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PRESENTACIÓ 

 
 
NOUS ESCENARIS EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. CAP A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DEL 2020 
 
 
El Pla director obre les portes a nous escenaris en les polítiques públiques d’infància i adolescència a Catalunya. Amb un plantejament 

integral, abastant tota la infància, transversal, comprometent administracions i institucions, i obert a la participació ciutadana, dóna 

prioritat a la descentralització i coordinació en les polítiques de prevenció, promoció, participació i protecció de la infància i 

l’adolescència. 

 

S’inicien, amb el Pla director, canals de participació de la infància i l’adolescència que han d’estar plenament establerts i consolidats el 

2020; amb sistemes de participació en l’avaluació i planificació de nous serveis i recursos, molt especialment en aquells en els quals 

participen, en exercici de la seva plena ciutadania activa. 

 

Es persegueix el protagonisme de les comunitats impulsant polítiques de proximitat que les proveeixi dels recursos i serveis suficients 

per atendre els infants i adolescents en el seu medi d’origen. També davant situacions de desprotecció infantil per tal que es puguin 

atendre de manera precoç i propera les situacions de risc social i promoure l’acolliment familiar com mesura alternativa prioritària a la 

separació dels infants i adolescents de les seves famílies. 

 

La coordinació territorial i cooperació institucional han de ser la clau de volta per a garantir la consolidació d’un sistema comú i 

compartit en la planificació i avaluació de les polítiques públiques en infància i adolescència. Sistema que s’inicia amb el Pla director i 

que ha de tenir continuïtat en el disseny, ordenació, seguiment i avaluació de les actuacions en infància i adolescència. 

 
 
 
 
 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció social i Ciutadania 
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UN NOU PARADIGMA EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
 
El Pla director d’infància i adolescència de Catalunya (PDIAC) vol donar compliment a les directrius i recomanacions nacionals, 

europees i internacionals en matèria d’infància i adolescència. És un objectiu de legislatura recollit en el document del Govern d’Entesa 

i permetrà ajustar les polítiques públiques destinades a la infància i l’adolescència al nou marc que planteja la Llei de serveis socials i la 

futura Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. 

 

Aquest document ha de donar resposta als reptes d’una realitat complexa, multicultural, polièdrica i diversa, que requereix una actitud 

de responsabilitat compartida i compromís actiu amb la infància i l’adolescència per part de les administracions, les entitats, el teixit 

associatiu i la ciutadania en general. 

 

En el marc de la promoció dels drets de ciutadania, es persegueix que la infància i l’adolescència exerceixin una ciutadania activa. Això 

vol dir una infància i una adolescència que són escoltades. Però, sobretot, una infància i una adolescència que es reconeixen prou 

capacitades per participar públicament i per gestionar, impulsar i executar les seves opinions, dins les seves possibilitats. Tot plegat, 

ens ha de permetre avançar en la representació social de la infància i l’adolescència, com a subjectes de dret en ple exercici d’una 

ciutadania activa que es fa present i fem present. 

 

 

 

 

Imma Pérez i Rovira 

Secretària d’Infància i Adolescència 
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INTRODUCCIÓ  

 
El Pla director d’infància i adolescència  de Catalunya vol ser 
l’instrument mitjançant el qual la Secretaria d’Infància i 
Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania pretén 
planificar i ordenar les polítiques, les actuacions i els serveis 
adreçats a la infància i l’adolescència de Catalunya.  
 
El Pla director d’infància i adolescència es regeix per aquests 
principis bàsics:  
 
- Els drets de la infància 
- L’equitat i la igualtat d’oportunitats 
- La prevenció i la intervenció precoç 
- La proximitat 
- L’atenció i el suport a les famílies 
- L’atenció integral, transversal i en xarxa 
- La protecció dels infants i adolescents 
 
El Pla director d’infància i adolescència s’estructura en tres eixos 
ben diferenciats. El primer eix del treball del Pla director és 
precisament aquest diagnòstic d’oferta i utilització de serveis 
adreçats a aquesta població, juntament amb el diagnòstic 
poblacional que estudia la situació de la població infantil i 
adolescent de Catalunya. El segon eix, que es deriva 
directament d’aquest diagnòstic de població i de serveis i 
recursos, consisteix a identificar les principals necessitats que té 
la població infantil i adolescent a Catalunya i fer un exercici per 
prioritzar les més importants. El tercer eix consisteix a definir 
els eixos i els objectius estratègics. 
 
L’objectiu de l’informe de l’oferta i la utilització de serveis i 
recursos adreçats als infants i adolescents ha estat copsar des 
d’una perspectiva integral tots aquells serveis i recursos que des 
dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya 
s’ofereixen a la població infantil i adolescent. Alhora s’ha 
estudiat, sempre que ha estat possible, la utilització d’aquests 
serveis per aquests infants i adolescents. 
 
Així, aquest document s’estructura en dos capítols diferenciats. 
El primer, és el que recull l’oferta de serveis i recursos adreçats 
a la infància i l’adolescència que s’ofereix des dels diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu 
d’aquest capítol ha estat explicar en què consisteix el servei o 
recurs (oferir-ne una breu definició) i després descriure’n les 
característiques més rellevants segons la seva tipologia: 
nombre de places, ràtio de places, nombre de professionals, 
ràtio de professionals, l’abast i la distribució territorial, etc. 
 
El segon capítol fa referència a la utilització que fan els infants i 
adolescents dels serveis i recursos que s’han presentat en el 
primer capítol. Aquesta anàlisi de la utilització de serveis i 
recursos per la població infantil i adolescent s’ha fet basant-se 
en dos criteris: el sexe i el grup d’edat. Alhora, s’ha estudiat, 
sempre que les dades ho han permès, l’evolució de la utilització 
d’aquests serveis i recursos i la seva distribució territorial. 

METODOLOGIA  

 
Primera etapa. Contacte amb els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, instituts i altres institucions. S’inicià el 
febrer de 2008. Juntament amb la col�laboració dels tècnics i 
experts de cada departament, es va valorar la disponibilitat de 
les dades que preteníem analitzar. 

Segona etapa. Anàlisi i interpretació de les dades. Un cop 
rebudes les dades, s’han analitzat estadísticament i s’han 
construït les taules, els gràfics i els mapes corresponents. 
Tercera etapa. Elaboració de l’informe (desembre 2008); 
validació i aportacions dels diferents departaments a l’informe 
final (abril 2009). 

1. Procedència de les dades  

 
Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest document han 
estat principalment dades proporcionades pels registres dels 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya: 
 
• Registre d’instal�lacions per a joves de la Secretaria de 

Joventut. 
• Mapa de serveis bàsics 2007. Departament d’Acció Social i 

Ciutadania. Generalitat de Catalunya. 2007. 
• Registre dels professionals del Departament d’Acció Social i 

Ciutadania.  
• Registre de projectes d’inclusió i cohesió social de la 

Secretaria d’Immigració. 
• Registre de places en centres d’acolliment del Departament 

d’Acció Social i Ciutadania. 
• Registre de places en centres diürns i nocturns del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
• Conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (2007), 

CatSalut. Departament de Salut. 
• Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (2006), D. G. de 

Planificació i Avaluació. 
• Registre dels centres d’ensenyament del Departament 

d’Educació. 
• Registre de professionals de Justícia. Àrea de Planificació i 

Projectes Estratègics. 
• Registre de places en centres penitenciaris. Àrea de 

Planificació i Projectes Estratègics. 
• Registre de serveis i recursos de lleure de la Secretaria de 

Joventut. 
• Balanç 2008. Secretaria General de l’Esport. Departament de 

la Vicepresidència. Generalitat de Catalunya. 2008. 
• Registre d’assistència a sessions informatives preadoptives. 

Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA). 
• Registre de casos de la Unitat de Detecció i Prevenció del 

Maltractament Infantil (UDEPMI). 
• Registre d’intervencions per demanda hospitalària. Secretaria 

d’Infància i Adolescència. 
• Registre de menors estrangers no acompanyats. Secretaria 

d’Infància i Adolescència. 
• Registre d’acolliments i d’adopcions. Secretaria d’Infància i 

Adolescència. 
• Registre de joves tutelats i extutelats de l’Àrea de Suport als 

Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET). Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

• Registre dels centres de salut mental infantil i juvenil 
• Estadística de l’Educació. Servei d’Estadística, Informació i 

Documentació. 
• Registre de contactes amb Justícia Juvenil. Àrea de 

Planificació i Projectes Estratègics. 
• Registre d’escoles verdes. Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. 
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2. Anàlisi de les dades  

L’anàlisi de les dades inclou la presentació del nombre de 
places, el nombre de professionals i les taxes, ràtios i 
percentatges pertinents, segons el fenomen d’estudi. 
  

 
 
 

Tanmateix, per fer les taxes s’ha utilitzat la població de 
referència que proporciona l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
la població atesa per la DGAIA i l’estimació de la població menor 
de 18 anys maltractada, que, segons la bibliografia consultada, 
se situa en el 18‰ (Inglés, A. [et al.]; 2000). 
El text s’acompanya de la figura corresponent i, en tots els 
casos en què les dades estan disponibles segons el territori 
(comarca), s’han incorporat els mapes amb les dades 
corresponents. Els colors més foscos indiquen les comarques 
que tenen un valor major en aquell fenomen estudiat i els colors 
més clars, les comarques que tenen un valor menor. Quan la 
comarca està pintada de blanc significa que no hi ha dades 
relatives al fenomen estudiat en aquella comarca. 
 
A l’annex es presenten les taules de cadascun dels aspectes 
tractats en aquest document perquè qui ho llegeixi pugui  
consultar les dades no especificades en les figures presentades, 
però que han estat explicades en el text, així com aquelles 
dades que puguin ser d’interès per al lector i que no es mostren 
en les figures ni apareixen en el text. 
 
Finalment, indicar que en l’apartat d’”Utilització del 
Departament de Salut” hi ha una anàlisi segons la classe social. 
Aquesta classificació de classe social que utilitzem està basada 
en l’ocupació dels progenitors i és la següent:  
 
Grup I: directius de l’Administració pública i d’empreses de 10 
assalariats o més. Professions associades a titulacions de segon 
i tercer grau universitari. 
Grup II: directius d’empreses amb menys de 10 assalariats. 
Professionals associats a una titulació de primer cicle 
universitari. Tècnics i professionals de suport. Artistes i 
esportistes. 
Grup III: treballadors de tipus administratiu i professionals de 
suport a la gestió administrativa i financera. Treballadors dels 
serveis personals i de seguretat. Treballadors per compte propi. 
Supervisors de treballadors manuals. 
Grup IVa: treballadors i treballadores manuals qualificats. 
Grup IVb: treballadors i treballadores manuals semiqualificats. 
Grup V: treballadors i treballadores manuals no qualificats.
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I. OFERTA DE SERVEIS I RECURSOS  

PER A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA 

1. DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

1.1. Serveis i recursos de lleure  

1.1.1. Instal�lacions per a joves 

 
Les instal�lacions juvenils són aquelles instal�lacions destinades 
a activitats per a infants i joves. El Decret 276/1994, de 14 
d'octubre, desenvolupava la llei per als cinc tipus d’instal�lacions 
que s’hi definien: les cases de colònies, els albergs de joventut, 
les granges escola, les aules de natura i els campaments 
juvenils. 
 
L’any 2008, a Catalunya, hi havia 366 instal�lacions per a joves: 
216 cases de colònies, 95 albergs de joventut, 30 granges 
escoles o aules de natura i 25 campaments juvenils. 
 
De les 216 cases de colònies que hi ha a Catalunya, 24 se 
situen a Osona, 17 se situen a la Garrotxa i 12 es troben a la 
Selva. Hi ha cinc comarques que no disposen de cases de 
colònies en el seu territori: el Baix Ebre, el Barcelonès, el Pla 
d’Urgell, el Segrià i la Val d’Aran (vegeu figura 1). 
 
Figura 1. Nombre de cases de colònies segons la 
comarca. Catalunya, 2008  

Comarques que no disposen
de cases de colònies

Comarques que disposen 
d’1 a 3 cases de colònies

Comarques que disposen de 4 a 9 
cases de colònies

Comarques que disposen de 
més de 9 cases de colònies

Comarques que no disposen
de cases de colònies

Comarques que disposen 
d’1 a 3 cases de colònies

Comarques que disposen de 4 a 9 
cases de colònies

Comarques que disposen de 
més de 9 cases de colònies

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
 
Les comarques que tenen un major nombre d’albergs són el 
Barcelonès (19), el Ripollès (6) i quatre comarques que 
disposen de 5: el Maresme, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el 
Solsonès. No tenen cap alberg en el seu territori les comarques 
següents: l’Alta Ribagorça, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, 
les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Segarra i el Vallès 
Occidental (vegeu figura 2). 
 
 
 

Figura 2. Nombre d’albergs segons la comarca. Catalunya, 
2008 

Comarques que no disposen
d’albergs

Comarques que disposen 
d’un alberg

Comarques que disposen de 2 a 3 
albergs

Comarques que disposen de 
més de 3 albergs

Comarques que no disposen
d’albergs

Comarques que disposen 
d’un alberg

Comarques que disposen de 2 a 3 
albergs

Comarques que disposen de 
més de 3 albergs

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
De les 30 granges escola o aules de natura que hi ha a Catalunya, 
8 es troben al Vallès Oriental, 4 són a les Garrigues, i a més, hi ha 
sis comarques que disposen de 2 granges escola o aules de 
natura: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Garraf, la Garrotxa, el 
Segrià i la Selva). Hi ha 14 comarques que no tenen cap granja 
escola o aula de natura en el seu territori (vegeu figura 3). 
 
Figura 3. Nombre de granges escola o aules de natura 
segons la comarca. Catalunya, 2008  

Comarques que no disposen
de granges escola o aules de natura

Comarques que disposen d’una 
granja escola o aula de natura

Comarques que disposen de 2 
granges escola o aules de natura

Comarques que disposen de més de 
2 granges escola o aules de natura

Comarques que no disposen
de granges escola o aules de natura

Comarques que disposen d’una 
granja escola o aula de natura

Comarques que disposen de 2 
granges escola o aules de natura

Comarques que disposen de més de 
2 granges escola o aules de natura

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
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Dels 25 campaments juvenils de Catalunya, 5 es troben a l’Alt 
Empordà, 4 a la Noguera, 3 al Bages i 3 a Osona. Hi ha 28 
comarques que no disposen de campaments juvenils en el seu 
territori (vegeu figura 4). 
 
 

Figura 4. Nombre de campaments juvenils segons la 
comarca. Catalunya, 2008 

Comarques que no disposen
de campament juvenil

Comarques que disposen 
d’un campament juvenil

Comarques que disposen de 2 
campaments juvenils

Comarques que disposen de 3 
o més campaments juvenils

Comarques que no disposen
de campament juvenil

Comarques que disposen 
d’un campament juvenil

Comarques que disposen de 2 
campaments juvenils

Comarques que disposen de 3 
o més campaments juvenils

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
1.1.2. L’ “Estiu és teu” 
 
El programa “L’estiu és teu” és una proposta de la Secretaria de 
Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania que, a 
través de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
(XANASCAT), organitza estades per a nois i noies que tenen 
entre 5 i 16 anys amb l’objectiu que puguin divertir-se i 
aprendre d’una manera diferent durant les vacances. Aquestes 
estades tenen unes temàtiques diverses: idiomes, esports, 
música, enginy o teatre. 
 
1.1.3. Colònies de Setmana Santa   
 
Estades amb activitats als albergs dirigides als infants d’entre 6 
i 12 anys durant les vacances de Setmana Santa. Les activitats 
es duen a terme a partir d’uns fils conductors divertits i 
engrescadors que donen a conèixer als participants aspectes 
nous de l’entorn i continguts que serveixen per ampliar els seus 
coneixements. 
 
1.1.4. Una eina al servei de l’escola 
 
Estades adreçades a tots els infants i adolescents de les escoles 
de Catalunya, des de P-3 fins a l’educació secundària 
postobligatòria. L’allotjament als albergs es complementa amb 
un programa d’activitats estretament lligat amb el 
desenvolupament del Disseny curricular del Departament 
d’Educació. 
 
1.1.5. Escola de neu 
 
Estades a la neu adreçades a tots els infants i adolescents de 
les escoles de Catalunya i de fora que ho sol�licitin perquè 
coneguin i gaudeixin d’un medi natural no habitual. 
L’allotjament als albergs es complementa amb un programa 

d’activitats per apropar la infància i l’adolescència a la pràctica 
dels esports d’hivern. 
 
1.1.6. Descobreix Catalunya 
 
Estades adreçades a totes les escoles de fora de Catalunya per 
donar a conèixer la cultura, la geografia, la tradició i la història de 
Catalunya. 
  
1.1.7. Camps d’aprenentatge 
 
Estades destinades a tots els infants i adolescents de les escoles 
de Catalunya. L’allotjament als albergs es complementa amb un 
programa impartit per professorat de gran qualitat pedagògica 
que es desenvolupa juntament amb el Departament d’Educació. El 
programa també permet fer activitats de lleure impartides per 
monitors i monitores a les tardes i als vespres. 
 
