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Reptes en matèria d'infància a les Illes Balears 

Recomanacions per avançar en l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de la 
Infància 

UNICEF Comitè Balears (gener 2012_ document de treball) 

 

UNICEF Comitè Balears forma part  d’ UNICEF -  Comitè espanyol i és el representant acreditat 

del Fons de Nacions Unides per  la Infància. Des del 2005, és una fundació que té com a missió 

recolzar els programes de desenvolupament i d'acció humanitària d’ UNICEF i, alhora, té el 

mandat de Nacions Unides de vetllar pel compliment de la Convenció sobre els Drets de 

l'Infant de 1989 mitjançant la protecció i la promoció dels drets dels infants, adolescents i 

joves fins als 18 anys.   

 

Un dels principis rectors de la Convenció és la consideració de l'interès superior del nen i nena,  

que hauria de ser prioritària en l'agenda política balear, en primer lloc, perquè és un imperatiu 

legal d'acord amb la Convenció, i en segon lloc, pel següents motius:  

 

 Els nens i les nenes són individus. No són propietat dels seus pares ni de l'Estat, ni són 

només persones en desenvolupament, sinó que tenen el mateix estatus que els adults.  

 Els nens i nenes inicien la seva vida com a éssers totalment dependents. Necessiten als 

adults per cuidar-los, educar-los i orientar-los cap a la seva independència.  

 Molts canvis socials tenen major incidència en la infància. Fenòmens com la globalització, 

els canvis en les estructures familiars o un estat del benestar cada vegada més reduït tenen 

repercussions transcendentals sobre la infància. 

 Les mesures polítiques que prenen els governs, així com les seves omissions, poden 

repercutir amb més contundència sobre els nens i nenes que sobre qualsevol altre grup 

social.  

 La infància no vota i no té possibilitat de jugar un paper significatiu en la política 

institucional. Sense acords especials, els nens i les nenes no tindran cap  influència sobre les 

decisions dels governs. 

 El desenvolupament saludable dels nens i les nenes és crucial per al benestar present i 

futur de qualsevol societat i els costos de desatendre'ls són enormes, sobretot, durant la 

primera infància. 
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El Comitè dels Drets de l'Infant, va resoldre en el seu informe del 3 de novembre de 2010,  les 

seves Observacions Finals per a Espanya, com a Estat part de la Convenció sobre els Drets de 

l'Infant.  

 

Aquest document, pretén recollir les principals recomanacions del Comitè dels Drets de 

l’Infant, en àrees com:, 1) pobresa infantil, 2) educació, 3) salut, 4) infància privada d’un 

entorn familiar i 5) mesures especials de protecció i 6) la rellevància política de la infància en 

l’agenda pública; àrees on fixarem l’atenció per analitzar la situació concreta de la infància a 

les Illes Balears.  En annex, s’inclouen taules estadístiques que complementen la informació i 

anàlisi, les quals poden ser completades per d’altres fonts que es creguin més adients.  

 

1. Pobresa infantil a les Illes Balears 

 

El risc de pobresa relativa per Comunitat Autònoma a les Illes Balears afecta al 22,6% dels 

menors de 18 anys, segons dades del 20081; segons l’umbral de pobresa nacional, les Illes 

Balears es troba situat en un 17,9% .  A nivell estatal i per comunitat autònoma, la incidència 

de la pobresa infantil arriba a un 24,1% (segons la mateixa font). Considerant la incidència de 

pobresa en menors de 16 anys,  es té un 25,3% l’any 2010 (ECV – INE 2010)2. Comparativament 

al marc europeu, Espanya es situa en un dels països més baixos d’Europa en la quantitat i 

cobertura de les prestacions socials i en l’eficiència d’aquests.  Especialment quan es constata 

que l'actual crisi ha canviat el perfil de la pobresa i impacta, sobretot, entre les famílies joves 

amb nens i nenes ben petits. 

D’altra banda i pel què fa al component de benestar material, cal dir que si bé la mitjana 

nacional de llars que han patit un retràs en el pagament de factures vinculades a vivenda en els 

últims 12 mesos és de 7,7%3, en el cas de les Illes Balears és superior a la mitjana en un 9,9% 

(segon ECV – INE, 2010).  

