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Resumo

Neste artigo preténdese esbozar unha visión xeral, ao longo do 
tempo, de cal foi o lugar do menor respecto ás institucións de aten-
ción á infancia no conflito e cal a posición da Psicoloxía Forense 
dentro do ámbito da Xustiza Xuvenil.
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O menor e as súas institucións

Máis alá da época Romana e seguindo, en parte, o clásico traballo 
sobre a Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores 
en España (Roca, 1968), pódense establecer referencias á infancia 
en situación de dificultade social desde a Alta Idade Media; así, 
por exemplo, en España o comezo da lexislación protectora ato-
pámolo no Foro Vello de Castela e no Foro Real, acadando o seu 
maior desenvolvemento coas partidas de Afonso X o Sabio, onde 
sinalaba, en termos xerais, a maioría de idade a partir dos dez anos. 

Os primeiros antecedentes que se refiren a institucións espa-
ñolas destinadas ao tratamento de menores infractores datan de 
1337, cando o Rei Pedro IV o Cerimonioso institúe en Valencia o 
denominado Pai de Orfos (Pare d’Orfens). Nesa institución pre-
tendíase redimir os menores delincuentes a través do traballo, sen-
do os seus mestres de oficio os responsables das súas faltas, polo 
que actuaban así como pais de orfos. Tal figura, aínda que con dis-
tintas denominacións (de vagos, de traballadores, de mozos…), 
persiste ata o século XVIII. 

Toribio de Velasco, en 1723, crea en Sevilla a primeira escola 
de reforma, na que tenta acoller e educar nenos na doutrina cristiá. 
Foi o pioneiro dunha serie de educadores orientados cara á correc-
ción das condutas infantís inadaptadas. No seu sistema educativo 
destacaba: a participación e a corresponsabilidade dos alumnos, a 
liberdade e a falta de medios represivos, o ensino elemental levado 
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a cabo por persoal especializado, a posibilidade de acceder ao en-
sino secundario, a aprendizaxe dun oficio en obradoiros dirixidos 
por profesionais e a participación en actividades recreativas.

No século XVIII, durante o reinado de Carlos III, o Estado 
comeza a intervir con procedementos tutelares, situando os me-
nores baixo as Xuntas ou Deputacións de Caridade, para que lles 
ensinasen un oficio ou lles desen o ensino adecuado. 

No século XIX comeza a preocupación pola educación profe-
sional e a dos menores internados nas prisións. D. Francisco Javier 
Abadía destaca neste labor, encargándose dos mozos presos en 
Cádiz en 1803. A partir de entón aparecen dous tipos de inter-
vención: a vía do hospicio para orfos, vagos e vagabundos; e a do 
cárcere, para os que cometeran algún tipo de delito (alí había es-
colas elementais para a aprendizaxe de lectoescritura e obradoiros 
para aprender un oficio). A partir de 1834, o coronel Montesinos 
establece, no presidio de Valencia, o primeiro sistema diferencial 
de intervención en menores de idade, creando unha sección de 
mozos separada do resto dos penados na que instaurou obradoi-
ros, organizou escolas e cambiou o perfil dos funcionarios dedica-
dos á atención destes menores, suavizando así o rigor da disciplina 
penitenciaria (Roca, 1968).

A primeira vez que a lexislación española recolle actuacións 
sistemáticas para a protección e a reforma de menores será na de-
nominada Lei Tolosa (de Tolosa Latour), de 12 de agosto de 1904, 
pola que tamén se crea o Consello Superior de Protección á Infan-
cia. Posteriormente virá a Lei sobre Organización e Atribucións 
dos Tribunais Tutelares para Nenos, publicada na Gaceta de Ma-
drid por Real Decreto de 25 de novembro de 1918 (Lei Montero 
Ríos), pola que se crea unha lexislación especial para menores que 
os protexe do internamento no cárcere, ao tempo que se fomentan 
os patronatos e as sociedades tutelares para a fundación de refor-
matorios ou de centros tutelares. O sistema reeducativo proposto 
por esta lei baséase en tres tipos de institucións: casas de observa-
ción, reformatorios e casas de familia (Roca, 1968, Suárez, 1998).