1.1.8. Escoles viatgeres 
 
Estades destinades a tots els alumnes de sisè curs d’escoles de 
fora de Catalunya. El projecte es desenvolupa juntament amb el 
Ministeri d’Educació i Ciència perquè els grups puguin conèixer la 
cultura, la història i la geografia d’altres comunitats autònomes. 
 
1.1.9. Pla d’impuls a les llengües estrangeres 
 
Estades d'estiu d’immersió a la llengua anglesa, francesa i 
alemanya als albergs de la XANASCAT per als nois i noies de 5è i 
6è d’educació primària. 
 
1.1.10. Vacances en família 
 
Estades per a famílies perceptores de l’ajuda per infant a càrrec 
que atorga la Generalitat de Catalunya a famílies amb fills menors 
de 3 anys. Hi ha tres tipologies d’estada: caps de setmana, ponts i 
estades d’estiu de 3 a 7 nits. Els torns d’estiu compten amb dos 
espectacles, mentre que els torns de més de 3 nits també 
compten amb un  espectacle. 
 
1.1.11. Beques a iniciatives juvenils 
 
Aquestes beques s’adrecen a aquells grups de persones joves que, 
tot i actuar plegats per tirar endavant un projecte o més, no han 
formalitzat legalment la seva constitució i, per tant, no tenen 
personalitat jurídica com a grup. 
 
Aquests grups han de reunir els requisits següents: han d’estar 
formats per un mínim de 4 persones. Dues terceres parts del total 
dels membres han de tenir edats compreses entre els 16 i els 30 
anys (ambdues edats incloses) i almenys un dels membres ha de 
ser major d’edat. Si tots els membres del grup són menors d’edat, 
s'ha d'incloure una persona major d’edat que assumeixi les 
responsabilitats legals corresponents. 
 
1.1.12. Carnet jove 
 
Servei de la Generalitat de Catalunya dirigit a adolescents i joves  
que tenen entre 14 i 29 anys. L’objectiu del Carnet jove és facilitar 
l’accés a serveis, propostes i avantatges en diferents àmbits i 
prioritzar la cultura i la mobilitat internacional. Aquest Carnet 
pretén contribuir a la integració social dels adolescents i dels joves 
com a ciutadans i ciutadanes. 
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1.2.  Serveis socials bàsics 

 
1.2.1. Àrees bàsiques de serveis socials  
 
Els serveis socials bàsics es presten a l’àrea bàsica de serveis 
socials, que és la unitat territorial elemental de programació, 
prestació i gestió dels serveis socials.  
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més 
d’una àrea bàsica de serveis socials, en funció del nombre 
d’habitants i de les seves necessitats socials.  
 
A Catalunya hi ha 102 àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), 
amb 1.904 professionals, 1.258 persones diplomades en treball 
social (63,8%) i 645 persones titulades en educació social 
(36,2%). 
 
Catalunya disposa de 2,56 persones diplomades en treball social 
per cada 15.000 habitants i d’1,32 persones diplomades en 
educació social per cada 15.000 habitants (vegeu taula 1). 
 
Taula 1. Professionals dels serveis bàsics de l’atenció 
social primària segons el perfil professional. Catalunya, 
2008 

 
T.  socials Ed. socials Població 

2008 

T. socials 
15.000 
hab. 

E. socials 
15.000 
hab. 

AB 
municipal i 
comarcal 1.258 645 7.364.078 2,56 1,32 

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis 
socials. IV Pla d’actuació social. Programacions territorials. 

 
El nombre de professionals en els serveis socials bàsics ha 
augmentat entre els anys 2002 i 2007, amb la qual cosa ha 
passat d’1.175 a 1.566 professionals (33,3% d’augment): les 
persones diplomades en treball social han passat de ser 765 a 
ser-ne 999 (un 30,6% d’augment) i les persones titulades en 
educació social han passat de ser 410 a ser-ne 567 (un 38,2% 
d’augment) (vegeu la figura 5). 
 
Figura 5. Evolució del nombre de professionals dels 
serveis socials bàsics. Àrees bàsiques municipals i 
comarcals. Catalunya 2002-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis socials. 
 

1.2.2. Servei d’atenció a domicili 
 
És un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen 
bàsicament a la llar de la persona o la família, encaminades a 
proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a 
aquelles persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament, dificultats d’integració social o manca 
d’autonomia personal.  
 
Pel que fa a la ràtio de professionals, la Cartera de serveis socials 
estableix que s’ha de disposar dels professionals suficients en 
nombre i perfil per a la prestació del servei. Aquests perfils 
professionals són: treballador/a social, treballador/a familiar, 
auxiliar de la llar i auxiliar en gerontologia. 
 
1.2.3. Servei de centres oberts per a infants i adolescents  
 
Els serveis de centres oberts per a infants i adolescents són 
serveis diürns que fan una tasca preventiva, fora de l’horari 
escolar. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències 
socioeducatives dels infants i adolescents menors de 18 anys 
prioritzant aquelles persones que es troben en situació de risc. 
 
A Catalunya, l’any 2008 hi havia 6.236 places en centres oberts 
adreçades a la població d’entre 0 i 17 anys. 
 
Segons la comarca, s’observa que el Barcelonès és la que disposa 
de més places de centres oberts (1.457), seguit de les comarques 
del Baix Llobregat (930) i del Tarragonès (670). 
 
Alhora hi ha 11 comarques que no disposen de cap plaça de 
centres oberts: la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el 
Pallars Jussà, el Solsonès, el Ripollès, l’Alt Empordà, la Terra Alta, 
la Ribera d’Ebre, el Priorat i les Garrigues (vegeu figura 6). 
 
Figura 6. Distribució del nombre de places de centres 
oberts segons la comarca. Catalunya, 2008 

De 20 a 25 places en centres oberts  

De 26 a 90 places en centres oberts

De 91 a 230 places en centres oberts

De 231 a 1.457 places en centres oberts

Comarques que no disposen de places 
de centres oberts .

De 20 a 25 places en centres oberts  

De 26 a 90 places en centres oberts

De 91 a 230 places en centres oberts

De 231 a 1.457 places en centres oberts

Comarques que no disposen de places 
de centres oberts .

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Direcció General d'Atenció 
a la Infància i l'Adolescència.  

 
Estudiant l’evolució del nombre de places de centres oberts des de 
l’any 2000 fins a l’any 2008, es veu que hi ha hagut un augment 
de 2.596 places (71,3% d’augment). S’observa que aquest 
augment és més acusat a partir de 2005, ja que en els darrers 
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tres anys el nombre de places de centres oberts ha augmentat 
en 1.968, la qual cosa suposa un augment del 46,1% en 
aquests tres anys (vegeu figura 7). 
 
Figura 7. Evolució de les places dels centres oberts. 
Catalunya. 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis socials. 

 
1.2.4. Servei d’assessorament tècnic d’atenció social 
 
És un servei que proporciona suport i assessorament tècnic a 
les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis 
bàsics d’atenció social. Així mateix, també pot prestar 
directament aquests serveis a persones o famílies quan sigui 
necessari. 
 
Per a aquests serveis, la Cartera de serveis socials estableix que 
s’ha de disposar dels professionals suficients en nombre i perfil 
per a la seva prestació. Aquests perfils professionals són: 
titulats en treball social, en psicologia, en pedagogia, en 
educació social i en dret. 

1.3. Serveis socials adreçats a la infància i l’adolescència 

 
1.3.1. Servei de detecció i d’atenció precoç (CDIAP) 
 
És un servei que incideix en els trastorns del desenvolupament 
infantil i en les situacions de risc que puguin provocar-los. El 
servei ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de 
detecció, diagnòstic i d'intervenció terapèutica, de caràcter 
interdisciplinari, que s’estén, en un sentit ampli, des del 
moment de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, 
de manera que abasta l’etapa prenatal, la perinatal, la postnatal 
i la petita infància.  
 
L’àmbit d’actuació dels centres de desenvolupament infantil i 
d'atenció precoç (CDIAP) és la comarca. Actualment hi ha 85 
serveis que cobreixen l’atenció a la població infantil a tot el 
territori català. El Barcelonès és la comarca que disposa de més 
serveis d’atenció precoç, amb 15. Darrere se situen les 
comarques del Baix Llobregat (10) i el Vallès Occidental (8).  
Trobem també que hi ha dues comarques que no disposen de 
cap centre de detecció i atenció precoç: la Terra Alta i el Priorat 
(vegeu figura 8). 
 

Figura 8. Nombre de centres de detecció i atenció precoç 
segons la comarca. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania.  

 
1.3.2. Servei d’assessorament i mediació en la recerca dels 
orígens 
 
Aquest servei ofereix assessorament i mediació a les persones 
adoptades majors d’edat que volen conèixer la seva filiació 
biològica; es respecta sempre i s’atén la resta de persones 
implicades en el procés, la família biològica i la família adoptiva. 
 
Una altra funció del servei és respondre a les sol�licituds de les 
persones extutelades que volen saber el perquè de la seva estada 
sota la protecció i la tutela de l’Administració i volen recuperar la 
seva memòria històrica. 
 
També s’atenen les mares biològiques amb fills i filles adoptats 
que volen tenir informació i contacte amb ells.  
 
Actualment, el servei depèn del Servei de Suport Jurídic de la 
DGAIA i està compost per una tècnica superior que fa tant les 
tasques de recerca com d’atenció a la persona interessada, amb el 
suport d’una jurista i del personal administratiu del Servei de 
Suport Jurídic. 
 
1.3.3. Servei de suport a l’adopció internacional (ECAI) 
 
És un servei de suport a la gestió i a la mediació de l’adopció de 
menors en l’àmbit internacional. Aquest servei pot ser prestat per 
l’organisme públic competent de la Generalitat o per entitats 
col�laboradores d’adopció internacional (ECAI) públiques o 
privades sense ànim de lucre que obtinguin la corresponent 
acreditació. 
 
A Catalunya hi ha 11 entitats col�laboradores d’adopció 
internacional (ECAI). Els equips són interdisciplinaris i estan 
formats per professionals dels mons de la psicologia, la 
pedagogia, el treball social i el dret. En total hi ha 52 professionals 
que treballen en aquests 11 equips.  
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La taxa de professionals se situa en 105,7 professionals de 
suport a l’adopció internacional per cada 1.000 famílies 
acollidores (vegeu taula 2). 
 
Taula 2. Servei de suport a l’adopció internacional i perfil 
dels professionals. Catalunya, 2008 

 Direcció/ 
coord. 

P. 
psicologia 

P. 
pedagogia 

T. 
social 

P. 
pediatria 

P. 
jurídic 

Total Taxa 

AAIM 2 1 1    4  

AIPAME 1 1     2  

ASEFA 1 2  1  1 5  

A. ADOPTA  3  1   4  
A. 
INFÀNCIA  
I FUTUR 2 3  1   5  

BALBALIKA 1  1   2 4  

BRADOPTA 1 1    1 3  
CRÉIXER 
JUNTS 2 2  1  2 6  

IPI 1 2    2 5  
INSTITUT 
GENUS 2 4  1  2 9  

YAMUNA 1 1   1 1 5  

TOTAL 13 20 2 5 1 11 52 105,7 
 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
1.3.4. Servei d’atenció postadoptiva 
 
És un servei que ofereix un espai de consulta, assessorament, 
orientació i intervenció individual i familiar per tractar dificultats 
puntuals que tenen a veure amb la integració dels infants en el 
si de la seva família adoptiva. 
 
L’any 2008, al Servei d’Atenció Postadoptiva hi treballaven 22 
professionals de diferents perfils: psicologia, pedagogia i treball 
social. S’observa que la majoria d’aquests professionals 
treballaven a Barcelona ciutat o Barcelona comarques (14) i que 
la majoria són de la branca de psicologia (vegeu taula 3). 
 
Taula 3. Nombre de professionals del Servei d’Atenció 
Postadoptiva. Catalunya, 2008  

Servei territorial P. psicologia P. pedagogia T. social Total 

Barcelona ciutat i comarques 11 2 1 14 

Girona 2 0 0 2 

Lleida 1 0 1 2 

Tarragona 3 0 1 4 

Terres de l'Ebre 0 0 0 0 

Total 17 2 3 22 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 

1.4. Projectes d’inclusió i cohesió social 

 
A Catalunya, l’any 2008, des de la Secretaria per a la 
Immigració es van finançar 108 projectes de contractes 
programa i convocatòria d’ens locals i 92 projectes en la 
convocatòria d’entitats, ambdós adreçats a la població infantil i 
adolescent. 
 
1.4.1. Projectes subvencionats a ens locals 
 

• 26 projectes del foment del coneixement i la 
interrelació mútua.  

 

• 18 projectes de foment de la participació de les persones 
estrangeres a altres activitats diverses.  

 
• 13 projectes de promoció del coneixement de l’entorn. 
 
• 9 projectes per promoure la sensibilitat de la població. 
 
• 8 projectes de millora de la capacitació individual de les 

persones immigrades. 
 
• 7 projectes per a la contractació de dinamitzadors 

juvenils d’origen divers. 
 
• 7 projectes de foment de la convivència als espais i 

equipaments públics. 
 
• 5 projectes per facilitar l’accés en la igualtat de 

condicions als serveis i recursos. 
 
• 5 projectes per al foment de la participació de les 

persones estrangeres a les activitats esportives. 
 
• 3 projectes de suport als reagrupats familiars. 
 
• 3 projectes de reforç d’àrees i serveis amb un increment 

de població usuària pel factor migratori. 
 
• 2 projectes de contractació d’agents d’acollida. 
 
• 1 projecte per a pares i mares nouvinguts pel que fa a 

l’aprenentatge del català a les escoles. 
 
• 1 projecte de situacions excepcionals o d’urgència. 

 
Segons la distribució territorial, s’observa que hi ha 9 comarques 
que tenen un municipi on es desenvolupa un d’aquests projectes 
mitjançant els ens locals, 11 comarques on se’n desenvolupen 2 o 
3 i 8 comarques on se’n desenvolupen més de 3. El Vallès 
Occidental, amb 18 projectes, és la comarca que disposa de més 
projectes de la convocatòria d’ens locals. Alhora hi ha 12 
comarques que no tenen cap municipi amb algun projecte finançat 
en aquesta convocatòria en matèria d’infància i adolescència 
(vegeu figura 9). 
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Figura 9. Nombre de projectes finançats en la 
convocatòria d’ens locals. Catalunya, 2008 

Comarques on no hi ha cap projecte finançat per la Secretaria d’Immigració a la 
convocatòria d’ens locals 2008 adreçats a la població infantil-juvenil

Comarques on hi ha 1 projecte finançat per la Secretaria d’Immigració a la 
convocatòria d’entitats 2008

Comarques on hi ha entre 2 i 3 projectes finançats per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’ens locals 2008

Comarques on hi ha més de 3 projectes finançats per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’ens locals 2008

Comarques on no hi ha cap projecte finançat per la Secretaria d’Immigració a la 
convocatòria d’ens locals 2008 adreçats a la població infantil-juvenil

Comarques on hi ha 1 projecte finançat per la Secretaria d’Immigració a la 
convocatòria d’entitats 2008

Comarques on hi ha entre 2 i 3 projectes finançats per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’ens locals 2008

Comarques on hi ha més de 3 projectes finançats per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’ens locals 2008  

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la 
Immigració. 

 
1.4.2. Projectes subvencionats a entitats 
 

• 29 projectes de primera acollida en matèria de 
formació. 

 
• 25 projectes de sensibilització i coneixement. 

 
• 21 projectes de participació en el teixit associatiu. 

 
• 16 projectes de primera acollida en matèria d’inserció 

laboral. 
 

• 1 projecte de participació social i política. 
 
Segons la distribució territorial s’observa que hi ha 4 comarques 
que tenen una entitat que duu a terme un projecte finançat per 
la Secretaria per a la Immigració, 6 comarques que ofereixen 2 
projectes d’aquest tipus i 4 comarques que n’ofereixen més de 
2. El Barcelonès és la comarca on es duen a terme més 
projectes (51). Alhora s’observa que hi ha 27 comarques que no 
tenen cap entitat que desenvolupi un projecte finançat per 
aquesta convocatòria en matèria d’infància i adolescència 
(vegeu figura 10). 
 

Figura 10. Nombre de projectes finançats en la 
convocatòria d’entitats. Catalunya, 2008 

Comarques on hi ha 1 projecte finançat per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’entitats 2008.

Comarques on hi ha 2 projectes finançats per la Secretaria 
d’immigració a la convocatòria d’entitats 2008

Comarques on hi ha més de 2 projectes finançats per la 
Secretaria d’Immigració a la convocatòria d’entitats 2008

Comarques on no hi ha cap projecte finançat per la Secretaria 
d’Immigració a la convocatòria d’entitats 2008 adreçats a la població
infantil  juvenil

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la 
Immigració. 

1.5. Serveis a dones en situació de violència masclista i els 
seus fills/filles 

 
1.5.1. Serveis d’acolliment i recuperació  
 
Són serveis especialitzats, residencials i temporals que ofereixen 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de 
recuperació i reparació de les dones i de les seves filles i fills a 
càrrec que requereixen un espai de protecció a causa de la 
situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per 
la seva autonomia. 
 