 

 

 

                                                           
1
 Informe Infancia en España, 2010 – 2011, UNICEF .  Umbral de pobresa nacional (càlcul al voltant de 16.300 € per 

familia  amb 2 adults i 2 nens/es); umbral de pobresa per C.C.A.A (en relació als ingressos per C.C.A.A).  
Veure Annex Taula 1. Risc de pobresa infantil per Comunitats Autònomes.  
2
 ECV_INE, 2010; veure  Annex Taula 1.1. Evolució (2004-2010) de la taxa de risc de pobresa per edat i sexe  

3
 ECV-INE, 2010: veure Annex Taula 1.2. Evolució (2004-2010) carència material – total nacional i veure 

Annex Taula 1.3. Evolució (2004-2010) carència material – Illes Balears.  
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El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 Dissenyar un pla de lluita contra la pobresa infantil que estableixi un marc coherent i que 

identifiqui accions prioritàries contra l'exclusió infantil amb objectius específics i 

mesurables, indicadors clars, terminis i un suport econòmic suficient. Aquest pla, tal com 

recomana el Comitè, hauria de ser capaç de coordinar de manera efectiva les accions a 

escala local, autonòmica i estatal, en diferents àrees (en particular economia, salut, 

habitatge, polítiques social i educació).   

 Reforçar els sistemes de prestacions econòmiques i de serveis per a les famílies i la 

infància, amb un suport addicional per a les famílies monoparentals, nombroses i amb els 

pares a l'atur.  

 Garantir que els infants són escoltats en els procediments que els afecten, tal com 

estableix un dels principis rectors de la Convenció, de manera que aquestes actuacions 

contra la pobresa infantil haurien d'incloure la participació dels nens, nenes i adolescents. 

  

2. Educació: abandonament escolar  

 

En relació a l'àmbit educatiu, és especialment preocupant les altes taxes d'abandonament 

escolar. A les Illes Balears, un 36,7% dels i les joves abandonen la formació i no estudien més 

enllà de l'ensenyament secundari obligatori, superant la taxa a Espanya (28,4%) i essent abans 

de Melilla la comunitat autònoma amb aquests resultats4.  

D’altra banda, a nivell de la finalització d’estudis d’educació primària,  en el curs 2008 – 2009 el 

75% d’estudiants de 12 anys finalitzen primària, en comparació al 83,5% de mitjana nacional5.  

Altres dades complementàries que il·lustren la situació educativa a les Balears, són per 

exemple, la situació de comprensió lectora als 15 anys, que situen a les Balears per sota la 

mitjana nacional (457 versus al 481)6.  En aquest sentit, Mallorca es situa en 463, Menorca en 

441 i Eivissa – Formentera en tercer lloc (436). 

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 Adoptar les mesures necessàries per tal d'abordar les múltiples causes de l'abandonament 

escolar, garantint el dret de tots els infants a una educació realment inclusiva per als grups 

socials més desafavorits i en situació d'exclusió social. 

                                                           
4
 Encuesta de población activa, INE, 2010. Veure Annex Taula 2. Abandonament educatiu per C.C.A.A.  

5
 PISA – OCDE, 2009. Veure Annex Taula 2.1. Percentatge d’estudiants que als 12 anys han completat primària.   

6
 Indicadors del sistema educatiu de les illes Balears, 2010, Veure Annex Taula 2.2. Mitjana de comprensió lectora.  
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 Ampliar la formació professional dels adolescents que abandonen els estudis sense 

titulació per tal que adquireixin competències per millorar les seves oportunitats laborals.  

 Combatre la violència als centres educatius, en especial, l'assetjament escolar mitjançant 

un paper actiu de la infància.  

 Desenvolupar la participació dels nens, nenes i adolescents a les escoles des de l'educació 

primària, que, actualment, es limita als Consells Escolars a partir d'educació secundària.  

 

3. Salut: incidència en el dèficit d’atenció 

 

Tot i que falten dades actualitzades a nivell estatal7, les Illes Balears es troben per sota la 

mitjana nacional pel què fa a nens i nenes amb obesitat (mitjana nacional 8,94%, versus 7,76% 

a les Balears); no obstant, pel què fa a la presència de sobrepès, les Illes Balears es troba 

lleugerament per sobra la mitjana nacional (18,67% en comparació al  19,20% de les Balears).  