Daquela época data a fundación do Laboratorio de Experi-
mentación Psicolóxica, inicialmente no ano 1914, pero que non 
obtivo recoñecemento público ata 1916, por Luis Folch i Torres, 
psicólogo e inspector das institucións do Tribunal Tutelar de Me-
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nores e da Xunta de Protección de Menores de Barcelona (Roca, 
1968). En tal laboratorio procedíase á observación e á valoración 
de menores no contexto do que se entendía como unha rede de 
institucións catalás para o estudo da infancia; cómpre destacar o 
auxe que o laboratorio chegou a ter no ámbito europeo grazas á 
presenza do Dr. Emili Mira i López. En 1917, como continuación 
do Laboratorio de Psicoloxía, créase o Centro de Observación 
e Diagnóstico, e pouco despois organízase unha estrutura de in-
tervención psicoeducativa baseada na idea de fogares funcionais 
distribuídos anonimamente pola cidade de Barcelona, rompendo 
por primeira vez en España coas estruturas asilares e carcerarias 
típicas de períodos precedentes.

En 1924 fúndase o Instituto de Psicoloxía Aplicada e Orienta-
ción Profesional de Madrid, que tamén realizou intervencións en 
colaboración cos Tribunais Tutelares de Menores (TTM); pouco 
despois, en 1932, pasa a depender do Ministerio de Instrución 
Pública.

En 1925 constitúese a Comisión Directiva dos Tribunais Tu-
telares. Entre as modificacións que efectúa destacan dúas impor-
tantes: a) a ampliación da competencia do Tribunal Tutelar, dos 
15 anos que marcaba a Lei de 1918 aos 16 anos; b) a especializa-
ción dos cargos de presidente, vogais e secretarios, en estudos de 
enxuizamento e en protección de menores. 

Pola súa importancia, destaca a fundación polos Terciarios 
Capuchinos do Reformatorio e Centro Permanente de Estudos 
de Amurrio, en 1920, lugar onde se implantou un Plan de Estu-
dos Psicopedagóxicos destinado a educadores e a persoal de me-
nores que contiña materias como Biopsicopedagoxía, Psicoloxía, 
Pedagoxía, Estatística e Metodoloxía Científica (Reais Ordes de 
14/7/1926 e 2/6/1928), mantendo áreas de investigación aplica-
da, como a confección da ficha biopsicopedagóxica e realizando 
estudos e investigacións psicométricas. 

Por Real Orde do 2 de xuño de 1928, créase o Centro de Es-
tudos Psicopedagóxicos do Reformatorio Príncipe de Asturias, en 
Madrid. As funcións que tiña asignadas o centro eran, entre ou-
tras, dar unha adecuada formacións ás persoas que no futuro des-
envolvesen labores educativos en menores, tanto en calidade de 
directores dos centros como de xefes das seccións, figura que co-
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rrespondería aos actuais educadores. Impartíanse materias como 
Psiquiatría, Dereito, Pedagoxía Correccional e Xeral, Orientación 
Profesional e Lexislación do Menor, contidos que facían destes 
cursos unha formación válida para persoas tales como médicos, 
avogados, pedagogos ou relixiosos que tiñan un especial interese 
no campo dos menores. 

Coa chegada da República, derrogouse o decreto de creación 
do Centro de Estudos, e non será ata a chegada de Matilda Huici 
cando se porá en pé o Instituto de Investigación Psicolóxica do 
Menor.

Namentres, en España, a Institución Libre de Ensino poten-
ciou a actividade do Protectorado do Neno Delincuente, aten-
dendo os menores na Casa Escola Concepción Arenal, na idea de 
adaptalos á sociedade no marco dunha pedagoxía máis activa. 

Durante a II República, encargáronse dos reformatorios mes-
tres especializados, pero a Guerra Civil cortou o proceso. Tras a 
guerra, os Terciarios Capuchinos volven facerse cargo, integrando 
nos reformatorios escolas elementais e creando o primeiro labo-
ratorio español de psicoloxía de orientación claramente xermanó-
fila, dedicado a menores en conflito social, no Reformatorio de 
Amurrio.