L’accés a un servei d’acolliment s’efectua mitjançant la proposta 
dels serveis socials bàsics i de l’acceptació voluntària per part de 
la dona. 
 
Actualment existeixen 6 serveis d’acolliment a Catalunya, amb 
una capacitat per a 51 unitats familiars, ubicats a diferents indrets 
del territori, que, per raons de seguretat, no s’identifiquen. 
 
1.5.2. Pisos pont  
 
Són habitatges tutelats que s’ofereixen com a substitució de la 
llar, amb caràcter temporal, com a continuació del procés iniciat 
en els serveis d’acolliment i recuperació, amb l’objectiu de 
continuar el pla de treball establert. Faciliten la plena integració 
sociolaboral, mitjançant un suport personal, psicològic, social, 
jurídic i de lleure. 
 
L’accés a un pis pont és a proposta del servei d’acolliment en 
coordinació amb la Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència 
Familiar. 
 
En aquests moments hi ha 7 pisos pont, cadascun dels quals té 
prou capacitat per acollir dues unitats familiars a diferents indrets 
del territori, que, per raons de seguretat, no s’identifiquen. 
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1.5.3. Pisos de suport  
 
Són habitatges que acullen temporalment dones i les seves filles 
i fills a càrrec que es troben en situació de violència masclista i 
que han de sortir de casa seva per seguretat, però que estan 
plenament integrades socialment i laboralment i poden fer una 
vida autònoma amb el suport de professionals externs. 
 
L’accés a aquest recurs es fa mitjançant una proposta dels 
serveis socials bàsics juntament amb la Unitat d’Actuacions en 
Matèria de Violència Familiar.  
 
Actualment hi ha un pis de suport. 
 
1.5.4.  Centres d’intervenció especialitzada  
 
Són serveis especialitzats que ofereixen una atenció integral i 
recursos al procés de recuperació i reparació a les dones que 
han estat o estan en situació de violència masclista i les seves 
filles i fills a càrrec. Així mateix, han d’incidir en la prevenció, la 
sensibilització i la implicació comunitàries. 
 
L’accés als centres d’intervenció especialitzada (CIE) s’efectua 
mitjançant la derivació des dels diferents serveis de la xarxa 
territorial: serveis socials bàsics i especialitzats, oficines 
d’atenció a la víctima del delicte, serveis de salut, serveis 
d’atenció i informació a les dones i les entitats i grups de dones. 
 
Actualment estan en funcionament 3 CIE: un al Gironès, un al 
Baix Llobregat i un al Montsià. Alhora s’està a punt de posar en 
funcionament el CIE del Camp de Tarragona i s’està treballant 
per poder posar en funcionament el CIE de Lleida, el CIE del 
Pirineu-Aran i el CIE de la Catalunya central. 
 
1.5.5. Servei d’atenció i acolliment d’urgències 
 
Són serveis especialitzats que han de facilitar acolliment 
temporal de curta durada a les dones que estan o han estat 
sotmeses a situacions de violència masclista i, si escau, a llurs 
filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així 
mateix, han de facilitar recursos personals i socials que 
permetin una resolució de la situació de crisi. 
 
S’ha signat un conveni marc de col�laboració amb la Fundació 
Viure i Conviure de la Caixa de Catalunya, en la posada en 
funcionament de serveis d’acolliment residencial d’urgències per 
a dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles. 
La Fundació posa a disposició del Departament equipaments per 
a l’acolliment en diferents llocs del territori de Catalunya. El 
Departament atorga ajuts als ens locals per al manteniment de 
sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals. L’any 
2007 s’ha donat suport a 67 projectes. 
 
1.5.6. Punts de trobada  
 
És un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i 
transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica 
que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, en 
concret, en el compliment del règim de visites de les filles i fills 
establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors 
o per als supòsits d’exercici de tutela que ofereix l’Administració 
pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor. 
 
L’accés als punts de trobada s’efectua mitjançant la remissió de 
la resolució judicial o una ordre administrativa a la unitat 
d’actuacions en matèria de violència familiar per part dels 
organismes derivants. 
 
El desplegament del servei de punts de trobada es fa en 
col�laboració amb els ens locals. Actualment hi ha en 
funcionament 18 punts de trobada arreu del territori. D’aquests 

18 punts, 13 punts són de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya (quatre a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, el 
Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Girona, el Camp de 
Tarragona, Manresa, Tortosa i Vic), mentre que els punts de 
trobada de Granollers, Mollet, Sabadell, Sant Cugat i Terrassa 
passaran a ser de titularitat de la Generalitat properament. 
 

1.6. Serveis de prevenció, protecció i atenció a la infància i 
l’adolescència en risc 

 
1.6.1. Infància Respon: 900 300 777 
 
És un servei públic d’atenció telefònica permanent per a la 
prevenció i detecció dels maltractaments infantils. Aquest servei, 
exclusivament telefònic, permanent i gratuït, està operatiu les 24 
hores del dia els 365 dies de l’any i dóna servei a tot Catalunya.  
 
Infància Respon està gestionat per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència, mitjançant la Unitat de Detecció i 
Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI)  
 
Els professionals destinats en aquest servei són 11: 6 tècnics 
d’infància, 2 juristes d’infància, 2 administratius i un responsable 
coordinador. 
 
1.6.2. Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament 
Infantil (UDEPMI) 
 
La DGAIA a través de la UDEPMI realitza l’atenció urgent en 
situacions de maltractaments o abusos sexuals. Funciona les 24 
hores del dia els 365 dies de l’any i té la capacitat de rebre de tot 
Catalunya les demandes d’atenció immediata i, conseqüentment, 
d’activar els diversos serveis existents en el territori. 
 
Els objectius bàsics de la UDEPMI són la prevenció dels 
maltractaments infantils i la resposta immediata i experta a les 
situacions de maltractament infantil i de risc social greu. Alhora, la 
UDEPMI també gestiona el Registre unificat de maltractaments 
infantils (RUMI). 
 
La UDEPMI està integrada per professionals tècnics en infància i 
adolescència, disposa d’un equip especialitzat que consta d’11 
professionals: 3 juristes, 6 tècnics i 2 administratius. 
 
1.6.3. Servei d'equips de valoració de maltractaments 
infantils (EVAMI) 
 
És un servei de la DGAIA de valoració de maltractaments infantils. 
Són equips que estan operatius les 24 hores del dia els 365 dies 
de l’any. Es disposa de cinc equips de valoració de maltractament 
infantil (EVAMI) que donen cobertura a tot el territori català (hi ha 
un EVAMI ubicat a cada servei territorial). 
 
Els EVAMI estan integrats per professionals de la medicina, la 
psicologia i el treball social. Aquests equips assessoren, valoren i 
informen els casos de maltractaments o de sospita de 
maltractaments notificats a l’organisme competent des de l’àmbit 
sanitari corresponent activat des de la UDEPMI. 
 
1.6.4. Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA) 
 
El servei d’atenció a la infància i l’adolescència i a les seves 
famílies es presta des dels equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA). Els EAIA estan distribuïts territorialment, i 
es dediquen a valorar, actuar i atendre els infants en situació de 
risc social i de risc de desemparament, així com a fer el seguiment 
i establir el tracte amb les seves famílies. 
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La població destinatària dels EAIA són els infants i els 
adolescents d’entre 0 i 18 anys en situació de risc social i de 
desemparament i les seves famílies. 
 
Els EAIA es componen de professionals de 4 perfils diferents: 
psicologia, pedagogia, treball social i educació social. L’objectiu 
es que la ràtio de professionals dels EAIA se situï en un 
professional per cada 40 infants, excloent la figura de 
l'educador/a social. 
 
L’any 2008 Catalunya disposava de 47 EAIA i 345 professionals. 
 
Segons el territori d’actuació i en atenció fonamentalment al 
nombre d’habitants, els  EAIA poden ser supracomarcals, 
comarcals i municipals. A més, Barcelona ciutat disposa d’11 
EAIA repartits pels diferents districtes. 
 
Els EAIA supracomarcals, que actuen en un territori que 
correspon a una agrupació de comarques, són 9: l’EAIA Bages- 
Berguedà, l’EAIA Garrotxa, l’EAIA Lleida Nord, l’EAIA Lleida Sud, 
l’EAIA Terres de l’Ebre Nord, l’EAIA Terres de l’Ebre Sud, l’EAIA 
Baix Penedès, l’EAIA Segrià–Noguera i l’EAIA Baix Camp (vegeu 
figura 11). 
 
Figura 11. Distribució territorial dels EAIA 
supracomarcals. Catalunya, 2008 
 

EAIA Bages - Berguedà
EAIA Garrotxa
EAIA Lleida Nord
EAIA Lleida Sud
EAIA Terres de l’Ebre Nord

EAIA Baix Penedès
EAIA Segrià - Noguera
EAIA Baix Camp 

EAIA Terres de l’Ebre Sud

 
Font:     elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Els EAIA comarcals, que tenen assignades actuacions en una 
comarca concreta, són 16: l’EAIA Alt Empordà, l’EAIA Baix 
Empordà, l’EAIA Osona, l’EAIA Gironès, l’EAIA Selva, l’EAIA 
Vallès Oriental, l’EAIA Maresme, l’EAIA Vallès Occidental, l’EAIA 
Baix Llobregat 1, 2, 3, 4; l’EAIA Anoia, l’EAIA Alt Penedès, 
l’EAIA Garraf i l’EAIA Tarragonès (vegeu figura 12). 
 

Figura 12. Distribució territorial dels EAIA comarcals. 
Catalunya, 2008 

EAIA Gironès
EAIA Selva

EAIA Gironès
EAIA Selva

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Els EAIA municipals, que s’ocupen del terme municipal al qual 
estan adscrits, són 11: l’EAIA Tortosa, l’EAIA Lleida, l’EAIA Reus, 
l’EAIA Tarragona, l’EAIA Terrassa, l’EAIA Sabadell, l’EAIA Sta. 
Coloma de Gramenet,  l’EAIA Badalona, l’EAIA St. Adrià de Besòs, 
l’EAIA L’Hospitalet de Llobregat i l’EAIA Mataró (vegeu figura 13).  
 
Figura 13. Distribució territorial dels EAIA municipals. 
Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
A Barcelona ciutat hi ha 11 EAIA, que es distribueixen segons el 
districte, s’ocupen d’una part d’un districte o bé s’ocupen d’una 
agrupació de districtes: l’EAIA Sants-Montjuïc, l’EAIA Les Corts- 
Sarrià-Sant Gervasi, l’EAIA Eixample-Gràcia, l’EAIA Horta- 
Guinardó, l’EAIA Nou Barris, l’EAIA Sant Andreu, l’EAIA Sant 
Martí, l’EAIA Gòtic-Barceloneta, l’EAIA Nucli Antic, l’EAIA Raval 
Nord i l’EAIA Raval Sud (vegeu figura 14).  
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Figura 14. Distribució territorial dels EAIA de la ciutat de 
Barcelona. Catalunya, 2008 

EAIA Sants - Montjuïc
EAIA Les Corts – Sarrià - Sant Gervasi
EAIA Eixample - Gràcia
EAIA Horta - Guinardó
EAIA Nou Barris
EAIA Sant Andreu
EAIA Sant Martí
EAIA Gòtic - Barceloneta
EAIA Casc antic
EAIA Raval Nord
EAIA Raval Sud

EAIA Sants - Montjuïc
EAIA Les Corts – Sarrià - Sant Gervasi
EAIA Eixample - Gràcia
EAIA Horta - Guinardó
EAIA Nou Barris
EAIA Sant Andreu
EAIA Sant Martí
EAIA Gòtic - Barceloneta
EAIA Casc antic
EAIA Raval Nord
EAIA Raval Sud  

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Estudiant l’evolució del nombre d’EAIA en els darrers anys a 
Catalunya s’observa que aquest ha augmentat des de l’any 
2000. Així, l’any 2000 hi havia 39 EAIA, mentre que en el 2008 
n’hi ha 47, cosa que significa un augment de 8 EAIA en 8 anys 
(vegeu figura 15). 
 
Figura 15. Evolució del nombre d’equips d’atenció a la 
infància i l’adolescència. Catalunya. 2000-2008 
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***Dades extretes dels Mapa de serveis socials (ICASS). 
Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis socials. 
 
El nombre de professionals dels EAIA també ha augmentat en el 
període 2000-2008. Concretament, s’ha passat de 144 
professionals l’any 2000 a 345,5 professionals l’any 2008, la 
qual cosa suposa un augment de 201,5 professionals en els 
darrers vuit anys (vegeu figura 16). 
 

Figura 16. Evolució del nombre de professionals dels equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència. Catalunya. 2000- 
2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
 
1.6.5. Servei de centres d’acolliment (CA) 
 
Els centres d’acolliment són serveis residencials d’estada limitada i 
transitòria, que tenen per objecte observar i diagnosticar la 
situació de risc de desemparament dels menors respecte a llurs 
familiars, per tal d’elaborar la corresponent proposta de mesura 
quan és impossible o inconvenient que facin aquest estudi els 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència del territori. 
 
L’any 2008, a Catalunya, hi havia 466 places en centres 
d’acolliment. La ubicació d’aquestes places es distribuïa de la 
manera següent: al Barcelonès hi ha 184 places, al Gironès n’hi 
ha 60, al Bages i al Maresme n’hi ha 40, al Tarragonès n’hi ha 58, 
al Segrià n’hi ha 22 i al Vallès Occidental n’hi ha 62 (vegeu figura 
17 i taula 7). 
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Figura 17. Ubicació de les places de centres d’acolliment 
segons la comarca. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
Taula 4. Nombre de places de centres d’acolliment, 
segons la ubicació. Catalunya, 2008 

 Places 

Centres d’acolliment Edat Sexe Places 

Barcelonès   184 

 12-18 Nois 22 

 12-18 Noies 60 

 0-12 Mixt 102 

Bages   40 

 13-18 Nois 40 

Gironès   60 

 0-18 Mixt 30 

 12-18 Nois 30 

Maresme   40 

 0-12 Mixt 40 

Segrià   22 

 6-18 Mixt 22 

Tarragonès   58 

 0-18 Mixt 34 

 0-3 Mixt 16 

 4-18 Mixt 8 

Vallès Occidental   62 

 13-18 Nois 30 

 12-18 Nois 32 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
Des de l’any 2000 fins a l’any 2008 s’observa un augment de 
220 places en els diferents centres d’acolliment, que suposa un 
augment del 89,4% de places en el període estudiat (vegeu 
figura 18). 
 

Figura 18. Evolució del nombre de places de centres 
d’acolliment. Catalunya. 2000- 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis socials. 

 
1.6.6. Centres de primera acollida 
 
Els centres de primera acollida s’inclouen com una modalitat de 
centres d’acolliment que donen atenció immediata a les persones 
menors d’edat d’origen estranger que arriben a Catalunya sense 
referents familiars. Durant l’estada d’aquestes persones en el 
centre d’acolliment, els equips especialitzats fan una valoració de 
cadascun i es fa la proposta més adequada: la inserció 
sociolaboral mitjançant l’ingrés en algun dels recursos de la 
DGAIA, o, si escau, el reagrupament familiar en origen.  
 
A Catalunya hi ha 5 centres de primera acollida amb 140 places, 
306,3 places per cada 1.000 menors estrangers no acompanyats 
(vegeu taula 8). 
 
Taula 5. Centres de primera acollida. Catalunya, 2007. 
 
 Places Nre. infants Taxa x 1.000 

Centre de primera acollida 140 457 306,3 

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció i Social i Ciutadania. 
 
 

1.6.7. Servei de centres residencials d’acció educativa 
(CRAE) i d’educació intensiva (CREI) 
 
El CRAE és un servei d’acolliment residencial, per a la guarda i 
educació dels seus usuaris, on resideixen temporalment nois i 
noies fins als 18 anys tutelats per l’Administració amb la mesura 
administrativa d’acolliment simple en institució. 
 
El CREI és un servei residencial d’acolliment d’estada limitada que 
disposa de mesures estructurals de protecció, per a la guarda i 
educació dels seus usuaris, tutelats per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu donar resposta 
educativa i assistencial als adolescents i joves que presenten 
alteracions conductuals, que requereixen uns sistemes d’educació 
intensiva. 
 
L’any 2008, a Catalunya, hi havia 1.793 places repartides en 72 
centres residencials d’acció educativa (CRAE) (vegeu figura 19). 
Així, Catalunya disposava de 14,3 places per cada 10.000 
persones de 0 a 17 anys, 1.677 places per cada 10.000 persones 
ateses per la DGAIA i 796,1 places per cada 10.000 persones 
segons l’estimació de la població infantil maltractada. 
 



