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L’entorn segur s’ha de treballar en tots els 
àmbits de la nostra societat 



  

L’article 3 apartat m) de la Llei 8/2021 de protecció integral a la infància i 
adolescència front a la violència defineix que s'entén per entorn segur: 

El que respecta els drets de la infància 

El que promou un ambient protector físic, psicològic i social, 

Incloent l’entorn digital



  

Possibles entorns segurs 



  

A més dels entorns segurs, la llei 8/2021, parla dels mitjans que han de 
posar les administracions a l’abast de les nines, nins i adolescents. 

Al preàmbul de la Llei ja s’esmenta que les administracions públiques 
competents hauran de posar els mitjans necessaris perquè siguin els propis 
infants o adolescents el que puguin utilitzar aquests mitjans de forma 
segura

I l’article 18.1 especifica que s’haurà  de facilitar (als infants i adolescents)  
informació sobre els mitjans d’informació que tinguin al seu abast i parla de 
línies telefòniques d’ajuda. 



  

Telèfons d’interès

900 202010
ANAR Per a tota Espanya 

116111 CCAA

016 Conveni amb violència de 
gènere

112 Emergències CAIB 



Telèfon ANAR d’ Ajuda a 
Nins, Nines i  Adolescents 

en Risc 

900 20 20 10

116 111

Telèfon ANAR de la 
Família i Centres Escolars

600 50 51 52

Telèfon ANAR per a 
Casos de

Nins/es Desapareguts

116 000

Xat ANAR
Email ANAR

www.anar.org

Conveni amb  016 
Violència de Gènere

http://www.anar.org/


Los niños y niñas tienen derecho 
a ser protegidos contra los malos 
tratos (Artículo 19) y a ser oídos y 
escuchados (Artículo 12, 
Convención sobre los Derechos 
del Niño). 

En la Líneas ANAR atendemos a 
las personas menores de edad 
con problemas,  ayudándoles a 
salir de la situación en la que se 
encuentran, y a los adultos con 
consultas sobre infancia.Ajudam als nins, nines 

i adolescents de tota 
Espanya i als seus 

adults de referencia.

Atenem qualsevol 
problema que tinguin 
les persones menors 
d’edat (principalment 

violència)





Com actuem davant d'una 
petició d'ajuda?
Els/les infants i adolescents i adults 
preocupats per un menor d'edat 
que ens truquen, conten a un 
orientador del Telèfon ANAR el que 
els passa. 
En el cas que el nostre equip de 
psicòlegs detecti la necessitat d'una 
valoració jurídica i/o social per 
resoldre el problema, rep el suport 
dels nostres advocats i treballadors 
socials. 

Gratuït

 24 hores Confidencial i 
anònim

Per tota Espanya   Atès per 
professionals 

Tots els diez (365)



Quan un infant o adolescent es troba en situació de risc

Nivells d' orientació

L' actuació d' ANAR davant d' una 
trucada o correu electrònic té 3 nivells:

Procés d' una trucada

Quan rebem una trucada o un 
correu electrònic:

Orientació psicològica, 
buscant una solució amb el menor i recolzant-nos en el seu 
entorn quan és possible.

Derivació, 
quan no és possible resoldre el problema a través de l' 
orientació, intervenen els departaments J urídic i Social per 
derivar el cas a un recurs extern. 

Intervenció, 
quan el menor està en una situació de risc greu, el cas es 
trasllada a Forces i Cos de Seguretat o altres organismes 
de protecció del menor. ANAR realitza un seguiment del 
cas fins a la seva resolució.
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RUMI. Registre Unificat Maltractament Infantil 

Dos articles importants: 

Article 15. Deure de comunicació de la ciutadania

Article 16. Deure qualificat pel que fa als educadors. 
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RUMI totals 
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RUMI

PROCEDÈNCIA DE LES

NOTIFICACIONS

Nº casos confirmats

Serveis socials 1354

Embarassada i el nounat 100

Àmbit policial 249

Àmbit educatiu 1105

Àmbit sanitari 273

Ciutadania 0

TOTAL 3081



  

Ens podreu trobar a: 

Oficina Balear de la Infància i Adolescència 

Carrer de Jeroni Pou 2, 2n C

07006 Palma 

Tel. 971177206 

dretsmenors@obia.caib.es 

mailto:dretsmenors@obia.caib.es


  

                   

                         Moltes gràcies 
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