Pel què fa a la prevalença en el consum d’alcohol entre joves de 14 a 18 anys, les Illes Balears 

(54,1) es troben per sota la mitjana nacional (58,5)8, tot i que en el consum de cannabis, es 

reverteix la proporció, ja que a les Illes Balears la prevalença és del 33%, mentre que a nivell 

nacional és del 30,5%9.  

 

Una de les preocupacions presents a la societat balear, extensible a nivell nacional, és 

l’augment dels casos de trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Com podem 

veure en les recomanacions del Comitè dels Drets de l’Infant, existeix la preocupació del 

Comitè en relació a la sobre medicació d’aquests casos a nivell nacional.  

D’altra banda, a nivell balear, destacar també  la problemàtica en salut mental present als 

menors estrangers acompanyats i l’augment dels casos d’autisme.  

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 L’enfortiment dels esforços en la promoció i protecció dels drets dels nens i nenes amb 

discapacitats, així com la realització d’estudis sobre la violència als nens i nenes que 

pateixen aquests nens i nenes.  

                                                           
7
 Enquesta Nacional de Salut – INE, 2006. Veure Annex Taula 3. Percentatge de nens/es de 2 a 17 anys amb obesitat 

i sobrepès.   
8
 ESTUDES, 2008, Veure Annex Taula 3.1. Evolució de la prevalença del consum de drogues, els últims 30 dies, en 

estudiants de 14 a 18 anys.  
9
 ESTUDES, 2008, Veure Annex Taula 3.2.Evolució de la prevalença del consum de drogues, els últims 30 dies, en 

estudiants de 14 a 18 anys. 
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 Desenvolupament d’una política nacional de salut mental infantil, incloent la promoció 

de la salut mental positiva i benestar emocional, prevenció de problemes de salut mental 

positiva i de benestar emocional. 

 Investigació en el camp de la Psiquiatria Infanto – juvenil, amb especial atenció als 

determinants socials de salut mental i trastorns mentals.  

 Examen del fenomen de la sobre prescripció de medicaments a nens i nenes i impuls 

d’iniciatives per a facilitar a nens i nenes amb TDAH i d’altres trastorns de 

comportament, així com als seus pares, mares  i docents, accés a un ampli ventall de 

mesures i tractament psicològic i educatiu.  

 Enfortiment dels esforços per a combatre l’abús de substàncies entre adolescents, 

abordament de l’obesitat i major atenció a la salut infantil  i adolescent.  

 

4. Infància privada d’un entorn familiar 

 

Pel què fa a l’aplicació d’alguna mesura de protecció als menors de 18 anys, a les Illes Balears 

es dóna una taxa de 679,6 per cent mil habitants, superior a la mitjana nacional, la qual es 

troba en 479,810. És a dir, l’any 2009 es van obrir 1.384 expedients, on es reflexa que nens i 

nenes tenen aplicada alguna mesura de protecció ( segons modalitat de tipus de mesura de 

protecció de la Llei 1/96).  

En relació a l’acolliment residencial, a les Illes Balears trobem una  taxa de 139 per cent mil 

habitants, en comparació als 114 per cent mil a nivell nacional; no obstant, per la 

comptabilització del total de casos en acolliment residencial, les Illes Balears es troben per sota 

de la mitjana nacional (172,8 i 183 respectivament)11.  

 

 El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 

 Que l’Estat estableixi normes i protocols per a definir els límits i el tipus d’atenció 

prestada als nens/es amb trastorns de comportament i/o en risc social, així com els criteris 

per enviar a aquests nens i nenes a centres privats.  

                                                           
10

 Font: Estadística básica de Medidas de Protección de la Infancia. Boletín número 12;  les dades són orientatives, 
“debido al diferente funcionamiento de las comunidades autónomas es posible que las diferencias en los protocolos 
de apertura de expedientes hagan que estos datos no sean completamente comparables” (pág. 16).. Veure Annex 
Taula 4. Número total d’expedients oberts per C.C.A.A. 2009  i Annex Taula 4.1. Total expedients per C.C.A.A i suma 
d’expedients de tuteles i guardes per C.C.A.A.  
11

 Font: ídem nota 10, veure Taula 4.2. Acolliment  residencial per Comunitat Autònoma, 2009. i veure Annex Taula 
4.3. Acolliment familiar administratiu 2009 per Comunitat Autònoma.  
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 Els nens i nenes només siguin enviats a aquests centres com a mesura d’últim recurs.  