OFERTA DE SERVEIS    | Departament d’Acció Social i Ciutadania 

OFERTA I UTILITZACIÓ DE SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS  A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA 

  

   

   Pàg. 13 

Figura 19. Nombre de places en centres residencials 
d’atenció educativa (CRAE). Catalunya, 2008 
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Comarques on no hi ha cap plaça de CRAE

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
Alhora hi ha 83 places de CREI totes elles ubicades a la 
província de Barcelona. La ràtio de professionals se situa en 
0,67 places per cada 10.000 persones menors de 18 anys, 49,8 
places per cada 10.000 persones ateses per la DGAIA i 37,0 
places per cada 10.000 persones segons l’estimació de població 
infantil maltractada (vegeu taula 10). 
 
Taula 6. Centres residencials d’educació intensiva (CREI). 
Catalunya, 2008. 
 T. Places PR DG PM 

BCN Comarques 83 1,81 178,45 100,55 

CATALUNYA 83 0,67 49,8 37,0 

PR Ràtio segons població infantil per 10.000 
DG Ràtio segons població Atesa per la DGAIA per 10.000  
PM Ràtio segons estimació de la població infantil maltractada per 10.000 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
El nombre de places dels centres residencials d’acció educativa i 
a Catalunya ha augmentat entre els anys 2003 i 2008 en 282. 
 
L’any 2008 és quan hi va haver l’augment més significatiu en el 
nombre de places de CRAE, ja que es va passar de 1.611 a 
1.793 places, cosa que significa un augment de l’11,2% en tan 
sols un any (vegeu figura 20).  
 

Figura 20. Evolució del nombre de places de centres 
residencials d’acció educativa. Catalunya, 2003-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de serveis socials. 

 
1.6.8. Servei d’Integració Familiar (ICIF) 
 
És un servei d'integració d'infants i adolescents en una família o 
persona per mitjà de l’acolliment. Aquest servei pot ser prestat 
per l’organisme públic competent de la Generalitat, per 
organismes de les entitats locals o per entitats col�laboradores 
públiques o privades sense ànim de lucre degudament 
acreditades. 
 
Catalunya, l’any 2008, disposa de 22 equips d’integració familiar i 
116 professionals. D’aquests professionals, pràcticament la meitat 
són titulats en psicologia, 34 són treballadors i treballadores 
socials, 15 són titulats en educació social i 11 són professionals de 
pedagogia.  
 
La taxa de professionals que treballen en els serveis d’integració 
familiar a Catalunya per cada 1.000 famílies acollidores se situa 
en 224,2 (vegeu taula 11). 
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Taula 7. Servei d’integració familiar segons la tipologia 
de professionals que hi treballen. Catalunya, 2008 

 P. 
psicologia 

P. 
pedagogia 

T. social Ed. social 
Total 
prof. 

Taxa* 

BLANQUERNA 2 1 1 0 4  
CEL OBERT 
(adopcions) 2 0 1 1 4  
CEL OBERT 
(acolliment) 2 0 1 0 3  

TORRES DE BEA 2 0 2 0 4  

T. GALLIFA 2 1 1 0 4  

VIDAL I BARRAQUER 4 0 2 0 6  
INTRESS BCN 
(adopcions) 4 1 3 0 8  
INTRESS BCN 
(acolliment) 1 0 2 1 4  
T. VIDAL I 
BARRAQUER 3 0 1 0 4  
ASSOCIACIÓ 
PARLAMENT 6 1 3 0 10  

BCN IRES 3 0 2 1 6  

DRECERA 2 0 1 3 6  

C. JUVANTENY 2 0 1 6 9  

G. AD'IS (adopcions) 3 0 1 0 4  

G. AD'IS (acolliment) 2 1 1 1 5  
G. CONSELL C. 
RIPOLLÈS 2 1 1 0 4  
T. CASA SANT JOSEP 
(adopcions) 2 0 1 0 3  
T. CASA SANT JOSEP 
(acolliment) 3 2 1 1 7  

C. C. BAIX EBRE 1 2 1 0 4  

LL. INTRESS LLEIDA 2 0 2 0 4  

Creu Roja 2 1 2 1 7  

Infància i Família 3 0 3 0 6  

TOTAL 55 11 34 15 116 224,17 
*Nombre de professionals l’any 2008 per cada 1.000 famílies acollidores de l’any 
2007. 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
1.6.9. Programes adreçats a la infància i l’adolescència en 
situació de risc o desemparament 
 
La DGAIA també concerta una sèrie de programes específics 
destinats a la infància i l’adolescència. Alguns d’aquests 
programes, com la ludoteca o el servei d’atenció als menors 
(ubicat a les dependències de la Fiscalia de Menors), van 
adreçats a tota la població infantil i adolescent de Catalunya en 
situació de risc o desemparament, mentre que altres 
programes, com el diagnòstic ambulatori i/o l’acompanyament 
hospitalari, són programes adreçats específicament a infants de 
famílies de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) o 
infants i adolescents acollits en centres propis (vegeu taula 12). 
 
Taula 8. Programes concertats adreçats a la infància i 
l’adolescència. Catalunya, 2008 

NOM DEL PROGRAMA Població 
destinatària 

Població 
específica 

Ludoteca 
Infants i 

adolescents 
SÍ* 

Servei d’atenció als menors. Fiscalia 
de menors  

Infants i 
adolescents 

SÍ* 

Acompanyament hospitalari  
Infants i 

adolescents 
Centres propis 

DGAIA 

Diagnòstic ambulatori   
Infants Infants en famílies 

de l'ICAA 
Trasllats de nit, caps de setmana i 
festius 

Infants i 
adolescents SÍ* 

Trasllats i retirada de menors en 
situació d’urgència  

Infants i 
adolescents 

SÍ* 

* Infants i adolescents atesos per la DGAIA 
Font. elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

1.7. Serveis per a joves tutelats i extutelats 

 
1.7.1. Servei d'acompanyament especialitzat a joves 
tutelats i extutelats (SAEJ)  
 
És un servei destinat a prevenir i/o pal�liar la situació de risc dels 
joves d’entre 16 i 20 anys, tutelats i extutelats, procurant la seva 
integració sociolaboral, fomentant la seva autonomia i 
emancipació. 
 
Els perfils professionals d’aquest servei són els següents: un 
director o responsable, un educador social, un tècnic en inserció 
laboral i un jurista. La Cartera de serveis socials estableix que la 
ràtio de professionals ha de ser un de cada perfil esmentat per 
cada 10 usuaris.  
 
1.7.2. Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys 
 
És un servei d'habitatge de caràcter assistencial i educatiu, per als 
quals es considera necessari iniciar un procés de desinternament 
progressiu dels CRAE, per tal d’assolir la majoria d’edat amb la 
capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i mantenint-
se la tutela i el control per part de l’entitat pública de protecció de 
menors (vegeu taula 12). 
 
1.7.3. Pisos assistits per a joves majors de 18 anys 
 
Són habitatges (pis assistit, residència d’estada limitada i 
comunitat de joves) destinats a joves sense recursos propis, ni 
familiars, i, en especial, a joves que en arribar a la majoria d’edat 
surten de les institucions (CRAE, CREI) on han estat acollits. 
 
Les principals funcions dels pisos assistits per a joves majors de 
18 anys són: preparar els joves per a la vida autònoma (procés 
d’emancipació) i prestar un servei de caràcter assistencial. 
 
A Catalunya hi ha 323 places en pisos assistits que representen 
0,3 places per cada mil joves de Catalunya d’entre 16 i 20 anys. 
Tanmateix, representen 735,8 places en pisos assistits per cada 
mil joves acollits a l’ASJTET (Àrea de Suport al Joves Tutelats i 
Extutelats). La ràtio de places per a noies es superior a la ràtio de 
places per a nois (695,7 en les noies i 588,0 en els nois) (vegeu 
taula 13). 
 
Taula 9. Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys i per a 
joves majors de 18 anys. Catalunya, 2008 

Sexe Edat Places 
Joves de 
Catalunya 
(16-20) 

Atesos 
ASJTET 

Taxa de 
places 
joves 

Catalunya 
(16-20) 

Taxa de 
places 
atesos 
ASJTET 

Nois   177 534.219 301 0,3‰ 588,0‰ 

 16-20 53 177.530  0,3‰  

 16-18 28 103.361  0,3‰  

 17-20 92 143.817  0,6‰  

 18-20 4 109.511  0,0‰  

Noies   96 311.391 138 0,3‰ 695,7‰ 

 16-20 30 167.573  0,2‰  

 17-20 66 143.818  0,5‰  

Indiferent  50 345.103 439 0,1‰ 113,9‰ 

 16-20 50 345.103  0,1‰  

CATALUNYA  323 1.190.713 439 0,3‰ 735,8‰ 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
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1.7.4. Servei de residència i/o pisos de joves vinculats a 
programes d’inserció laboral  
 
Servei residencial per a treballadors i treballadores menors 
d’edat (de 16 a 18 anys) tutelats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i per a majors d’edat (de 
18 a 20 anys) extutelats. 
 
Les principals funcions del servei de residència o pisos de joves 
vinculats a programes d’inserció laboral són: la integració 
sociolaboral i el foment de l’autonomia i l’emancipació del jove, 
d’una banda, i la guarda i educació dels joves menors d’edat i el 
suport en els processos d’incorporació al treball, de l’altra. 

2. DEPARTAMENT DE SALUT  

2.1. Salut maternoinfantil 

 
2.1.1. Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) 
 
A Catalunya, l’any 2007, hi havia 52 ASSIR que oferien atenció 
a adolescents i joves fins a 25 anys, tant en consultes 
individuals com en espais joves, així com en la comunitat. De 
tota manera, l’espai específic d’atenció als joves que s’organitza 
als ASSIR s’ofereix normalment una tarda a la setmana, 
l’anomenada tarda jove, que és quan es fan totes les activitats.  
 
El Barcelonès és la comarca que disposa de més ASSIR que 
ofereixen la tarda jove (17). Darrere se situen les comarques 
del Baix Llobregat (7), el Maresme (4) i el Vallès Occidental (4). 
Alhora hi ha 19 comarques que no disposen d’un ASSIR amb el 
servei de tarda jove (vegeu figura 21). 
 
Figura 21. Nombre d’unitats d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva que ofereixen el servei de tarda jove segons 
la comarca. Catalunya, 2007 

Comarques amb un ASSIR que ofereix el servei
de tarda jove

Comarques amb entre 2 i 4 ASSIR que ofereixen 
el servei de tarda jove

Comarques amb més de 5 ASSIR que ofereixen
el servei de tarda jove

Comarques sense ASSIR amb tarda jove

Comarques amb un ASSIR que ofereix el servei
de tarda jove

Comarques amb entre 2 i 4 ASSIR que ofereixen 
el servei de tarda jove

Comarques amb més de 5 ASSIR que ofereixen
el servei de tarda jove

Comarques sense ASSIR amb tarda jove

 
Font: elaboració SIA. Web sexe joves. Departament de Salut. 
 

Pel que fa a l’activitat comunitària, aquesta es basa 
principalment a donar suport als centres educatius, 
assessorament a professors, intervencions amb pares i mares i 
es coordina amb el programa “Salut i Escola”.  
 

Les activitats es concreten en: consell afectiu i sexual, consell 
reproductiu, consell sobre infeccions de transmissió sexual, 
prevenció de comportaments de risc, prevenció de càncer de coll 
d’úter, atenció a la patologia ginecològica i educació afectiva i 
sexual en grup. 
 
2.1.2. Web “Sexe Joves” (www.sexejoves.gencat.cat) 
 
És una pàgina web de l’Institut Català de la Salut, adreçada a 
adolescents i joves sobre salut sexual i afectiva. Aquest canal web 
és un servei d’accés en línia que conté un consultori virtual, un 
xat, un bloc, un espai multimèdia i continguts il�lustrats amb jocs i 
amb explicacions realitzades per adolescents i joves amb veu en 
off, entre altres serveis. També es pot demanar informació en 
qualsevol hora i dia de l’any. 
 
En aquesta web hi treballen 78 professionals que responen i 
donen orientació a totes les preguntes que es generen a través 
dels diferents serveis. També s’ofereix l’opció de poder dialogar en 
temps real mitjançant un xat: xateja amb nosaltres. 

2.2. Programa de seguiment del nen sa  

 
2.2.1. “Salut i Escola” 
 
El programa “Salut i Escola” és una actuació promoguda pels 
departaments d’Educació i de Salut per impulsar les actuacions de 
promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar millor les 
actuacions en el territori. S’adreça a la població adolescent de 
segon cicle d’ESO (tercer i quart) dels centres públics i dels 
centres privats concertats. L’any 2007 s’ha implementat la tercera 
fase del programa i s’ha assolit un 90% d’implantació en el 
territori de Catalunya. 
 
En aquest programa de “Salut i Escola” els adolescents (nois i 
noies d’entre 14 i 16 anys) poden fer consultes obertes i poden 
preguntar de forma personal i confidencial sobre qualsevol tema 
que els preocupi (alimentació, sexualitat, dubtes i angoixes, etc.) 
en el mateix Institut, a través d’Internet, o bé als centres 
d’atenció primària. 

2.3. Professionals de pediatria i infermeria als equips 
d’atenció primària (EAP) 

 
L’any 2005 als equips d’atenció primària (EAP) hi havia 949 
professionals de pediatria per atendre nens i nenes de 0 a 14 
anys. Així, segons el nombre de pediatres i a partir de la població 
infantil ponderada per l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), 
cada pediatra hauria atès una mitjana de 1.061 nens i nenes. 
Anant al detall de cada àrea bàsica de salut (ABS), però, la 
proporció de nens i nenes per pediatra varia molt, atès la diferent 
distribució poblacional de les persones de 0 a 14 anys. 

No existeix un estàndard sobre quina ha de ser la ràtio de 
pediatra/població infantil. De tota manera, d’acord amb la Cartera 
de serveis de pediatria i les característiques poblacionals es podria 
considerar adequada una ràtio d’un pediatra per cada 1.200 nens i 
nenes de 0 a 14 anys adscrits (Pla estratègic d’ordenació de 
l’atenció de pediatria a l’atenció primària 2007). 

Per la seva banda, a Catalunya, l’any 2004 hi havia 357 
infermeres (11% del total d’infermeres d’atenció primària (AP) 
que prestaven atenció exclusivament a la població de 0 a 14 anys.  

Alhora hi havia 878 infermeres que declaraven donar atenció a 
població infantil i adulta. Així, a Catalunya hi havia una infermera 
que es dedicada exclusivament a nens i nenes per cada 2.764 
menors de 15 anys i una infermera que donava atenció infantil i 
adulta indistintament per a cada 1.124 nens i nenes (Estudi sobre 
l’estat de la situació de la professió d’infermeria als equips 
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d’atenció primària de Catalunya 2004, citat al Pla estratègic 
d’ordenació de l’atenció de pediatria a l’atenció primària 2007). 

 

2.4. Salut mental per a infants i joves (CSMIJ) 

 
Els equips que ofereixen aquesta atenció són multidisciplinaris i 
estan formats per persones llicenciades en psiquiatria, en 
psicologia, persones diplomades en treball social i personal 
d'infermeria, entre d'altres. 
 
Aquest recurs pot estar en un mateix centre o bé en centres 
diferents, però els equips assistencials que el componen han de 
ser totalment diferenciats. Per garantir l’accessibilitat de la 
població a aquest recurs, algun d’aquests centres han desplegat 
consultes perifèriques. 
 

A Catalunya, l’any 2008 hi havia 70 centres de salut mental 
infantil-juvenil (CSMIJ) repartits pel territori català. Així, el 
Barcelonès és la comarca que disposa de més CSMIJ, amb 17, 
seguit del Vallès Occidental, amb 10, i el Baix Llobregat, amb 7. 
Alhora hi ha sis comarques que no disposen de cap CSMIJ: la 
Conca de Barberà, les Garrigues, el Pla de l’Estany, el Priorat, la 
Terra Alta i la Segarra (vegeu figura 22).  

 

Figura 22. Nombre de centres de salut mental infantil-
juvenil segons la comarca. Catalunya, 2008 

Comarques que disposen d’un CSMIJ

Comarques que disposen de 2 CSMIJ

Comarques que disposen de més de 2 CSMIJ

Comarques que no disposen de CSMIJ en el 
seu territori

 
Font: elaboració SIA. Departament de Salut. 

2.5. Drogodependències 

 
Hi ha tot un seguit de programes de promoció de la salut i 
prevenció del consum de drogues que van dirigits a adolescents 
i es porten a terme bàsicament a l’escola. Els programes 
cobreixen temes de drogodependències relacionats amb el 
tabac, l’alcohol o les drogues il�legals i les situacions de risc. 
 

3. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

3.1. Centres educatius  

 
A Catalunya hi ha una gran varietat de centres educatius, segons 
el nivell educatiu que imparteixen. D’aquesta manera hi ha 
centres exclusius d’educació infantil, centres que ofereixen 
educació infantil i educació primària, centres d’educació 
secundària i centres que ofereixen tots els nivells formatius de 
règim general (l’educació preobligatòria,  l’educació obligatòria i 
l’educació postobligatòria). 
 
Catalunya disposa d’una xarxa única sostinguda amb fons públics 
composta per l’oferta pública i l’oferta privada concertada. Totes 
dues juntes agrupen el 98% de l’alumnat.  
 
D’aquesta manera Catalunya disposa de 4.305 centres que 
imparteixen algun dels nivells educatius de règim general, el 
68,6% són de titularitat pública i el 31,4% són centres privats 
concertats. 
 
