat de l’ajuntament d’origen, que
haurà de vetlar per les corresponents assegurances de trasllats.

Instal·lacions

• Cap adult no podrà dormir a la mateixa habitació tot sol amb un infant, sota
cap concepte.

• S’organitzaran  les  habitacions  en  funció  del  gènere,  tant  en  el  cas  dels
menors de 18 anys com en el cas d’equips adults.

• Es  vetlarà  perquè  les  instal·lacions  tenguin  les  mesures  de  seguretat
adequades.



• Es consideraran en tot moment les necessitats específiques dels participants.
• Es  verificarà  que es  compta  amb un sistema de primers  auxilis,  així  com

protecció civil o ambulància en els casos que així sigui necessari i en funció
del volum de l’activitat.

Necessitats específiques

• En el formulari  d’inscripció es requereix informació específica sobre dietes,
per  a  assegurar-nos  que  els  i  les  participants  especifiquin  les  necessitats
alimentoses (considerant al·lèrgies, intoleràncies, pautes religioses...), per a
respondre de manera adequada.

• De la mateixa forma, s’haurà de consultar si hi ha cap pauta de medicació a
tenir en compte. El responsable acompanyant serà qui ha de vetlar per una
adequada atenció.

Comunicació

 S’assegurarà que els NNIA compten amb dos números d’emergència: el
de l’acompanyant de l’activitat i el d’almenys un tutor/a legal.

 A  l’efecte  de  convocatòria,  gestió  d’autoritzacions,  etc.,  seran  les
persones adultes acompanyants les persones interlocutores.

 En cas de remissió de correus electrònics, la persona de contacte serà la
persona adulta acompanyant. En cas que el/la participant tengui més de
14 anys, es podrà incloure l’adolescent en les comunicacions; no obstant
això, sempre s’hi inclourà la persona adulta de referència.

 S’evitarà cridar telefònicament i de manera exclusiva a NNIA; en cas de
requerir-ho, es triangularan cridades juntament al NNIA i al seu adult de
referència.

Codi de conducta

• UNICEF Espanya es compromet a protegir els  infants de l’abús o l’explotació.
Prendrem totes les mesures necessàries per a prevenir i respondre a NNIA en
cas  que  es  donin  aquestes  situacions.  Respondrem a  totes  les  notificacions
d’abús (siguin reals  o presumptes),  independentment de la  naturalesa de la
remissió, de qui les interposi o d’on procedeixen. És important que les persones
acompanyants en els processos de participació:
 Siguin conscients de les situacions que poden presentar riscos i es prenguin

les mesures apropiades.
 Puguin  assegurar  que  existeix  una  cultura  d’obertura  entre  els  adults

acompanyants i els NNIA perquè sigui possible abordar qualsevol assumpte
des del respecte i tenint en compte sempre l’interès superior de l’infant.

 Assegurar que hi hagi un sentit de responsabilitat amb altres adults i adultes
perquè en cas de mala pràctica o comportament potencialment abusiu no
quedi sense resposta.



Tant  els  equips  adults  com  els  infants,  en  qualsevol  participació  de
l’activitat, sota cap concepte no han de:

• Colpejar-ne o agredir-ne físicament o psicològicament altres.
• Desenvolupar relacions físiques o sexuals amb qualsevol NNIA.
• Desenvolupar relacions amb qualsevol NNIA que puguin ser abusives.
• Actuar de manera que pugui posar un NNIA en risc d’abús.
• Usar  llenguatge  o  gestos,  fer  suggeriments  o  oferir  consells  que  siguin

inapropiats, ofensius, abusius o explotadors.
• Comportar-se  físicament  d’una  manera  que  sigui  inapropiada  o  sexualment

provocativa.
• Permetre que un NNIA passi la nit a l’habitació d’un adult o dormi en el mateix

llit.
• Fer qualsevol acció per un NNIA de naturalesa personal que puguin fer per si

mateixos.
• Participar en o incitar a qualsevol pràctica il·legal.
• Actuar  de  manera  que  avergonyeixi,  humiliï,  menyspreï  o  degradi  infants o

adolescents, o d’una altra manera que pugui causar abús emocional.
• Discriminar,  mostrar  un  tracte  diferencial  o  afavorir  un  infant  en  particular,

excloent-ne altres.
• Assegurar que la participació de l’infant en les activitats respongui a una elecció

voluntària, no obligatòria.
• Garantir  que  el  procés  de  participació  de  NNIA  sigui  respectuós,  rellevant,

adaptat  a  l’edat,  transparent  (amb  la  informació  completa  de  l’activitat)  i
inclusiu.

• Mantendrem  la  privacitat  de  les  dades  i  informació  rebuda  de  NNIA  quan
aquesta suposi una situació de risc o desprotecció.

• En  cas  que  algun  NNIA  evidenciï  una  situació  concreta  de  desprotecció,
s’informarà un dels punts focals de salvaguarda infantil de la Trobada.