 L’ internament en aquests centres només es realitzi prèvia autorització judicial i una 

vegada s’hagi respectat el dret del nen/a a ser escoltat.  

 Es realitzin avaluacions periòdiques i la duració de l’estança es limiti estrictament al 

període més breu possible.  

 S’ofereixin programes de recolzament psicosocial, així com conferències per a famílies i 

comunitats i tractaments de teràpia cognitivo conductual, en lloc d’enviar als nens i nenes 

amb trastorns de comportament a centres; i s’ofereixi als pares programes de 

recolzament i descans per ajudar-los a fer front a les dificultats i a cuidar els seus fills/es a 

casa.  

 Intensificar els esforços estatals per a millorar la qualitat d’atenció, tenint en compte les 

Directrius de les Nacions Unides sobre les modalitats alternatives de cuidat de nens/es.  

 

5. Mesures especials de  protecció 

 

5.1. Menors estrangers no acompanyats  

El tractament dels menors estrangers no acompanyats és un altre repte pel que fa a la 

protecció dels drets de la infància a nivell estatal.   

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana:  

 Interpretar i aplicar el principi de l'interès superior de l'infant en el tractament dels 

menors estrangers no acompanyats, especialment en les mesures que afecten a la seva 

protecció, reunificació familiar i repatriació on ha de predominar la condició d'infant per 

sobre de la d'estranger, així com el dret a ser escoltat i tenir informació sobre els seus 

drets incloent el dret a sol·licitar asil.  

 Adoptar les mesures necessàries per prevenir procediments irregulars en l'expulsió de 

menors estrangers no acompanyats, i coordinar els processos de repatriació amb els 

governs dels països d'origen, en especial, Marroc per assegurar que els infants són 

entregats a algun membre de les seves famílies o als serveis socials adequats.  

 Establiment de centres d'acollida amigables amb mecanismes efectius per a la recepció i 

tramitació de queixes per part dels nois o noies, així com la investigació efectiva dels casos 

de maltractaments.  
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 Desenvolupament d'un protocol uniforme de mètodes per determinar l'edat i garantir que 

aquests procediments es duen a terme de manera científica, segura, justa i sensible a 

l'edat i al gènere, evitant qualsevol violació de la integritat física del menor. 

 Tenir en consideració l'Observació General nº 6 (2005) del Comitè sobre el “Tractament 

dels menors no acompanyats i separats de la seva família fora del seu país d'origen”. 

 

5.2. Violència, maltractament i abús contra els infants 

Tal com assumeix Nacions Unides, cap forma de violència contra infants i adolescents és 

justificable i totes les formes de violència es poden prevenir, ja sigui maltractament físic o 

psíquic, assetjament escolar, abús o explotació sexual, tracte negligent o abandonament. 

 

Pel què fa al registre de casos de violència, maltractament i abús sexual, es fa difícil disposar de 

dades comparables entre Comunitats Autònomes, ja que no es disposa d’un terç de la 

informació. Tot i així, si es disposa informació de les Illes Balears, essent  una de les  

Comunitats on s’han registrat major casos de maltractament infantil , en total 2.263 casos, la 

major part degut a negligència12.  D’altra banda, destacar que la major part de les notificacions 

(42%) procedeixen de serveis socials en el cas de les Balears.  

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 Millorar en el registre i recopilació de dades sobre explotació i abús dels infants, així com 

la realització d'estudis en profunditat.   

 Establir un sistema centralitzat de registre de casos d’explotació i abusos sexuals.  

 Continuar aplicant polítiques adequades i programes per a la prevenció, rehabilitació i 

reintegració social de nens, nenes i adolescents víctimes evitant la revictimització dels 

infants i adolescents en els processos judicials garantint la correcta protecció de les 

víctimes i de les seves famílies.  

 Reforçar les iniciatives d'educació parental per assegurar que les formes de disciplina dels 

infants són positives, respecten la seva dignitat i són conforme la Convenció sobre els 

Drets de l'Infant, considerant també l'Observació General nº 8 del Comité (2006) sobre “El 

dret de l'infant a la protecció contra càstigs corporals o altres formes de càstig cruels o 

degradants.” 

                                                           
12

 Font: Estadística básica de medidas de protección a la infancia. Número 12, Veure  Annex Taula 5. 