Anant al detall, s’observa que pràcticament la meitat dels centres 
que imparteixen exclusivament educació infantil són centres de 
titularitat privada (subvencionada de 0 a 2 anys i concertada de 3 
a 5 anys) (46,1%). En el mateix sentit, la meitat dels centres 
d’educació especial també són de naturalesa privada concertada 
(50,8%). I a la inversa, els centres de règim general són 
majoritàriament de titularitat pública (75,5%). 
 
Pel que fa a l’oferta de l’educació postobligatòria reglada s’observa 
que al voltant del 65% dels centres, tant de batxillerat com de 
formació professional, són de titularitat pública, mentre que el 
35% són centres privats (vegeu taula 14). 
 
Taula 10. Oferta dels centres educatius de Catalunya 
segons el nivell educatiu que imparteixen i segons la 
titularitat del centre. Catalunya, curs 2007-2008 

Tipus de centres educatius Nre. % públic % privat 

Centres educatius    

Centres d'educació infantil* 1.245 53,9% 46,1% 

Centres de règim general 2930 75,5% 24,5% 

Centres d'educació especial*** 130 49,2% 50,8% 

Total centres  4.305 68,6% 31,4% 

Educació postobligatòria    

Batxillerat 697 64,5% 35,5% 

CFGM 351 65,1% 34,9% 

CFGS 282 65,3% 34,7% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 
*Inclou només les dades dels centres autoritzats pel Departament d’Educació. 
**No inclou els centres d’ensenyament a distància. 
***Inclou 22 centres públics de règim ordinari amb unitats d’educació especial. 

 
3.1.1. Centres educatius exclusius d’educació infantil 
 
Segons la distribució territorial, s’observa que 9 comarques, cinc 
de les quals estan situades als Pirineus de la província de Lleida i 
les quatre restants a la província de Tarragona, tenen el 100% de 
l’oferta de centres exclusivament d’Educació Infantil en la xarxa 
pública d’educació. I a la inversa, les comarques de la província de 
Girona i les comarques de la província de Barcelona són les que en 
menor mesura tenen oferta pública de centres d’educació infantil. 
En aquest sentit destaca la comarca del Barcelonès amb el 22,3% 
dels centres d’educació infantil de titularitat pública (vegeu figura 
23). 

 



OFERTA DE SERVEIS    | Departament d’Educació 

OFERTA I UTILITZACIÓ DE SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS  A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA 

  

   

   Pàg. 17 

Figura 23. Percentatge del nombre de centres exclusius 
d’educació infantil de la xarxa pública segons la comarca. 
Catalunya, curs 2006-2007 
 

De 22,3% a 62,5%

De 62,6% a 80,0%

De 80,1% a 91,7%

De 91,8% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

 
3.1.2. Centres educatius de règim general 
 
Hi ha 4 comarques que tenen tota l’oferta de centres educatius 
de règim general en la Xarxa pública d’educació: la Val d’Aran, 
l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Priorat. 
 
Les comarques que tenen una menor proporció de centres 
educatius de règim general de titularitat pública són: el 
Barcelonès (44,3%), el Vallès Occidental (59,8%) i el Baix 
Llobregat (66,2%) (vegeu figura 24). 
 
Figura 24.  Percentatge de centres d’ensenyament de 
règim general de la xarxa pública segons la comarca. 
Catalunya, curs 2006-2007 

De 44,3% a 77,8%

De 77,9% a 84,2%

De 84,3% a 90,2%

De 90,3% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

 

3.1.3. Centres educatius d’educació especial 
 
Finalment, a Catalunya hi ha 10 comarques que no disposen de 
cap centre d’educació especial ni en la xarxa pública ni en la xarxa 
privada. La majoria d’aquestes comarques se situen en la 
província de Lleida. A la vegada, hi ha 9 comarques que disposen 
únicament d’oferta pública de centres d’educació especial i 11 
comarques que només disposen d’oferta privada d’educació 
especial (vegeu figura 25). 
 
Figura 25. Percentatge de centres d’educació especial en la 
xarxa pública segons la comarca. Catalunya, curs 2006-
2007 

Comarques que no disposen d ’oferta ni 
pública ni privada d ’Educació especial

Comarques que nom és disposen d ’oferta 
privada d ’Educació especial

Comarques que disposen tant d ’oferta pública
com d’oferta privada d ’Educació especial

Comarques que nom és disposen d ’oferta 
pública d’Educació especial

Comarques que no disposen d ’oferta ni 
pública ni privada d ’Educació especial

Comarques que nom és disposen d ’oferta 
privada d ’Educació especial

Comarques que disposen tant d ’oferta pública
com d’oferta privada d ’Educació especial

Comarques que nom és disposen d ’oferta 
pública d’Educació especial

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 
 
3.1.4. Centres educatius de batxillerat 
 
Pel que fa a l’oferta de centres educatius que imparteixen 
batxillerat, s’observa que hi ha 16 comarques on l’oferta és 
únicament de titularitat pública. Aquests centres es localitzen 
principalment a les províncies de Lleida i Tarragona. 
 
Per la seva banda, les comarques que tenen una menor proporció 
de centres de titularitat pública que imparteixen batxillerat són el 
Barcelonès (44,8%), el Solsonès (50,0%) i el Ripollès (50%) 
(vegeu figura 26). 
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Figura 26. Percentatge de centres que imparteixen 
batxillerat de la xarxa pública segons la comarca. 
Catalunya, curs 2006-2007 

De 44,8% a 66,7%

De 66,8% a 76,5%

De 76,6% a 92,9%

De 93,0% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 
 
3.1.5. Centres educatius de cicles formatius de grau mitjà 
(CFGM) 
 
Hi ha 17 comarques que tenen tota l’oferta de cicles formatius 
de grau mitjà (CFGM) en la Xarxa pública d’educació. Bona part 
d’aquestes comarques se situen en les províncies de Lleida i 
Tarragona. El Barcelonès, amb el 37,9%, i el Pla de l’Estany, 
amb el 50%, són les comarques que menys oferta pública de 
CFGM disposen, mentre que el Solsonès és l’única comarca que 
no té oferta pública de cicles formatius de grau mitjà en el curs 
2006-2007 (vegeu figura 27). 
 

Figura 27.  Percentatge de centres que imparteixen cicles 
formatius de grau mitjà de la xarxa pública segons la 
comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 0,0% a 60,0%

De 60,1% a 71,4%

De 71,5% a 88,9%

De 89,0% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

 
 
3.1.6. Centres educatius de cicles formatius de grau 
superior (CFGS) 
 
La meitat de les comarques de Catalunya (21) tenen la totalitat de 
centres que imparteixen cicles formatius de grau superior (CFGS) 
en la Xarxa pública d’educació. Aquestes comarques se situen en 
les províncies de Girona, Tarragona i Lleida. 
 
I a la inversa, hi ha quatre comarques que no tenen oferta de 
CFGS ni de titularitat pública ni de titularitat privada: les 
Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta i la Cerdanya, i dues 
comarques que només tenen oferta privada de CFGS: l’Alt Urgell i 
el Berguedà. 
 
Les comarques de la província de Barcelona són les que 
majoritàriament disposen tant d’oferta pública com privada de 
CFGS (vegeu figura 28). 
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Figura 28. Percentatge de centres que imparteixen cicles 
formatius de grau superior de la xarxa pública segons la 
comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

Comarques que no disposen d’oferta ni 
pública ni privada de CFGS

Comarques que només disposen d’oferta 
privada de CFGS

Comarques que disposen tant d’oferta pública 
com d’oferta privada de CFGS

Comarques que només disposen d’oferta 
pública de CFGS

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

 
 
3.1.7. Programes de garantia social i altres dispositius 
d’inserció laboral 
 
Per a aquells alumnes que no obtenen el graduat de l’ESO i 
volen formar-se en algun ofici, des de diferents entitats (el 
Departament d’Educació, l’Administració local o altres 
institucions) ofereixen els programes de garantia social 
(actualment els PQPI). D’aquesta manera, a Catalunya, en el 
curs 2006-2007 hi havia repartits pel territori 206 centres 
d’aquest tipus, 88 gestionats pel Departament d’Educació i 83 
gestionats per l’Administració local (vegeu taula 15). 
 
Taula 11. Oferta de centres que imparteixen programes 
de garantia social i altres dispositius segons l’entitat que 
els ofereix. Catalunya, curs 2006-2007 
 

Departament d'Educació 

PGS_Pla de transició 
al treball Casa d'oficis 

Administració 
local 

Altres 
entitats 

TOTAL 

40 48 35 83 206 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

 
Segons la distribució territorial dels programes de garantia 
social, hi ha 12 comarques a Catalunya que no ofereixen cap 
programa de garantia social. La majoria d’aquestes comarques 
es localitzen a la província de Lleida.  
 
I a la inversa, les comarques que tenen un major nombre de 
programes de garantia social se situen a la comarca del 
Barcelonès i a les comarques limítrofes amb la zona 
metropolitana (vegeu figura 29). 
 

Figura 29. Nombre de programes de garantia social (PGS) 
segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

Comarques que no disposen d ’oferta de 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta d ’1 o 2 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta d’entre 3 i 7 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta de m és de 7 
programes de garantia social

Comarques que no disposen d ’oferta de 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta d ’1 o 2 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta d’entre 3 i 7 
programes de garantia social

Comarques que tenen una oferta de m és de 7 
programes de garantia social

 
Font: elaboració SIA. Departament d’Educació. 

4. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA  

4.1. Serveis i equips d’atenció i assessorament 

 
4.1.1. Servei de mediació i assessorament 
 
Aquest servei coordina l’assessorament tècnic a les instàncies 
judicials, supervisa i controla els expedients de les persones 
ateses i elabora i controla els programes de conciliació i reparació 
en l’àmbit de la justícia juvenil. 
 
A Catalunya, l’any 2007 hi havia 7 equips del servei de mediació i 
assessorament tècnic, amb un total de 65 professionals de 
diferents perfils: 7 coordinadors, 20 mediadors, 14 psicòlegs, 21 
treballadors socials i 2 educadors. La taxa de professionals a 
justícia juvenil l’any 2007 se situava en 8,49 professionals per 
cada 1.000 persones ateses (vegeu taula 16). 
 
Taula 12. Nombre d’equips i professionals tècnics del 
servei de mediació i assessorament tècnic. Catalunya, 2007 

  Equips Coord. 
P. 

mediadors 

 
P. 

psicologia 
T. 

social 
Ed. 

social Total Taxa* 
BCN 
Comarques 4 4 16 9 12 2 43  
 
Girona 1 1 3 2 3 0 9  
 
Lleida 1 1 0 1 2 0 5  
Tarragona 
T. de 
l'Ebre 1 1 1 2 4 0 8  

TOTAL 7 7 20 14 21 2 65 8,49 
*Nombre de professionals l’any 2007 per cada 1.000 persones ateses per Justícia 
Juvenil. l’any 2007. 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.1.2. Equips de medi obert 
 
Els equips de medi obert fan el seguiment dels acords judicials 
adoptats pels jutjats de menors en medi obert. 
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L’any 2007 hi havia 9 equips de medi obert en el territori català 
destinats a adolescents d’entre 14 i 18 anys, amb 83 
professionals de diferents disciplines: 8 coordinació, 64 
tècniques, 3 psicologia i 8 administració. Segons el territori, 
Barcelona disposa de 5 equips, mentre que la resta d’àmbits 
territorials disposen, cadascun, d’un equip. La taxa de 
professionals en medi obert l’any 2007 se situava en 28,1 
professionals per cada 1.000 persones de 14 a 18 anys ateses 
en medi obert (vegeu taula 17). 
 
Taula 13. Nombre d’equips per persones d’entre 14 i 18 
anys en medi obert.  Catalunya, 2007 

 Equip Coord. Tècnic p. 
psicologia Adm. Total Taxa* 

Barcelona  5 5 48 2 5 60  

 Girona 1 1 6 0 1 8  

 Lleida 1 1 3 0 1 5  

Tarragona 1 1 6 1 1 9  

T. Ebre  1 0 1 0 0 1  

Total 9 8 64 3 8 83 28,1 
* Nombre de professionals l’any 2007 per cada 1.000 persones en medi obert l’any 
2006.  
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 

4.1.3. Suport a l’exploració judicial de l’Equip 
d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) 

L’Equip d’Assesorament Tècnic Penal disposa d’un programa per 
facilitar les exploracions i la presa de declaracions judicials de 
víctimes i/o testimonis especialment vulnerables per millorar la 
qualitat de la informació obtinguda en la declaració. 
Principalment aquest suport es dóna a menors que han patit 
abús sexual o maltractament molt greu o a infants testimonis 
de violència masclista, tot i no haver estat maltractats. 
Posteriorment, l’òrgan judicial pot sol�licitar un informe de 
credibilitat de qui ha estat testimoni de fets d’aquesta mena.  
 
A Catalunya, l’any 2007 hi havia 4 equips d’assessorament, un 
a cada territori, amb 37 professionals de diferents disciplines: 4 
coordinació, 18 psicologia, 9 treball social i 6 administració 
(vegeu taula 18). 
 
Taula 14. Professionals dels equips d’assessorament 
tècnic segons el perfil professional. Catalunya, 2007* 

 Coord. P. 
psicologia 

T. social Adm. Total 

Barcelona 1 8 5 3 17 

Girona 1 3 1 1 6 

Lleida 1 4 2 1 8 

Tarragona 1 3 1 1 6 

TOTAL 4 18 9 6 37 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 

4.1.4. Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) 

 

Les oficines d’atenció a la víctima del delicte són el punt 
referencial d’informació, contenció, suport i derivació de tota 
aquella ciutadania víctima d’algun delicte o que té aplicada una 
mesura judicial de protecció. 
 
A Catalunya hi ha 5 oficines d’atenció a les víctimes del delicte, 
on treballen 33 professionals de diferents disciplines: 5 
coordinació, 6 educació social, 1 dret, 5 psicologia, 9 treball 
social i 7 administració  (vegeu taula 19). 
 

Taula 15. Professionals de les oficines d’atenció a les 
víctimes del delicte (OAVD) de Catalunya segons el perfil 
professional 2007 

OAVD Coord. 
Cos 
de 

gestió 

Ed. 
social 

P. 
jurídic 

P. 
psicologia 

T. 
social 

Adm. Total 
 

Barcelona 1 1 4 1 2 3 4 16 

Girona  1  2  1 1 1 6 

Lleida  1     2 1 4 

Tarragona 1    1 2 1 4 

Tortosa  1    1 1  3 

TOTAL   5 1 6 1 5 9 7 33 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.1.5. Equips de mediació i reparació penal 
 
Els equips de mediació i reparació penal tenen com a funció 
principal oferir un espai de diàleg entre víctima i infractor perquè, 
de forma voluntària i conduït per un mediador imparcial, es pugui 
aconseguir la reparació adequada al dany causat i la solució del 
conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada per als 
interessos d’ambdues parts.  
 
A Catalunya, l’any 2007 hi havia 2 equips, un a Barcelona i un 
altre a Lleida. L’equip de Barcelona disposava de professionals de 
diferents disciplines: 2 de dret, 1 de psicologia, 1 de filosofia, 1 
d’història, 1 de politologia i 1 d’administració. Lleida, per la seva 
banda, comptava amb 1 persona titulada en sociologia.  
 
Taula 16. Professionals dels equips de mediació i reparació 
penal. Catalunya, 2007 

 Advocat Psicòleg Filòsof Historiador Sociòleg Politòleg Adm. Total 

Barcelona 2 1 1 1  1 1 8 

 
Lleida 

    1   1 

Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.1.6. Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la 
Família (SATAF) 

L’equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família (SATAF) 
el formen professionals de la psicologia i del treball social 
especialitzats en l’àmbit judicial i en el treball amb famílies. 
Treballen per als jutjats de primera instància i de família d’arreu 
de Catalunya i la principal tasca que desenvolupen és l’elaboració 
d’informes que van dirigits als jutges/esses i que serveixen per 
facilitar una decisió judicial ajustada a les característiques 
particulars de cada família, sempre en benefici dels menors 
implicats. 
 
A Catalunya, l’any 2007 hi havia quatre equips d’assessorament 
tècnic en l’àmbit de la família, un a cada província, amb un total 
de 44 professionals de diferents perfils professionals: 26 de 
psicologia, 12 de treball social, 1 de pedagogia i 5 d’administració 
(vegeu taula 21). 
 



OFERTA DE SERVEIS    | Departament de Justícia 

OFERTA I UTILITZACIÓ DE SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS  A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA 

 
 

   

   Pàg. 21 

Taula 17. Nombre de professionals segons el perfil del 
SATAF segons el territori. Catalunya, 2007 

Perfil professional 
 

Nombre 
de 

professionals 
T. 

Social 
Psicòleg/a Pedagog/a Adm. 