O Consello Superior de Protección de Menores (CSPM) fun-
dou diversas institucións de intervención en menores de dificul-
tade social: 

 — Casas de Observación. Trátase de lugares destinados a realizar 
un proceso de estudo, diagnóstico e clasificación; desde unha 
tripla vertente social, psicolóxica e educativa, se ben en moi-
tos casos quedaba reducida a intervención a unha paréntese 
na vida do menor namentres se atopaban alternativas para o 
mozo máis alá da institución: busca de familia biolóxica nu-
clear ou extensa, busca de institucións que puidesen albergar 
o mozo ao dispoñer de prazas, etc. 

 — Reformatorios. Tratábase dos antigos correccionais e na in-
mensa maioría, daban traballo a persoas relacionadas cos cor-
pos de seguridade do Estado que se atopaban en situacións 
de reserva ou outras figuras similares; dispoñían de persoal 
docente, mestres nacionais adscritos ao Patronato de Educa-
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ción que se limitaban a iniciar os menores en actividades de 
lectoescritura e de cálculo básico, así como a orientalos no seu 
proxecto vital; nalgúns casos existían coidadores con discreta 
formación académica; adoitaban dispoñer de talleres de ofi-
cios, noutros moitos casos dependían de ordes relixiosas. 

Outras institucións dependentes do CSPM foron os Centros de 
Anormais, as Casas de Familia, os Centros Tutelares e as Colonias 
Agrícolas, que se ben atendían de forma preferente a menores de 
protección, non era estraño que interviñesen en menores de refor-
ma, dada a permeabilidade da época.

En 1948 apróbase o texto refundido da Lei de Tribunais de 
Menores, un novo texto legal que refunde os anteriores de 1931, 
42 e 44, e que permaneceu vixente, case na súa totalidade, ata a 
recente produción normativa xurdida a raíz do establecemento 
do Estado de Dereito en España. Esta lei establecía nas súas nor-
mas de procedemento dúas Facultades: a de Protección e a de 
Reforma, coas seguintes medidas: amoestación, liberdade vixia-
da, custodia por outra persoa, familia ou sociedade tutela, ingre-
so en establecemento de observación, de reforma tipo educativo, 
correctivo ou semiliberdade, e ingreso nun establecemento para 
anormais (Palacios, 1997).

A promulgación da Constitución Española en 1978 supón 
a introdución de perspectivas modernas, entre elas, unha nova 
concepción dos dereitos da infancia, que dará lugar a leis como 
a Lei 21/1987, de 11 de novembro, pola que se modifican deter-
minados artigos do Código Civil e da Lei de Enxuizamento Civil 
en materia de adopción, lei que instaura un novo sistema de pro-
tección de menores que se consolida coa Lei Orgánica 1/1996 de 
15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de modificación 
parcial do Código Civil e da Lei de Enxuizamento Civil.

De forma máis específica, no que concirne aos menores en 
conflito social, a Lei Orgánica do Poder Xudicial de 1985 crea a 
figura do Xuíz de Menores, incluída no esquema do Poder Xudi-
cial e, naturalmente, na xurisdición ordinaria; ao propio tempo, 
despoxa eses órganos das funcións de protección de menores que 
tiñan atribuídas os antigos Tribunais Tutelares de Menores e que 
pasaron a ser competencia das Comunidades Autónomas. 
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En 1988 incorpóranse os psicólogos aos Xulgados de Menores 
nos Equipos Técnicos da Dirección Xeral de Relacións coa Admi-
nistración de Xustiza. 

Catro anos despois xurde a Lei Orgánica 4/92, de 5 de xuño, 
sobre a reforma da Lei Reguladora da Competencia e o Proce-
demento dos Xulgados de Menores, como unha medida urxente 
para proceder a modificar a Lei 1948 dos TTM, dada a existencia 
de artigos inconstitucionais, polo que se procede a modificar a Lei 
de 1948, que desde agora se virá a chamar Lei Orgánica Regulado-
ra da Competencia e o Procedemento dos Xulgados de Menores, 
dito isto, trátase dunha lei que só resolve parcialmente a interven-
ción en menores infractores e onde o papel do psicólogo queda 
por definir. 

A Lei Orgánica 5/2000 de responsabilidade penal de meno-
res e a súa modificación posterior, Lei 8/2006, de 4 de decembro, 
establece a responsabilidade penal dos menores comprendidos 
entre os 14 e os 18 anos, así como uns principios xerais funda-
mentais: 

1. Natureza formalmente penal pero materialmente sanciona-
dora-educativa do procedemento e das medidas aplicables 
aos infractores menores de idade.

