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ACORD PER L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ A LA 
INFÀNCIA A LA UdG 

Exposició de motius 

Amb l’objectiu final de protegir els drets i els interessos de totes les persones durant la seva 
etapa d’infància i d’adolescència, la Universitat de Girona (UdG) es compromet a vetllar pel 
compliment de tots els drets de les nenes, nens i adolescents, en virtut de la Convenció dels 
Drets de la Infància de les Nacions Unides (1989). Per això, assumeix la responsabilitat de 
garantir seguretat per als nens, nenes i adolescents en totes les accions que es duguin a terme 
en el marc de la universitat que incloguin la protecció de danys, abusos, negligència i 
explotació en qualsevol forma. 

Aquest Protocol per a la Protecció a la Infància és una eina per contribuir activament al 
desenvolupament d’un entorn segur per a la infància dins de l’activitat de la UdG i de les 
quatre funcions que la caracteritzen: docència, recerca, transferència de coneixement i 
compromís social. S’hi descriuen les responsabilitats, les mesures i activitats preventives i 
de resposta que la UdG emprendrà per protegir els infants, assegurant que cap infant no està 
sotmès a maltractament com a conseqüència de la institució, ni amb el seu personal ni amb 
els seus col·laboradors. 

Aquest protocol va ser analitzat i debatut per la Comissió Delegada de Recerca, 
Transferència i Doctorat en la sessió 10/2020 el 16 de setembre de 2020, i compta amb el 
vist i plau d’aquesta. 

Atesos els motius que s’han exposat, i de conformitat amb allò establert en els articles 3 i 6 
dels Estatuts de la Universitat de Girona i l’article 4.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer 
d’universitats de Catalunya, s'ACORDA: 

Únic. Aprovar el Protocol per a la Protecció a la Infància a la UdG adjunt com a ANNEX 
UNIC. 