Barcelona 29 8 18 1 2 

Tarragona 5 2 2 0 1 

Lleida 5 1 3 0 1 

Girona 5 1 3 0 1 

TOTAL 44 12 26 1 5 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 

4.1.7. Servei de mediació familiar 

Aquest servei té la finalitat d'actuar com a instrument 
especialitzat de la mediació familiar i com a centre de 
seguiment, estudi, debat i divulgació de la mediació i de 
relacions amb altres organismes estatals i internacionals que 
tenen unes finalitats equiparables. 
 
La mediació familiar proposa cercar una sortida constructiva al 
conflicte i passar de la confrontació a la cooperació. 
 
Els mediadors familiars del centre de mediació familiar de 
Catalunya són professionals que tenen despatx en els diferents 
Partits Judicials del territori.     
 
A Catalunya l’any 2007 hi havia 1.247 mediadors familiars 
repartits en els diferents àmbits territorials. Barcelona és la 
província que aplega un major nombre de mediadors (827) que 
representen el 66% del total de mediadors de Catalunya.   
(vegeu taula 22). 
 
Taula 18. Número de mediadors familiars segons l’àmbit 
territorial. Catalunya, 2007 

Província Mediadors 

Girona 173 

Barcelona 827 

Tarragona 78 

Lleida 104 

Terres de l'Ebre 65 

TOTAL 1.247 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

4.2. Centres educatius de Justícia Juvenil 

 
En els centres educatius de justícia juvenil es du a terme, per 
ordre del jutge, l'execució de programes d'internament que 
s'apliquen als joves o menors que han comès algun delicte. 
 
Catalunya l’any 2007 disposava de 288 places en centres 
educatius de justícia juvenil situades en 7 centres de diferent 
naturalesa: un centre de règim obert (Folch i Torres), un centre 
de règim semi obert (Oriol Badia) i cinc centres que combinen el 
règim tancat amb el règim semi obert.  
 
Segons el perfil dels usuaris, hi ha 3 centres exclusivament per 
a nois d’entre 14 i 18 anys i 4 centres que atenen tan a nois 
com a noies de la mateixa franja d’edat. No hi ha, en canvi, cap 
centre educatiu de Justícia Juvenil exclusivament per a noies. 
 
Segons el territori d’ubicació del centre, s’observa que la 
comarca del Barcelonès disposa de cinc centres educatius de 
justícia juvenil mentre que el Segrià i el Gironès disposen d’un 

centre. La província de Tarragona, en canvi, no té cap comarca 
que disposi d’un centre educatiu de Justícia Juvenil (vegeu taula 
23 i figura 30). 
 
Taula 19. Tipus de centre educatiu de Justícia Juvenil, 
places i perfil del tipus de persona usuària que pot acollir. 
Catalunya, 2007 

Nom Tipus Places Sexe Edat Comarca 

L'ALZINA 

Règim tancat i 
semiobert per al 
compliment de mesures 
d'internament 

60 Home 14 a 18 Barcelonès 

 
FOLCH I 
TORRES 

Règim obert 12 Home 14 a 18 Barcelonès 

EL SEGRE 

Règim tancat i 
semiobert per al 
compliment de mesures 
d'internament 

30 Mixt 14 a 18 Segrià 

MONTILIVI Règim tancat de curta 
durada i semiobert  

30 Mixt 14 a 18 Gironès 

 
CAN LLUPIÀ 

Règim tancat i 
semiobert 

60 Mixt 14 a 18 Barcelonès 

 
ORIOL 
BADIA 

Règim semiobert   14 Home 14 a 18 Barcelonès 

TIL�LERS 

Centre de règim tancat i 
semiobert que també 
executa programes de 
mesures judicials de 
curta durada i 
d'internament de cap de 
setmana 

60 Mixt 14 a 18 Barcelonès 

Unitat 
Terapèutica 
TIL�LERS 

Centre de règim  
semiobert  

12 Mixt 14 a 18 Barcelonès 

Pis d’inserció 
de 

Barcelona 

Pis d’inserció de règim 
obert 5   Barcelonès 

Pis d’inserció 
de Girona 

Pis d’inserció de règim 
obert 

5   Gironès 

Total  288    

Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
Figura 30. Nombre de places de centres educatius de 
Justícia Juvenil segons la comarca. Catalunya, 2007  

Comarques que no disposen de places de centres
educatius de Justícia Juvenil.

Comarques que disposen de places
de centres educatius de Justícia Juvenil

Comarques que no disposen de places de centres
educatius de Justícia Juvenil.

Comarques que disposen de places
de centres educatius de Justícia Juvenil

 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
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4.3. Serveis penitenciaris  

 
4.3.1. Centres penitenciaris per a joves 
 
A Catalunya, l’any 2007 hi havia centres penitenciaris 
exclusivament per a joves de 18 a 21 anys, i centres 
penitenciaris d’adults amb dependències per a joves (vegeu 
taules 24 i 25). 
 
L’any 2007 en els centres penitenciaris adreçats a joves hi 
treballaven 292 professionals de diferents disciplines. 
 
En relació amb aquesta segona tipologia de centres 
penitenciaris d’adults amb dependencies per a joves, els interns 
de 18 a 21 anys només hi estan per l’assistència a un judici. 
Una vegada realitzat el judici aquests joves són retornats al 
centre penitenciari de joves. 
 
En aquests centres penitenciaris d’adults no hi ha un personal 
exclusivament dedicat als joves (llevat d’algunes excepcions 
puntuals). Els professionals, doncs, en la seva majoria, 
comparteixen tasques en l’atenció de joves i adults.  
 
Taula 20. Centre penitenciari adreçat a joves segons la 
tipologia de professionals. Catalunya, 2007 

Professionals Centre 
penitenciari 

Total  
joves Total 

personal 
Personal 

de rehabilitació* 
Personal 
sanitari 

CP JOVES 336 292 61 10 

*Inclou psicòlegs, juristes, treballadors socials, educadors, mestres, professors ESO, 
monitors.  
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
Taula 21. Centres penitenciaris d’adults amb 
dependències per a joves segons la tipologia de 
professionals. Catalunya, 2007 

Professionals (ràtio) Centre 
penitenciari 

Total 
joves Total 

personal 
Personal 

rehabilitació* 
Personal 
sanitari 

BRIANS 1 18 20 6 2 

BRIANS 2 8 20 6 2 

DONES BCN 16 20 6 2 

FIGUERES 12 20 6 2 

GIRONA 5 20 6 2 

HOMES BCN 27 20 6 2 

PONENT 45 20 6 2 

TARRAGONA 31 20 6 2 
*Inclou psicòlegs, juristes, treballadors socials, educadors, mestres, professors ESO, 
monitors. 
Font: elaboració SIA. Departament  de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.3.2. Unitats per a mares amb fills 
 
És una unitat que està separada de la resta de la població 
ingressada en el centre penitenciari de dones. El centre 
penitenciari per a dones compta amb una dotació específica de 
dues educadores destinades a atendre la unitat per a mares 
amb fills (una al matí i una a la tarda). 
Aquesta unitat compta, alhora, amb una petita dependència 
externa on són atesos els fills de les dones empresonades per 
una de les dues educadores (tipus escola bressol), fet que 
permet a les mares assistir al programa d’intervenció de 
tractament propi.  
 

L’atenció mèdica  a aquestes mares encarcerades és facilitada pel 
mateix servei mèdic del centre penitenciari, a més de les visites 
específiques d’un especialista en pediatria que fa les visites als fills 
i filles setmanalment.  
 

 
4.3.3. Unitat dependent Àgora 
  
Unitat destinada a dones penades, en règim obert, amb fills 
menors de tres anys. 
 
La unitat dependent Àgora funciona com un mecanisme 
d’integració comunitària per a interns/internes de règim obert 
amb una bona evolució en aquest règim. És una unitat 
arquitectònicament ubicada fora del recinte del centres 
penitenciaris, en un pis ordinari de l’entorn comunitari, i sense cap 
distinció externa relativa a la seva dedicació.  
 
Els serveis que es presten són gestionats de manera directa per 
associacions o organismes no penitenciaris.  

5. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

5.1. “Escoles verdes” 

 
La Generalitat de Catalunya promou, a través del Programa 
“Escoles verdes”, l’ambientació integral dels centres educatius de 
Catalunya. Aquest programa té com a objectius principals: 
 
- Ajudar els centres a ambientar-se, és a dir, a incorporar els 

valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits 
de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb 
l’entorn...).  

- Promoure la participació i la implicació activa de tota la 
comunitat educativa en la millora del seu entorn (centre, 
barri, municipi...). 

- Afavorir l’intercanvi entre els centres que participen en el 
programa, tot construint una gran xarxa d’escoles per a la 
sostenibilitat. 

5.2. Recursos pedagògics 

 
S’ofereixen diferents recursos educatius (jocs educatius, tallers, 
guies didàctiques, contes, exposicions...)  de temàtiques diverses 
dirigits bàsicament a nois i noies en edat escolar. Bona part 
d’aquests recursos estan disponibles a la web del Departament, 
d’altres, els centres educatius els poden sol�licitar, en servei de 
préstec, als centres de recursos pedagògics del Departament 
d'Educació i als Serveis Territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

5.3. Ambibús 

 
Una altra eina de sensibilització i educació ambiental és l’Ambibús, 
la unitat mòbil d’educació ambiental del Departament que, des de 
1993, dóna suport a les activitats de sensibilització ambiental que 
el Departament promou. En el seu interior, s'hi instal�la una 
exposició temàtica (uns 72m2) i s'hi organitzen activitats 
complementàries (tallers, xerrades, visites guiades...).  Uns dels 
destinataris d’aquestes activitats que s’hi organitzen són els 
centres educatius, entitats juvenils i famílies. 

5.4. Cens d’entitats d’educació ambiental 

 
A més, des del Departament es gestiona el cens d’entitats 
d’educació ambiental, creat l’any 1995, i es difon, bàsicament a 
través de la web, els serveis i activitats que ofereixen aquestes 
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entitats. Els destinataris principals d’aquestes activitats són els 
centres educatius. 

5.5. Projectes d’educació i sensibilització ambiental 

 
També, el Departament dóna suport a diferents entitats sense 
ànim de lucre, a través d’un conveni marc d’actuació, per a la 
realització de projectes d’educació i sensibilització ambiental 
adreçats a infants i joves. 

5.6. Processos participatius 

 
El públic infantil i juvenil també es té en compte en alguns dels 
processos de participació que ofereix el Departament, i, en 
aquest sentit, es dissenyen espais i instruments específics 
perquè els infants i joves puguin fer-hi aportacions que es 
tindran en compte en la presa de decisions. Per exemple, han 
participat en el procés d’elaboració del Pla de mitigació del canvi 
climàtic a Catalunya i està prevista, també, la seva intervenció 
en el procés d’elaboració de l’Estratègia de desenvolupament 
sostenible a Catalunya. 

6. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA: 
SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT 

6.1. Pla català d’esport a l’escola 

És un pla impulsat pel Departament d'Educació i el de la 
Vicepresidència (Secretaria General de l'Esport) amb l'objectiu 
d'incrementar la participació de l'alumnat en activitats físiques i 
esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu. 

L’any 2008 hi havia 984 centres educatius subvencionats (344 
centres més que l’any 2007). Així, 480 centres són d’educació 
infantil i primària, 376 són instituts d’educació secundària i 90 
centres són concertats. També hi havia 37 zones esportives 
rurals. 

Segons el balanç de 2008, alhora hi ha 985 professionals de 
l’educació a primària i a secundària amb contraprestació 
econòmica per la tasca de coordinació del Pla català de l’esport 
a l’escola (PCEE) al seu centre, 1.500 nous dinamitzadors i 
dinamitzadores de primària formats i 1.000 nous dinamitzadors 
i dinamitzadores de secundària formats. 

6.2. “Jocs Esportius Escolars de Catalunya”  

 
“Jocs Esportius Escolars de Catalunya” és un programa que 
estableix la Secretaria General de l'Esport adreçat a tota la 
població en edat escolar del nostre país. D'acord amb la seva 
normativa general, té com a objectiu principal: impulsar un 
model esportiu que inclogui els vessants educatiu, recreatiu i 
competitiu. 

Aquests objectius garanteixen una continuïtat en el futur, de 
manera que comportarà un major nivell tècnic i competitiu de 
l'esport català. Aquest programa té un seguiment en altres 
programes del Consell Català de l'Esport, com són el de 
“Tecnificació Esportiva” i “Alt Rendiment Esportiu”. 

6.3. Grans esdeveniments 

Durant l’any també s’organitzen una sèrie de grans 
esdeveniments esportius adreçats a la població escolar: 

- Cros escolar 2008 realitzat el 10 de febrer de 2008 a Rubí 
(Vallès Occidental). 

- Trobades territorials de centres educatius de secundària en els 
diversos territoris (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres 
de l’Ebre) on es desenvolupen diverses activitats esportives 
(activitats amb ritme, bàsquet, voleibol, futbol, corfbol, bitlles 
catalanes, esquaix, BTT, hoquei, curses d’orientació, tennis, 
tennis taula, etc). 

6.4. Coordinació dels campionats estatals per a seleccions 
en edat escolar 

La Secretaria General de l’Esport ha destinat 100.713 euros per 
finançar els desplaçaments de prop de 700 esportistes catalans 
que han participat en diferents campionats esportius, així com 
40.885 euros destinats a equipaments esportius per a aquests 
participants. (Balanç 2008. Secretaria General de l’Esport.) 

6.5. IES d’atenció a la pràctica esportiva 

La Secretaria General de l’Esport, juntament amb el Departament 
d’Educació, ha creat una xarxa de centres educatius de secundària 
que dediquen una especial atenció a la pràctica esportiva. 
L’objectiu és crear les condicions adients perquè tots els nois i 
noies esportistes tinguin la possibilitat de desenvolupar fins a 
l’excel�lència les seves capacitats esportives durant el procés 
d’educació i formació acadèmica.  

L’any 2008 hi havia 15 instituts d’arreu de Catalunya que tenien 
reconeguda, per resolució del Departament d’Educació, la condició 
d’especial atenció a la pràctica esportiva, i se’n beneficiaven 374 
alumnes de 13 disciplines esportives. (Balanç 2008. Secretaria 
General de l’Esport.) 

7. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

7.1. Equipaments cívics 

 
Ludoteques 
 
Les ludoteques de la Direcció General d’Acció Cívica són uns 
equipaments especialitzats en el joc i la joguina, uns punts de 
trobada per a infants i joves que tenen com a objectiu principal la 
participació en el desenvolupament integral de la persona, 
intensificant les relacions entre els infants, com també les 
relacions entre aquests i el món dels adults. 
 
Les persones usuàries de les ludoteques són infants i adolescents 
que tenen entre 5 i 16 anys. 
 
A Catalunya hi ha actualment sis ludoteques públiques: una a 
Lleida, una a Igualada, una a Salt, una a Terrassa i dues a 
Barcelona (vegeu figura 31). 
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Figura 31. Ubicació de les ludoteques públiques de 
Catalunya. Catalunya, 2009 

 
Font: elaboració SIA. Secretaria d’Acció Ciutadana. Departament de Governació i 
Administracions Públiques. 

 
Ludomòbil 
La Ludomòbil és un espai de joc itinerant obert als nens i les 
nenes, on poden gaudir de 400 m2 de jocs distribuïts en 
diferents espais: 
 
- Espai de primera infància de 0 a 3 anys, amb pares i mares: 
piscina de boles, arrossegadors, caminadors, tobogan, balancí. 
- Espai de joc simbòlic de 4 a 6 anys: caseta de fusta amb 
mobiliari adequat a les característiques de la casa. 
- Espai de joc psicomotriu de 4 a 6 anys: pista d’escumes. 
- Espai de jocs de taula de 4 a 6 anys i amb jocs per a nens i 
nenes fins a 8 anys. 
 
 
Casals cívics 
Són uns equipaments públics oberts a tota la població (infants, 
adolescents, joves, grans, entitats, etc.), on s’ofereixen un 
seguit de recursos per reforçar projectes dirigits a la millora de 
la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la 
persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit 
associatiu en el seu compromís amb la societat. 
 
A Catalunya hi ha 35 casals cívics distribuïts pel territori. 
Concretament hi ha 11 comarques que disposen de casals cívics 
i 30 comarques que no en disposen. La comarca que disposa 
d’un major nombre de casals cívics és el Barcelonès (8), seguit 
del Baix Llobregat (7) i el Vallès Occidental (5) (vegeu figura 
32). 
 

Figura 32. Ubicació i nombre de casals cívics segons la 
comarca. Catalunya, 2009 

 
Font: elaboració SIA. Secretaria d’Acció Ciutadana. Departament de Governació i 
Administracions Públiques. 

 
Als casals cívics es duen a terme una sèrie d’activitats adreçades 
exclusivament a la infància i l’adolescència: els programes “Jugar i 
Llegir” i “Joves en Acció”. 
 