2. Recoñecemento expreso de todas as garantías que se deri-
van do respecto dos dereitos constitucionais e das especiais 
esixencias do interese do menor.

3. Diferenciación de diversos tramos de idade a efectos proce-
sais e sancionadores na categoría de infractores menores de 
idade.

4. Flexibilidade na adopción e na execución das medidas acon-
selladas polas circunstancias do caso concreto.

5. Competencia das entidades autonómicas relacionadas coa 
reforma e a protección de menores para a execución das me-
didas impostas na sentencia.

6. Control xudicial desta execución.
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De igual forma, ofrece unha diversidade de medidas xudiciais que 
contenrán programas de intervención ao obxecto de modificar a 
conduta antisocial e antixurídica do mozo.

A continuación, expóñense as medidas que no texto da propia 
lei se fan pivotar sobre o interese do menor, que determinará unha 
decisión xudicial flexible atenta ao caso particular e á evolución 
do menor no cumprimento das mesmas, e todo ito tendo en conta 
a «concreta finalidade que as ciencias da conduta esixen que se 
persiga con cada unha das medidas» (BOE, 2000, p. 1424):

1. Internamento en réxime semiaberto. 

2. Internamento en réxime aberto. 

3. Internamento terapéutico. 

4. Tratamento ambulatorio. 

5. Asistencia a centro de día. 

6. Permanencia de fin de semana. 

7. Liberdade vixiada. 

8. Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo. 

9. A prohibición de aproximarse ou de comunicarse coa vítima 
ou con aqueles dos seus familiares ou outras persoas que de-
termine o xuíz. 

10. Prestacións en beneficio da comunidade. 

11. Realización de tarefas socio-educativas. 

12. Amoestación. 

13. Privación do permiso de conducir ciclomotores ou vehículos 
a motor, ou do dereito a obtelo, ou das licencias administrati-
vas para caza ou para uso de calquera tipo de armas.

14. Inhabilitación absoluta.

A xustiza xuvenil en España dáse no marco dun proceso garantis-
ta respecto ao menor, tanto xudicial como científico, por canto as 
institucións actuais de cumprimento de medidas son entidades 
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controladas tanto polo Ministerio Fiscal como pola propia Autori-
dade Xudicial, dotadas de programas científicos de intervención, 
por veces faltos dunha adecuada protocolización, que se desen-
volven no seo dun marco normativo xurdido do Regulamento de 
Réxime Interior proposto por lei. 

O lugar actual do psicólogo forense na 
xurisdición de menores

O papel que viñan desempeñando estes equipos técnicos, nos que 
o psicólogo se atopa inmerso, amplía as súas funcións e competen-
cias coa posta en funcionamento da Lei 5/2000, de responsabili-
dade penal de menores, posteriormente co decreto que regula o 
seu funcionamento e, finalmente, consolídase nos seus principios 
e na súa composición coa modificación introducida pola Lei Or-
gánica 8/2006, de 4 de decembro. 

O Equipo Técnico é un órgano da Administración de Xusti-
za, composto por profesionais que achegan os seus coñecementos 
para a realización da xustiza xuvenil (Cuello, 2000). A propia lei 
establece «o carácter especializado destes expertos» (BOE, 2000, 
p. 1422); e seguindo a exposición de motivos, apartado 1, da Lei 
Orgánica 5/2000, de responsabilidade penal, «configúrase como 
instrumento imprescindible para acadar o obxectivo que perse-
guen as medidas» (BOE, 2000, p. 1422) sancionadoras  educati-
vas enumeradas na citada Lei.

Está conformado por un traballador/a social, un educador/a 
e un psicólogo/a (Real Decreto 1774/2004, de 30 de xullo, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5/2000, de 12 de 
xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, artigo 
4, apartado 1). Respecto á composición, cómpre destacar a dis-
posición final terceira da Lei 5/2000, na que no seu apartado 5 
establecía que o Goberno, a través do Ministerio de Xustiza, sen 
prexuízo das competencias asumidas polas Comunidades Autó-
nomas, xeraría a creación de corpos de psicólogos, educadores e 
traballadores sociais forenses. Finalmente, esta disposición derró-
gase pola Lei Orgánica 9/2000 de 22 de decembro. 
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A Lei Orgánica 5/2000 establece na súa disposición final 
terceira, punto 3, que os Equipos Técnicos estarán adscritos aos 
Xulgados e Fiscalías de Menores; por outra banda, o artigo 4 do 
Regulamento da Lei 5/2000 di no seu apartado 2 que: 