Total notificacions i tipus de maltractament per C.C.A., Annex Taula 5.1. Total casos confirmats i Annex 

Taula 5.2. Procedència de les notificacions.  
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 Adoptar les recomanacions de l'Estudi de Nacions Unides sobre la Violència contra la 

Infància, en particular, prioritzar la prevenció, promoure els valors no violents, facilitar 

serveis de rehabilitació i integració social i assegurar la participació dels infants.  

5.3. Administració de justícia juvenil  

A nivell estatal, pel què fa a l’aplicació de mesures d’internament a menors de 18 anys, l’any 

2009, tenim una taxa de 34,9 per cada cent mil menors en règim tancat, una taxa de 122,6 en 

règim semi obert i una taxa de 4,8 en règim obert13. 

A les Illes Balears, l’evolució de les notificacions d’internament en règim tancat, van de 9 

notificacions l’any 2007, 33 l’any 2008 i 18 notificacions l’any 2009. Si ve, hi ha una disminució 

en les notificacions entre l’any 2008 i 2009, pel què fa l’execució de les mesures d’internament 

de règim tancat passa de 8 l’any 2007 a 35 l’any 200914.  

Pel què fa a les Illes Balears, destaca l’augment sostingut d’aplicació de les mesures 

d’administració de justícia juvenil  de l’article 7/LRPM des de l’any 2002, tenint una lleugera 

disminució entre l’any 2006 i 2007, però passant de 1.132,9 l’any 2007 a 1.680 mesures 

aplicades l’any 200915. 

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 Revisió de la legislació estatal i reducció al mínim la imposició de condemnes severes a 

nens/es, tot i que hagin comès delictes greus. En particular, s’insta a l’Estat a que es tingui 

en compte l’Observació General nº 10, sobre els drets de la infància en la justícia de 

menors. 

 Enfortir les mesures preventives, com a recolzament a la funció de la família i la 

comunitat, amb l’objectiu d’eliminar les condicions socials que empenyin als nens i nenes a 

entrar en contacte amb el sistema de justícia penal, i es prenguin totes les mesures 

possibles per evitar l’estigmatització.  

 Velar perquè la privació de llibertats dels nens/es infractors/es s’utilitzi només com a 

mesura d’últim recurs i es fomenti l’ús de mesures diferents a la privació de llibertat, 

com la mediació, la llibertat vigilada, el recolzament psicològic i els serveis a la comunitat, i 

s’enforteixi la funció de la família i la comunitat. 

                                                           
13

 Font: Estadísticas básicas de medidas impuestas a los menores infractores. Boletín número 9, 2009. 
Veure Annex Taula 6. Total de mesures executades o en execució, a nivell estatal.  
14

 Font: idem anterior. Veure Annex Taula 6.1. Evolució de  notificacions I execucions de mesures a les 
Illes Balears 
15

 Font: idem anterior. Veure  Annex Taula 6.2. Evolució de mesures executades article 7/LRPM per 

període i per C.C.A.A. 
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 Garantir que una vegada finalitzada la privació de llibertat, es realitzi un seguiment 

individualitzat encaminat a la reintegració del nen/a, en estreta coordinació amb serveis 

socials i educatius. 

 Millorar els programes de formació sobre les normes internacionals pertinents per a tots 

les professionals del sistema de justícia penal.  

 Augmentar les intervencions especialitzades en relació als menors que hagin comès 

agressions sexuals. 

 

6. Rellevància política de la infància en l'agenda pública 

 

A nivell del Govern de les Illes Balears, i depenent de la Conselleria de Salut, Família i Benestar 

Social, trobem l’Oficina dels Drets del Menor, la qual té com a mandat vetllar per la defensa i la 

promoció dels Drets dels menors de 18 anys arreu de les Balears.  A nivell de polítiques 

públiques, si ve trobem la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de 

la infància i adolescència de les illes Balears, o el Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es 

crea el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears i se’n regula el funcionament, actualment 

no trobem específicament una llei o Pla Director específic per a la Infància i Adolescència. Es 

en aquest sentit, on els pressupostos haurien de contemplar també de manera específica les 

necessitats de la infància i adolescència, fet que no es tradueix en la realitat actual.  

Així doncs, podem veure com la realitat relacionada amb la infància no forma part del debat 

social, parlamentari i polític; ja que una mostra n’és la manca de referències en les mesures de 

resposta a la crisi actual.  