El programa “Jugar i Llegir” és un programa socioeducatiu que 
integra dos aspectes estretament relacionats i complementaris per 
al desenvolupament dels infants: el joc i la lectura. El programa té 
un doble objectiu: fomentar la creativitat i la convivència 
mitjançant el joc i promoure l’hàbit de llegir i el gust per la 
lectura. El programa es porta a terme majoritàriament als casals 
cívics. 
El programa “Joves en Acció” és un programa de dinamització 
juvenil que té com a objectiu el desenvolupament personal dels i 
les joves a partir del treball de valors com la convivència, el 
civisme, la solidaritat i sobretot el sentiment de pertinença a un 
grup. S’origina a partir de la necessitat de donar un tractament 
específic als col�lectius de joves que es mouen al voltant dels 
casals cívics de la Direcció General d’Acció Cívica de la Secretaria 
d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i 
Administracions Públiques i està destinat a joves de 12 a 18 anys. 

En cada casal hi ha un/a educador/a, que és la persona que 
condueix el programa i que elabora conjuntament amb el grup de 
joves una programació d’activitats molt variades amb la finalitat 
que s’adaptin a cada realitat i context territorial: sortides 
culturals, cursets de ball, cant coral, tennis de taula, tallers de 
percussió, autoconeixement, intel�ligència emocional, drogues, 
sida, etc. 

Alhora, en els casals cívics es duen a terme uns programes 
comunitaris adreçats a la població general on també hi ha infants i 
adolescents: el programa “Aprendre a Aprendre” i el Projecte 
Òmnia. 
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de Barcelona

Ludoteca d'Arenys 
del Segre de Lleida
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El programa “Aprendre a Aprendre” és un servei d’orientació i 
inserció sociolaboral que té com a finalitat aconseguir la 
capacitació dels ciutadans i ciutadanes per ser autònoms i 
eficaços en la recerca activa de feina i en la seva incorporació 
sociolaboral.  

 
 
 
 
 

El Projecte Òmnia és un projecte d’inclusió per fer arribar les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a totes 
aquelles persones que, per la seva situació econòmica, social o 
d’aïllament geogràfic, tenen el risc de quedar-ne al marge. La 
seva finalitat és garantir l’accés a les TIC i evitar la fractura i 
l’analfabetisme digitals 
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II. UTILITZACIÓ DE SERVEIS I 
RECURSOS ADREÇATS A LA INFÀNCIA 
I L’ADOLESCÈNCIA  

1. DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

1.1. Serveis i recursos de lleure 

 
1.1.1. Instal�lacions per a joves 
 
L’any 2008 hi ha hagut a Catalunya 25.140 usuaris escolars a la 
Xarxa d’Albergs XANASCAT. 
 
Des de l’any 2006, el nombre d’usuaris escolars a la Xarxa 
d’Albergs ha anat en augment. Concretament, en els tres anys 
estudiats, els usuaris escolars s’han duplicat: han passat de 
12.254 usuaris l’any 2006 a 25.140 usuaris l’any 2008 (vegeu 
figura 33). 
 
Figura 33. Nombre d’usuaris escolars al XANASCAT 
segons l’any. Catalunya, 2006-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
1.1.2. “L’estiu és teu” 

L’any 2008, el programa “l’Estiu és Teu” ha tingut un total de 
8.189 participants. Segons la tipologia de les activitats, 
s’observa que les activitats combinades són les realitzades en 
major mesura (33,2%). Seguidament se situen els programes 
d’idiomes (30,2%) i les activitats multiesportives (17,6%). 
L’activitat que té menys acollida per als participants de “l’Estiu 
és teu” és el Programa d’informàtica, ja que només l’han 
efectuat el 0,6% del total de participants de “l’Estiu és teu” 
(vegeu figura 34). 
 

Figura 34. Participants de “L’estiu és teu” segons la 
tipologia de programa. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
 
Des de l’any 2005 fins a l’any 2008 s’observa un augment 
considerable en la participació de “L’Estiu és teu”. En aquests tres 
anys, el nombre de participants augmenta en més de 1.000 
persones, que suposa un augment de participants del 15,7% en el 
període estudiat. 
 
Per tipologia d’activitat s’observa que les activitats combinades 
augmenten significativament en aquest període. També augmenta 
considerablement la participació en les activitats d’idiomes per a 
nens i nenes de 5 a 7 anys. 
 
El programa que presenta un descens major de participació és el 
d’idiomes, que passa de 2.760 participants l’any 2005, que va ser 
l’activitat més realitzada, a 2.474 l’any 2008, la qual cosa suposa 
un descens del 10,4%. També presenta un lleuger descens de 
participació el Programa d’informàtica, així com el Programa 
d’activitats multiesportives entre els anys 2006 i 2007 (vegeu 
taula 26). 
 
Taula 22. Evolució de la participació en “L’Estiu és teu” 
segons l’any i la tipologia d’estada. Catalunya, 2005-2008 

Tipologia 
Participació  

2005 
Participació  

2006 
Participació  

2007 
Participació  

2008 

Idiomes 2.760 2.467 2.397 2.474 

Combinades 1.945 2.109 2.576 2.722 

Multiesportives 1.441 1.529 1.474 1.445 

Esportives 353 479 527 502 

Informàtica 160 160 131 46 

Idiomes 5-7 0 235 381 455 

Música 417 549 570 545 

TOTAL 7.076 7.528 8.056 8.189 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
El mes de juliol és el mes en què majoritàriament s’apleguen les 
persones que participen a les activitats de “L’Estiu és teu” 
(75,5%). Mentre que el mes d’agost i el mes de setembre 
s’apleguen el 12,3% i el 12,1% de participants, respectivament 
(vegeu figura 35). 
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Figura 35. Participació en els programes de “l’Estiu és 
teu” segons el mes. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 

1.1.3. “Vacances en família” 
 
Durant l’any 2008 es va dur a terme la quarta edició del 
programa “Vacances en família”, en la qual van participar 2.216 
famílies. 
 
Del total de preinscripcions que es van formalitzar, de les quals 
16.184 eren vàlides, s’han obtingut les dades següents per 
tipologia d’estada (vegeu figura 36). 
 
Figura 36. Nombre de preinscripcions del programa 
“Vacances en família”, segons la tipologia d’estada. 
Catalunya, 2008 
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 Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de 
Joventut. 

Pel que fa al nombre de preinscripcions per albergs s’observa 
que l’alberg de Núria representa el 24,3% del total 
d’inscripcions, seguit de l’alberg de l’Escala (12,8%) i l’alberg de 
la Molina (11,2%) (vegeu figura 37). 

 
 
 

Figura 37. Percentatge del nombre de preinscripcions 
segons l’alberg. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 

1.1.4. Carnet jove 

L’any 2007, el Carnet jove va ampliar la seva edat màxima per 
ser-ne titular, passant dels 26 als 29 anys. El nombre de joves 
titulars del Carnet jove l’any 2007 va ser de 502.048 persones, 
51.937 persones més que l’any 2006, quan hi havia 450.111 
persones titulars, la qual cosa significa un creixement de l’11,5% 
en tan sols un any.  

El 79,2% d’aquests joves (397.772) tenen el Carnet jove fins als 
29 anys, aprofitant la possibilitat de renovar automàticament el 
carnet d’un any a un altre. 
 
Dels 502.048 joves titulars del carnet, el 53% són nois, mentre 
que el 47% són noies (vegeu figura 38), mentre que el 7,3% 
(36.822) són de fora de Catalunya (resta de l’Estat espanyol i 
països estrangers). 
 

Figura 38. Percentatge de titulars del Carnet jove segons el 
sexe. Catalunya 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
 
Segons l’edat, la majoria de titulars tenen més de 18 anys (el 
84,7%), i la franja d’edat és de 22 a 25 anys (31,9%), la qual té 
una major representació, seguit de la franja d’edat de 18 a 21 
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anys (29,6%). El 15,2% dels carnets joves pertanyen a nois i 
noies d’entre 14 i 17 anys (vegeu figura 39). 
 
Figura 39. Nombre de titulars del Carnet jove segons el 
grup edat i segons el sexe. Catalunya 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
 
 
Segons el territori s’observen algunes diferències pel que fa a la 
pertinença del Carnet jove. Les comarques centrals i les 
comarques gironines són els dos àmbits territorials on hi ha 
menys joves que siguin titulars del Carnet jove. I a la inversa, 
la província de Tarragona (Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre) és on hi ha més joves titulars del Carnet jove (36,3% i 
39,1% respectivament) (vegeu figura 40). 
 

Figura 40. Usuaris del Carnet jove segons el territori. 
Catalunya, 2007 
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 Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de 
Joventut. 
 

1.2. Serveis socials bàsics 

 
1.2.1. Serveis d’ajuda a domicili 
 
El servei d’atenció domiciliària ha atès, durant l’any 2006, 2.846 
casos relacionats amb infància i 735 casos relacionats amb 
joventut. Pràcticament la meitat dels casos atesos pel servei 
d’atenció domiciliària relacionats amb la infància es concentren 
a Barcelona ciutat (45,0%), mentre que el 31,8% dels casos 
relacionats amb la infància se situen a Barcelona Comarques. 
On s’atenen menys casos relacionats amb la infància és a les 
Terres de l’Ebre i a Girona, on s’apleguen tan sols el 3,9% dels 
casos (113) (vegeu taula 27). 

 
Taula 23. Usuaris del servei d’atenció domiciliària per 
col�lectius destinataris desenvolupada als serveis socials 
bàsics. Catalunya, 2006 

 Família Infància Joventut Dona 

BCN Ciutat 0 1.282 480 19.237 

BCN Comarques 1.808 906 87 769 

Girona 252 113 31 87 

Lleida 308 293 25 145 

Tarragona 125 139 82 102 

Terres de l'Ebre 23 113 30 7 

Catalunya 2.516 2.846 735 20.347 
Font: elaboració SIA. Departament d’acció social i ciutadania.  

1.3. Serveis socials a la infància i a l’adolescència 

 

1.3.1. Servei de suport a l’adopció internacional 

 
El recompte de persones que assisteixen a les sessions 
informatives preadoptives en el període que va des de l’any 2000 
fins a l’any 2007 indica un augment en el nombre d’assistents en 
aquest període estudiat. L’any 2.000 van assistir 1.101 persones a 
aquestes sessions, mentre que l’any 2.008 van assistir-hi 1.813 
persones, la qual cosa significa un augment de 712 persones entre 
aquests vuit anys (64,6% d’augment). Tanmateix, l’augment més 
important d’assistents es concentra entre l’any 2000 i l’any 2004, 
en què hi ha un augment d’assistents de 1.183 persones. A partir 
de 2004, en canvi, el nombre d’assistents a aquestes sessions 
informatives experimenta una davallada que es concreta en 471 
assistents (20,6% de descens) (vegeu figura 41). 
 

Figura 41. Evolució del nombre de persones assistents a les 
sessions informatives preadoptives. Catalunya 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA). 
 
L’any 2008 hi va haver 2.012 sol�licituds d’adopció, 1.265 
certificats d’idoneïtat i 826 adopcions internacionals (vegeu figura 
42). 
 
Les sol�licituds d’adopció, així com els certificats d’idoneïtat i el 
nombre d’adopcions internacionals, experimenten una lleugera 
davallada des de l’any 2004 fins al 2008. Si observem tot el 
període estudiat (2000-2008), es conclou que les tres variables 
augmenten en termes globals i s’observa alhora que la tendència 
a l’alça se situa sobretot entre els anys 2000 i 2004, mentre que a 
partir d’aquest any hi ha una disminució progressiva en totes tres 
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variables. És destacable, però, que en el nombre de sol�licituds 
d’adopció, l’any 2008 experimenta una lleugera pujada que 
trenca amb la tendència de davallada dels anys anteriors, es 
passa de 1.882 sol�licituds l’any 2007 a 2.012 l’any 2008, la 
qual cosa suposa un 6,9% d’augment.  
 
Figura 42. Procés evolutiu de les sol�licituds d’adopció, 
dels certificats d’idoneïtat i nombre d’adopcions 
internacionals. Catalunya, 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
L’any 2008, el país on es van consolidar el major nombre 
d’adopcions va ser Rússia, amb un total de 332 adopcions, que 
van representar el 40,2% del total d’adopcions d’infants 
estrangers. Darrere es va situar Etiòpia, amb 156 adopcions 
(18,9%) i en tercer lloc Xina, amb 126 adopcions (15,3%) 
(vegeu figura 43) 
 
Figura 43. Nombre d’adopcions internacionals segons la 
nacionalitat. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
En tots els anys estudiats a partir de 2003, menys en l’any 
2008, el percentatge de nenes adoptades sempre és més elevat 
que el percentatge de nens adoptats. L’any 2003, el 56,3% de 
les adopcions a infants estrangers foren adopcions de nenes. En 
els dos anys següents, aquest percentatge de nenes adoptades 
se situa en el 65,3%. A partir de 2005, però, augmenta el 
percentatge nens adoptats, fins que l’any 2008 passen a ser 

més de la meitat del total d’infants adoptats (53,9%) (vegeu 
figura 44). 
 
Figura 44. Evolució del percentatge d’adopcions 
internacionals segons el sexe. Catalunya, 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 
El nombre d’adopcions internacionals té el seu punt més àlgid 
l’any 2004 i així es constata en els dos països on, des de l’any 
2000, s’han adoptat més infants: Xina i Rússia.  
 
Des de 2004 fins a l’any 2007 s’observa una davallada 
considerable en el nombre d’infants adoptats de tots els països 
considerats excepte Etiòpia. Etiòpia és un cas particular, ja que 
fins a l’any 2003 no hi havia cap infant adoptat d’aquest origen i a 
partir d’aquest any van augmentant el nombre d’adopcions 
d’infants d’aquest país, fins que l’any 2008 esdevé el segon origen 
més freqüent de les adopcions internacionals que s’efectuen a 
Catalunya.  
 
En l’any 2008 també s’observa que tornen a augmentar els infants 
d’origen rus adoptats, ja que es passa de 246 a 332 infants 
adoptats, la qual cosa significa un augment del 37,1% d’infants 
russos adoptats a Catalunya (vegeu figura 45). 
 
Figura 45. Evolució del nombre d’adopcions internacionals 
segons la nacionalitat. Catalunya,  2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
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1.3.2. Servei d’Assessorament i Mediació en els Processos 
de Recerca dels Orígens 

 
L’any 2008 es van obrir 168 expedients nous en el Servei 
d’Assessorament i Mediació en els processos de Recerca dels 
Orígens. 
 
Des de l’any 2004 fins a l’any 2008 s’observa un augment 
significatiu d’expedients oberts. Així, l’any 2004, es van obrir 38 
expedients, mentre que l’any 2008 es van obrir 168 expedients, 
la qual cosa suposa un augment de 130 expedients en quatre 
anys (vegeu figura 46). 
 
Figura 46. Evolució del nombre d’expedients oberts en el 
Servei d’Assessorament i Mediació en els Processos de 
Recerca dels Orígens. Catalunya, període 2004-2008 

38 40

84
76

168

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007 2008

 
Font: elaboració SIA. Secretaria d’infància i adolescència. Departament d’acció social i 
ciutadania. Servei de Suport Jurídic. Memòria 2008. 

 
Des de 2004 fins a 2008, el 78,2% dels expedients oberts són  
pròpiament per a la recerca dels orígens dels joves adoptats, el 
16,0% fa referència a la revisió d’expedients de joves 
extutelats, mentre que el 5,8% restant té a veure amb mares i 
pares biològics que volen deixar constància del seu interès per 
conèixer la situació dels seus fills que van ser adoptats (vegeu 
figura 47). 

 
Figura 47. Percentatge d’expedients oberts en el Servei 
d’Assessorament i Mediació en els Processos de Recerca 
dels Orígens segons la tramitació. Valors acumulats entre 
2004 i 2008. Catalunya 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. Servei de Suport Jurídic. Memòria 2008. 

 
1.3.3. Servei d’atenció postadoptiva 

L’any 2008, a Catalunya es van efectuar 127 atencions 
postadoptives. 
 
El nombre d’atencions postadoptives augmenta considerablement 
cada any des de 2005 fins a 2008. Així, en el 2005 es van 
proporcionar 34 atencions, mentre que en el 2008 ja es van 
efectuar 127 atencions, cosa que suposa un augment de 93 
atencions en tan sols tres anys (vegeu figura 48). 
 
Figura 48. Evolució del nombre d’atencions postadoptives. 
Catalunya, 2005-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA). 
 
 

1.3.4. Servei de detecció i d’atenció precoç 

Durant l’any 2008 han estat atesos al servei de detecció i 
d’atenció precoç 24.883 nens i nenes. El nombre d’atencions ha 
patit un augment del 13,35% respecte al 2007, que es van 
atendre 21.953 nens i nenes. 
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1.4. Serveis de prevenció, protecció i atenció a la infància 
i l’adolescència en risc 

 

1.4.1. Infància Respon: 900 300 777 

 
L’any 2008 s’hi van rebre 10.828 trucades. D’aquestes trucades, 
se n’ha derivat l’obertura de 707 expedients per possibles 
situacions de maltractament. 
 
Des de l’any 2002 fins a l’any 2008, l’evolució del nombre de 
trucades rebudes pren forma de U. Des de l’any 2002 fins al 
2005 s’observa una davallada de trucades anuals en 4.806 
trucades. Des de l’any 2005 al 2008, però, s’inverteix la 
tendència i es passa de les 6.242 trucades de 2005 a les 10.828 
trucades, que suposen un augment de 4.586 trucades en tres 
anys (73,5% d’augment) (vegeu figura 49). 
 