«Os profesionais integrantes dos Equipos Técnicos dependerán orga-
nicamente do Ministerio de Xustiza ou das comunidades autónomas 
con competencias asumidas e estarán adscritos aos xulgados de me-
nores. Durante a instrución do expediente, desempeñarán as funcións 
establecidas na Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, baixo a depen-
dencia funcional do Ministerio Fiscal e do xuíz de menores cando o 
ordene.»

A Lei 5/2000, de responsabilidade penal de menores, na súa dis-
posición adicional terceira, modificada pola Lei Orgánica 8/2006, 
de 4 de decembro, establece que os Equipos Técnicos estarán 
compostos por persoal funcionario ou laboral ao servizo das Ad-
ministracións Públicas, e que actuarán baixo os principios de in-
dependencia, imparcialidade e profesionalidade, o que vén redon-
dear e ampliar o cadro xeral de principios exposto xa no seu día 
polo Real Decreto 1774/2004, de 30 de xullo, que aproba o Regu-
lamento da Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, reguladora da 
responsabilidade penal de menores, dotando dunha clara función 
pública e de autoridade a estes Equipos. 

O rol do psicólogo nos Equipos Técnicos dos Xulgados e Fis-
calías de Menores supón, ademais das funcións propias da espe-
cialidade, e debido ás características singulares dos seus postos de 
traballo, as que a continuación se expoñen, en virtude da aplica-
ción da Lei Orgánica 5/2000, de responsabilidade penal de meno-
res modificada pola Lei 8/2006, de 4 de decembro: 

1. Asistencia ao menor, unha vez aberto o expediente por parte 
da Fiscalía (art. 22. 1. f.).

2. Elaboración de informes profesionais forenses, que se com-
patibilizarán co resto dos informes dos membros do Equipo, 
xerando un informe técnico específico do posto de traballo 
e no que se fará constar a proposta de medida sancionado-
ra-educativa aplicable ao menor (art. 27), cuestión esta últi-
ma que significa unha actividade postulatoria, moi distinta á 
actividade propiamente pericial, máxime se temos en conta 
que o carácter obrigatorio de tal informe, así como o feito de 
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que as partes non poderán propoñer outros informes distin-
tos; véxase, neste senso, como a acusación particular poderá 
propoñer probas que versen sobre o feito constitutivo de de-
lito e as circunstancias da súa comisión, salvo no referente á 
situación psicolóxica, educativa, familiar e social do menor 
(disposición final segunda, da Lei orgánica 15/2003, de 25 de 
novembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 
23 de novembro, do Código Penal).

3. Informar sobre a orden de prelación na imposición de diver-
sas medidas (art. 13).

4. Informar sobre a modificación de medidas (art. 14).

5. Informar sobre a necesidade ou o tipo de medida cautelar a 
impoñer a un menor (art. 28).

6. Asistencia e participación en todo o proceso da audiencia 
(arts. 35 y 37).

7. Informar e propoñer en caso de posibles suspensións do fallo 
(art. 40).

8. Informar e propoñer en caso de apelación ante a audiencia 
provincial (art. 41).

9. Informar e propoñer en caso de execución de varias medidas 
(art. 47).

10. Informar e propoñer en caso de quebrantamento de execu-
ción (art. 50).

11. Informar e propoñer en caso de substitución de medidas (art. 
51).

12. A realización de gardas de Fiscalía, ao obxecto de prestar a 
debida asistencia ao detido e de proceder ao estudo explo-
ratorio inicial coa finalidade de propoñer a medida cautelar 
máis acorde ao interese do menor (artigo 28, apartados 1 e 
2, modificados pola Lei Orgánica 8/2006, de 4 de decembre, 
pola que se modifica a Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, 
reguladora da responsabilidade penal dos menores).
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Por outro lado, baixo determinadas condicións (escasa gravidade 
do delito, arrepentimento e outras), o psicólogo, como membro 
do Equipo Técnico, ou como representante do mismo, realiza a 
mediación penal xuvenil (art. 19.3), que inclúe a conciliación, a 
reparación e a actividade extraxudicial, o que supón a posta en 
funcionamento de eficaces programas extraxudiciais. Se final-
mente o Equipo valora positivamente a conclusión da reparación, 
dáselle coñecemento ao Ministerio Fiscal ao obxecto de que por 
parte da Fiscalía se proceda a comunicar ao xulgado o sobresei-
mento do expediente.