 

El Comitè dels Drets de l'Infant recomana a l’Estat espanyol:  

 Millorar la coordinació entre administracions estatal, autonòmica i locals, així com en la 

coherència de polítiques entre els diversos departaments d'un mateix organisme públic en 

matèria d'infància.  

 Recol·lecció de dades sobre tots els aspectes de la Convenció amb indicadors homogenis 

desagregats per edat, sexe, referents ètnics (amb especial èmfasi en la població gitana), 

migrants, menors no acompanyats i infants en entorns desafavorits econòmicament i 

social. Aquestes dades han de permetre una anàlisi comparativa i la seva valoració 

posterior.  

 Establir una dependència d'alt nivell en matèria d'infància que contribueixi a fer els infants 

més visibles en el govern. 
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ANNEX_ Taules d’indicadors  

POBRESA INFANTIL 

Taula 1. Risc de pobresa infantil per Comunitats Autònomes  

 

Font:  Infancia en España 2010-2011, UNICEF.  

Taula. 1.1. Evolució (2004-2010) de la taxa de risc de pobresa per edat i sexe (total 

nacional)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Encuesta de condiciones de vida, INE, 2010. 
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BENESTAR MATERIAL 

Taula 1.2. Evolució (2004-2010) carència material – Total nacional  

 

 

Font: ECV- INE, 2010.  

Taula 1.3. Indicador complementari: evolució (2004 – 2010) carència material - Illes Balears 

 

Font: ECV- INE, 2010.  
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EDUCACIÓ 

Taula 2. Abandonament escolar per C.C.A.A 

 

Font: Enquesta de població activa, INE, 2010.  

 

Taula 2.1. Percentatge d’estudiants que als 12 anys han completat primària  

 

Font: Informe PISA-OCDE 2009 
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Taula 2.2. Mitjana de comprensió lectora a les Illes Balears  

 

 

Font:IAQSE, CAIB. Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, 2010.  

 

SALUD 

Taula 3. Percentatge de nens/es de 2 a 17 anys amb obesitat i sobreprès 

 

Font: ENSE, 2006 
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Taula 3. 1. Evolució de la prevalença del consum de drogues, els últims 30 dies, en 
estudiants de 14 a 18 anys.  

 

 

Font: ESTUDES, 2008 

Taula 3.2. Prevalença del consum de drogues, en els últims 12 mesos, en estudiants 
de 14 a 18 anys.  
 

 

Font: ESTUDES, 2008 
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Infància privada d’un entorn familiar 

Taula 4. Número total d’expedients oberts per Comunitat Autònoma 2009.  

 

 Font: Estadística básica de medidas de protección a la infancia. Boletín número 12 (2010).  
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Taula 4.1. Total d’expedients 2009 per comunitat autònoma  i Suma d’expedients de 

tuteles i guardes per comunitat autònoma.  

Font: Estadística bàsica de medidas de protección a la infancia. Boletín número 12 (2010).  

 

Taula 4.2. Acolliment residencial per comunitat autònoma. 2009.  

 

Font: Estadística bàsica de medidas de protección a la infancia. Boletín número 12 (2010).  
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Taula 4.3. Acolliment familiar administratiu per C.C.A.A 

 

Font: Estadística bàsica de medidas de protección a la infancia. Boletín número 12 (2010).  

 

VIOLÈNCIA, MALTRACTAMENT, ABUS  

Taula 5. Total de notificacions i tipus de maltractament per C.C.A.A 

 

Font: Estadística básica de medidas de protección de la infancia, Boletin estadistico 12, 2010 (datos 

2009) 
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Taula 5.1. Total de casos confirmats 

 

Font: Estadística básica de medidas de protección de la infancia, Boletin estadistico 12, 2010 (datos 

2009) 

Taula 5.2. Procedència de les notificacions  

 

Font: Estadística básica de medidas de protección de la infancia, Boletin estadistico 12, 2010 (datos 

2009) 
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ADMINISTRACIÓ JUSTICIA JUVENIL  

Taula 6. Total de mesures executades o en execució  a nivell estatal 

 

Font: Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores. Boletín número 9 (2010).  
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Taula 6.1. Evolució de notificacions i execucions de mesures a les Illes Balears  

 

Font: Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores. Boletín número 9 (2010).  
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Taula 6.2. Evolució de les mesures executades de l’article 7 LRPM per període i C.C.A.A 

 

 

Font: Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores. Boletín número 9 (2010).  
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