• Ens  dirigirem  a  una  actitud  constructiva,  positiva  i  on  se’ls  reconegui  amb
assertivitat  i  de  manera  evident  els  assoliments  positius  i  on  es  tracti  amb
delicadesa les millores que es considerin necessàries.

Protecció contra informació perjudicial (CDI, art. 17e)

• NNIA tenen el  dret  d’estar protegits  de qualsevol  informació per la  qual,  en
funció del seu desenvolupament, potser no tenen la comprensió per a enfrontar-
la.

• La temàtica de les trobades organitzades o coorganitzades per UNICEF Comitè
Espanyol  ha  d’emmarcar-se  en  la  CDI;  no  obstant  això,  es  poden  donar
situacions en què les temàtiques puguin apuntar a la reflexió sobre vulneracions
de drets, inequitat, etc. El nivell d’informació i marc de les discussions ha de ser
apropiat i sensible al rang d’edat dels participants.



• En tenir en compte que la participació és voluntària, en cas que sigui necessari,
pot passar que algun NNIA necessiti abandonar la sessió de treball. Si és així, se
li respectarà la decisió, se li farà l’acompanyament oportú i s’establirà l’adequat
acompanyament educatiu.

• Tots/es els adults/es acompanyants han d’estar alerta a tals situacions i  són
responsables de protegir tots els infants que assisteixen a l’esdeveniment.

• Els  integrants del  grup dinamitzador han d’estar preparats per a detenir  les
discussions o presentacions que són inapropiades i recordar que la prioritat és
la salvaguarda infantil i el dret a la participació voluntària.

Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb els requisits establits a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència (d’ara endavant, “Llei del menor”) i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (d’ara endavant, “LO
1/1982”), i en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informam que
les dades personals que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades en una base de dades
titularitat  d’UNICEF Comitè Espanyol,  amb la finalitat descrita en aquest document i inscrites en el
registre d’activitats de tractament dels responsables dels fitxers.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable del tractament és la Fundació UNICEF Comitè Espanyol, proveïda de CIF G-8445108-7,
amb domicili social al c/ Maurice Legendre, 36, 28046 Madrid.

Amb quina finalitat tractam les vostres dades personals?
A UNICEF Comitè Espanyol tractam la informació que ens heu facilitat amb l’única finalitat de garantir
el manteniment de la relació de col·laboració, garantir-vos la participació en qualitat d’acompanyant
durant la VI Trobada i per a complir amb les obligacions exigides per les diferents normatives que ho
regulen.

UNICEF  Comitè  Espanyol  garanteix  que  no  es  prendran  decisions  basades  exclusivament  en  un
processament  automatitzat  de  les  vostres  dades  personals  quan  aquestes  decisions  puguin  tenir
efectes legals que afectin els vostres drets individuals, el vostre estatus legal o els drets que es deriven
de la vostra relació amb l’organització.

Per quant temps conservarem les vostres dades?
Les dades seran conservades mentre es mantengui la relació amb UNICEF Comitè Espanyol, que va
propiciar el consentiment per al tractament, o existeixi obligació legal de mantenir-les.

En el cas de les dades tractades per a garantir la correcta aplicació de les polítiques d’accés i seguretat
a les instal·lacions d’UNICEF Comitè Espanyol,  les vostres dades seran conservades per un termini
màxim de 30 dies naturals, i seran suprimides transcorregut aquest termini, tret que existeixi obligació
legal de conservar-les.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment d’obligacions legals referides a la
protecció dels menors participants.



A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Amb caràcter general no es comunicaran les vostres dades personals a tercers excepte en les
següents excepcions:

- En el cas que una autoritat judicial o administrativa ens sol·liciti dades dels nostres fitxers, les hi
comunicarem sempre que es compleixin les exigències legals previstes.

- A col·laboradors o empreses que treballen per a UNICEF Comitè. Aquestes terceres empreses
només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei contractat, no
poden utilitzar-les de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat i sempre sota acord de
confidencialitat.

Les dades personals que emmagatzemam es transmeten sempre per connexions segures, de manera
que les vostres dades viatgen per Internet codificades i segures.

Quins són els vostres drets quan ens facilitau les vostres dades?
Mitjançant  sol·licitud  escrita  i  firmada,  acompanyada de còpia  del  document  d’identitat,  dirigida  a
UNICEF  Comitè  Espanyol,  C/  Maurice  Legendre,  36  28046  Madrid,  o  a  protecciondatos@unicef.es,
podeu:

 Exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i
oposició al seu tractament. Respondrem a les vostres peticions com més aviat millor i, en tot
cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la vostra sol·licitud. Aquest termini podrà
prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de
sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la
sol·licitud.

 Retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament o comunicació de les
vostres dades.

Així mateix, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid - tel. 901 100 099 / 91.266.35.17 - www.agpd.es.).
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Nom i cognoms:
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