Os membros do Equipo, na súa condición individual, posúen 
a singularidade de representar a Institución no procedemento pe-
nal diante das Autoridades Xudiciais, diante do Ministerio Fiscal 
ou diante do Ente Público (arts. 13, 28, 35, 40, 41, 50 e 51 da Lei 
Orgánica 5/2000, de responsabilidade penal do menor). Cómpre 
destacar que este proceso de representación, máis alá de achegar 
os datos, as valoracións e as conclusións ás que houbese lugar con 
respecto a un menor determinado nun acto de audiencia, supón 
que o representante do Equipo -neste caso, o psicólogo- posúe a 
capacidade de cambiar a proposta sancionadora-educativa previa-
mente informada á vista das circunstancias modificativas que pui-
desen ter ocorrido, ao tempo que participar no proceso xudicial, 
non en calidade de mero perito, senón como asesor das partes (de-
fensa e acusación), así como de postulante con respecto ao Minis-
terio Fiscal e ao Maxistrado. Queda claro que, nesta participación, 
o representante non só sintetiza as posturas do organismo colexia-
do, senón que, debido á diversidade de categorías profesionais im-
plicadas, das especializacións científico-profesionais a representar 
e do propio carácter e natureza do debate tido na Sala, asume un 
esforzo disciplinar multiparadigmático e interdisciplinar, o que 
supón un certo coñecemento das outras disciplinas científicas, así 
como unha aguda capacidade de síntese que facilite a aplicación 
das diversas disciplinas no foro, xa que a intervención, neste caso 
do psicólogo, está encamiñada a presentar a mellor proposta san-
cionadora das existentes no código penal de menores ao obxecto 
do superior interese do menor.

Pero ademais, a representación non só terá lugar na Sala; así, 
e de forma moi especial e entre outras ocasións, na valoración in-
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tegral do menor cando, despois de realizar a exploración do mes-
mo, o representante do Equipo Técnico de garda emite a proposta 
respecto á natureza e ao tempo da medida cautelar aplicable ao 
menor, asumindo, deste xeito, un papel decisorio sobre o funcio-
namento e a dinámica do Equipo Técnico; así mesmo, constitúese 
en parte fundamental do sistema procesal, moi por riba do exixi-
ble en virtude da soa condición da súa titulación, e que só pode 
emanar do seu papel de representante do anteriormente referido 
órgano da xustiza de menores.

Sendo amplo o cometido xenérico da función asesora que ten 
o Equipo Técnico (Real Decreto 1774/2004, de 30 de xullo, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5/2000, de 12 de 
xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, artigo 
4, apartado 1), e tendo en conta que xa diversos autores propu-
xeron un protocolo específico de intervención para o psicólogo 
forense no Equipo Técnico do Xulgado e Fiscalía de Menores (Al-
cázar, Verdejo e Bouso, 2008), deteremonos, á continuación, só 
nuns aspectos limitados.

Dado o seu grao de especialización forense no ámbito de me-
nores, as súas recomendacións científicas son moi especialmente 
tidas en consideración, tanto no relativo á aprobación dos progra-
mas de execución de medida, por parte dos Maxistrados, como 
ao seguimento dos menores con medidas xudiciais, facilitando a 
pronta resposta ás demandas relativas aos artigos 50 e 51. 

Ademais, a monitorización por parte do Equipo Técnico do 
seguimento do caso permite brindar apoio á autoridade xudicial e 
á institución encargada da execución da medida, que depende do 
Ente Público, en todas aquelas situacións de especial complexida-
de que requira específicos programas psicolóxicos ou integrais de 
intervención.

 Finalmente, o asesoramento do psicólogo pode facilitar a 
oportunidade de modificar unha actuación/situación psicosocial 
ou xurídica dun mozo dado, en aras do interese do menor e das 
competencias profesionais desenvolvidas.
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