Figura 49. Procés evolutiu del nombre de trucades 
rebudes per Infància Respon. Catalunya, període 2002-
2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 
La negligència, amb el 36,5% del total de trucades rebudes, i el 
maltractament físic, amb el 36,1%, són els principals motius 
d’obertura dels expedients per possibles maltractaments a 
Infància Respon (vegeu figura 50). 

 
Figura 50. Motiu d’obertura dels expedients per possibles 
maltractaments. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

1.4.2. Unitat de Detecció i Prevenció de les Situacions de 
Maltractament Infantil (UDEPMI) 

L’any 2008, es van notificar 1.458 casos de maltractament a 
persones d’entre 0 i 18 anys. El 58% foren nois i el 42% foren 
noies (vegeu figura 51). 
 
Figura 51. Percentatge de situacions de risc de 
maltractament infantil notificat a la UDEPMI segons el 
sexe.  Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
Segons el grup d’edat s’observen diferències per sexe. D’aquesta 
manera, entre els 0 i els 15 anys hi ha un percentatge major de 
noies que de nois que han patit alguna situació de maltractament i 
ha estat notificat a la UDEPMI. Per exemple, entre els 5 i els 8 
anys s’ha notificat l’11,7% de situacions de maltractament en 
nenes i el 6,4% de situacions de maltractament en nens.  
 
Entre 16 i 18 anys, en canvi, es recullen pràcticament la meitat de 
notificacions de situació de maltractament en nois (44,8%) i el 
23,3% del total de situacions de maltractament en noies (vegeu 
figura 52). 
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Figura 52. Percentatge de situacions de maltractament 
infantil notificat a la UDEPMI segons el grup d’edat i 
segons el sexe.  Catalunya, 2008 
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 Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 

Segons la nacionalitat de les persones en situació de 
maltractament notificat a la UDEPMI, s’observa que la 
nacionalitat espanyola és la més freqüent, amb el 37,4% dels 
casos, mentre que la segona nacionalitat més freqüent és la 
marroquina, amb el 23,7% dels casos. 
 
La distribució per sexe de les dues nacionalitats més freqüents 
són diferents. Mentre que en la nacionalitat espanyola s’han 
notificat més noies que nois (44,4% de noies per un 32,4% de 
nois), en la nacionalitat marroquina succeeix el contrari (10,0% 
de noies per un 33,7% de nois) (vegeu figura 53). 
 

Figura 53. Percentatge de notificacions a la UDEPMI de 
situacions de maltractament infantil segons la 
nacionalitat i el sexe.  Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
Si observem el procés evolutiu de situacions de maltractament 
notificades a la UDEPMI al llarg de 2008, s’observa que és en el 
mes de juliol quan es notifiquen més situacions de 
maltractament infantil, amb l’11,8% del total de situacions de 
maltractament notificades. Darrere se situen els mesos de març 
i abril, cadascun amb el 10,0% de situacions de maltractament 
notificades (vegeu figura 54). 

 
Figura 54. Evolució del percentatge de casos notificats a la 
UDEPMI de situacions de maltractament infantil.  
Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

Els cossos policials són el principal origen de derivació de les 
situacions de maltractament, representen el 45,5%. L’àmbit de 
salut és el segon origen més freqüent de les situacions de 
maltractament infantil notificades (17,6%), i el tercer origen és 
l’avís de particulars (11,9%). 
 

Segons el sexe, s’observa que els cossos policials deriven molts 
més nois que noies (el 56,4% eren nois, per un 34,6% que eren 
noies), mentre que des de l’àmbit de salut es deriven més noies 
que nois (el 21,7% eren noies, per un 13,6% que eren nois) 
(vegeu figura 55). 

Figura 55. Origen de la notificació dels casos de  situació de 
maltractament infantil a la UDEPMI.  Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
La negligència és el principal motiu de maltractament infantil 
notificat a la UDEPMI durant el 2008, amb el 36,5% dels casos, 
seguit del maltractament físic, amb el 32,7% dels casos detectats, 
mentre que l’abús sexual representa el 13,9% dels casos.  
 
Segons el sexe, s’observa com el 42,4% dels nois en situació de 
maltractament ho han estat per negligència, per un 30,6% de les 
noies, i, en canvi, el 19,9% de les noies han patit una situació 
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d’abús sexual per un 6,7% dels nois. La resta de situacions de 
maltractament no presenten diferències segons el sexe (vegeu 
figura 56). 
 

Figura 56. Tipologia de maltractament segons la 
codificació RUMI i segons el sexe. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

1.4.3. Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA) 

L’any 2008, els EAIA van atendre a Catalunya 10.822 infants i 
adolescents. 
 
En el període estudiat (2000-2008) s’observa una disminució del 
nombre de persones ateses entre l’any 2000 i l’any 2005, en 
què hi ha una disminució d’un 10,3% de casos i un augment 
considerable de persones ateses des de l’any 2005 fins al 2008, 
ja que en aquests tres anys el nombre de casos augmenta en 
un 20,9% (vegeu figura 57). 
 
Figura 57. Evolució del nombre d’infants i adolescents 
atesos pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència. 
Catalunya, 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Dels 10.822 casos atesos pels EAIA durant el 2008, el 61,1% 
(6.621) són casos que estan en seguiment de mesura 
protectora. El 27,8% (3.027) són casos derivats per a estudi o 
que pròpiament estan en estudi i el 10,8% restant (1.174) són 
casos que es troben en contenció en el nucli. 
 
L’evolució dels casos atesos pels EAIA es manté força estable en 
el període estudiat, encara que amb tendències diferents: 

mentre que els casos amb seguiment de mesura protectora tenen 
una tendència a l’alça en el període estudiat (augmenta un 24,1% 
en aquest període), els casos de contenció en el nucli 
experimenten una lleugera davallada en el mateix període 
(disminueix un 28,9%). Per la seva banda, els casos derivats per 
a estudi o en estudi experimenten una davallada des de l’any 
2000 fins al 2005 i un augment considerable en els tres darrers 
anys (els casos derivats per a estudi o en estudi han augmentat 
en un 51,1% des de l’any 2005 al 2008) (vegeu figura 58). 
 
Figura 58.  Evolució dels casos derivats pels equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència. Catalunya. 2000- 
2008 
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Font: elaboració SIA.  Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
1.4.4. Infants i adolescents sota tutela administrativa  
 
L’evolució dels infants i adolescents tutelats per la Direcció 
General de la Infància i l’Adolescència (DGAIA) té una tendència a 
l’alça en el període estudiat. Entre l’any 2000 i l’any 2008 hi ha un 
augment de 2.119 persones tutelades, la qual cosa significa un 
augment del 39,7% de persones tutelades en aquest període. 
Entre el darrer any, l’augment de persones tutelades es de 137 
(1,9% d’augment) (vegeu figura 59). 
 
Figura 59. Evolució del nombre d’infants i adolescents 
tutelats per la DGAIA. Catalunya. 2000-2008 

6128

6498

7450

5331
5415

5821

6119

7313

7018

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del  
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
Dels 7.450 infants i adolescents tutelats per la DGAIA, el 33,7%  
(2.516) segueixen una mesura de família extensa, mentre que el 
33,2% (2.477) són infants i adolescents que tenen una mesura 
d’acolliment simple en centre residencial (vegeu figura 60). 



UTILITZACIÓ DE SERVEIS    | Departament  d’Acció Social i Ciutadania 

OFERTA I UTILITZACIÓ DE SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS  A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA 

 
 

   

   Pàg. 34 

 
Figura 60.  Evolució del nombre de mesures protectores. 
Catalunya. 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
1.4.5. Intervencions per demanda hospitalària 
 
Durant l’any 2008 hi va haver 180 intervencions per demanda 
hospitalària en què la renúncia després del part fou el motiu 
més freqüent en el 40,6% dels casos (73), seguit de les 
retencions dels nadons després de néixer, que va significar el 
30% dels casos (54). 
 
Segons el mes, s’observa que va ser al desembre, quan es van 
produir més intervencions de demanda hospitalària. 
Concretament, en aquest mes es van concentrar el 13,3% del 
total de les intervencions per demanda hospitalària el 2008.  
 
Segons la tipologia de demanda hospitalària s’observa que n’hi 
ha una gran varietat, segons els diferents mesos. Així, mentre 
que a l’agost el 60,0% de les intervencions foren per renúncies 
després del part, al setembre les intervencions per demanda 
hospitalària per la mateixa causa representen tan sols el 14,3% 
de les intervencions (vegeu taula 28). 

 
Taula 24. Intervencions mensuals per demanda 
hospitalària. Catalunya, 2008 

 

Retencions 
nadons 

després de 
néixer 

 

Retencions, 
maltractaments 

o risc greu 
 

Renúncies 
després del 

part 
 

Situació de 
risc sense 
retenció 

 

Total 

Gener   2 25,0% 2 25,0% 2 25,0% 2 25,0% 8 100% 

Febrer  5 35,7% 3 21,4% 6 42,9% 0 0,0% 14 100% 

Març 2 14,3% 2 14,3% 7 50,0% 3 21,4% 14 100% 

Abril 3 21,4% 3 21,4% 7 50,0% 1 7,1% 14 100% 

Maig 1 11,1% 2 22,2% 4 44,4% 2 22,2% 9 100% 

Juny 3 33,3% 1 11,1% 4 44,4% 1 11,1% 9 100% 

Juliol   8 36,4% 2 9,1% 9 40,9% 3 13,6% 22 100% 

Agost 4 26,7% 0 0,0% 9 60,0% 2 13,3% 15 100% 

Setembre 2 28,6% 3 42,9% 1 14,3% 1 14,3% 7 100% 

Octubre 9 42,9% 4 19,0% 7 33,3% 1 4,8% 21 100% 

Novembre 4 17,4% 5 21,7% 8 34,8% 6 26,1% 23 100% 

Desembre 11 45,8% 4 16,7% 9 37,5% 0 0,0% 24 100% 

TOTAL 54 30,0% 31 17,2% 73 40,6% 22 12,2% 180 100% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
El nombre d’intervencions per demandes hospitalàries s’ha 
incrementat al llarg dels anys. Mitjançant el procés evolutiu 
s’observa que s’ha passat de 114 intervencions per demanda 
hospitalària l’any 2005 a 180 intervencions l’any 2008, que 
suposa un augment del 57,8%.  
 
Comparant l’any 2007 amb el 2008 s’observa, però, que ha 
canviat la tipologia de la demanda. Així, mentre que l’any 2008 la 
majoria de demandes van ser per renúncies després del part 
(40,6%), l’any 2007 foren les retencions de nadons després de 
néixer (35,0%), la principal intervenció (vegeu figura 61). 
 
Figura 61. Intervencions per demanda hospitalària. 
Catalunya, període 2005-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
1.4.6. Menors estrangers no acompanyats (MENA) 
 
L’any 2008 es van presentar per a protecció de la DGAIA 547 
suposats menors estrangers no acompanyats, dels quals 90 van 
resultar ser, finalment, majors d’edat. De les 457 persones 
menors d’edat, 310 (67,8%) procedien de la zona del Magrib, 46 
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persones (10,1%) provenien de l’Àfrica Subsahariana i els 147 
menors restants (22,1%) tenien orígens diversos (vegeu figura 
62). 
 
Figura 62. Percentatge dels menors estrangers no 
acompanyats segons la zona de procedència. Catalunya, 
2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
1.4.7. Servei de centres d’acolliment (CA) 
 
A Catalunya l’any 2008 hi ha hagut 450 infants i adolescents 
acollits en un centre d’acolliment.  
 
El nombre d’infants i adolescents atesos en centres d’acolliment 
a Catalunya ha augmentat considerablement en el període que 
va des de l’any 2000 fins al 2008. Concretament, l’augment ha 
estat del 80,0% (vegeu figura 63). 
 
Figura 63. Evolució del nombre d’infants i adolescents 
atesos en centres d’acolliment. Catalunya, 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del    
Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
 
Estudiant l’evolució del nombre d’infants i adolescents atesos en 
centres d’acolliment durant l’any 2008 s’observa que el nombre 
de persones ateses cada mes presenta alts i baixos, amb una 
tendència a la baixa des de l’agost fins al desembre. Tanmateix, 
des de gener a desembre s’observa una disminució de 5 
persones en els 12 mesos estudiats. El mes en què hi ha un 

augment major i un major nombre de persones ateses és el mes 
d’agost, amb 527 persones (vegeu figura 64). 
 

Figura 64. Evolució mensual del nombre d’infants i 
adolescents atesos en centres d’acolliment. Catalunya, 
2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
El 56,0% de persones usuàries dels centres d’acolliment són de 
nacionalitat espanyola, mentre que el 22,7% són de nacionalitat 
marroquina (vegeu figura 65). 
 

Figura 65.  Infants atesos en centres d’acolliment segons la  
nacionalitat de l’infant. Catalunya, desembre de 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
1.4.8. Servei de centres residencials d’acció educativa 
(CRAE) i centres residencials d’educació intensiva (CREI) 

 
L’any 2008 hi ha hagut 1.830 infants i adolescents sota mesura 
d’acolliment simple en institució. 
 
El nombre d’infants i adolescents sota mesura d’acolliment simple 
en institució ha augmentat significativament en el període que va 
des de l’any 2000 fins a l’any 2008. De tota manera, aquest 
augment no ha estat constant, sinó que durant els 8 anys 
estudiats s’observen alts i baixos pel que fa al nombre de 
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persones ateses, fins al 2005. En els darrers tres anys 
l’augment ha estat molt més acusat. 
 
D’aquesta manera, s’observa un augment considerable des de 
l’any 2005 fins a l’any 2008. En aquests tres darrers anys es 
passa de 1.530 persones acollides en institució a 1.830, cosa 
que representa un augment del nombre de persones ateses del 
19,6% (vegeu figura 66). 
 
Figura 66. Evolució del nombre d’infants i adolescents 
atesos en CRAE i CREI. Catalunya. 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
 
A Catalunya, el desembre de 2008 hi havia 1.717 persones 
ateses en un centre residencial d’acció educativa.  
 
Estudiant l’evolució mensual del nombre de casos atesos en 
acolliment simple en institució, s’observa que hi ha una 
tendència a l’alça en el nombre de persones que s’acullen en la 
mesura residencial. Així, s’observa una pujada considerable de 
gener a febrer en què es passa de 1.482 infants acollits a 
1.625, una estabilitat amb un lleuger augment entre febrer i 
octubre, i una pujada considerable entre octubre i desembre, en 
què es passa de 1.641 infants i adolescents acollits a 1.717, la 
qual cosa suposa un augment de 76 persones entre uns mesos i 
altres (vegeu figura 67). 
 

Figura 67. Evolució mensual del nombre d’infants i 
adolescents atesos en centres residencials d’acció 
educativa. Catalunya, 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
El 82,7% de persones usuàries dels centres residencials d’acció 
educativa són de nacionalitat espanyola, mentre que el 9,0% són 
de nacionalitat marroquina (vegeu figura 68). 
 

Figura 68. Infants atesos en centres residencials d’acció 
educativa segons la nacionalitat de l’infant. Catalunya, 
desembre de 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
A Catalunya, el desembre de 2008, hi havia 84 infants i 
adolescents atesos en un centre residencial d’educació intensiva.  
 
L’evolució mensual dels infants i adolescents acollits en els CREI 
l’any 2008 indica un lleuger descens, ja que des de gener a 
desembre hi ha quatre persones menys ateses en els CREI (vegeu 
figura 69). 
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Figura 69.  Evolució mensual del nombre d’infants i 
adolescents atesos en centres residencials d’educació 
intensiva. Catalunya, 2008 

88

87

85

86

84 84 84 84 84

86 86 86

83

84

85

86

87

88

89

G
en

er

F
eb

re
r

M
ar

ç

A
br

il

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

A
go

st

S
et

em
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

em
br

e

D
es

em
br

e

Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
El 84,5% d’usuaris dels centres residencials d’educació intensiva 
són de nacionalitat espanyola, mentre que el 9,5% són de 
nacionalitat marroquina (vegeu figura 70). 
 

Figura 70.  Infants atesos en centres residencials 
d’educació intensiva segons la nacionalitat de l’infant. 
Catalunya, desembre de 2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 

1.4.9. Servei d’integració familiar  

L’any 2008, a Catalunya hi ha 704 infants i adolescents sota 
mesura de protecció en família aliena tutelats per la DGAIA i 
492 famílies acollidores. 
 
Des de l’any 2000 fins a l’any 2008 s’observa un augment 
constant tant en el nombre d’infants autòctons sota mesura de 
família aliena com en el nombre de famílies alienes acollidores.  
 
El nombre d’infants i adolescents tutelats sota mesura 
d’acolliment simple en família aliena s’ha doblat en el període 
estudiat (336 casos l’any 2000 per 704 casos l’any 2008) 
(vegeu figura 71). 

 
El nombre de famílies alienes acollidores també augmenta 
considerablement, ja que l’Institut Català de l’Acolliment i 
l’Adopció (ICAA) passa de disposar de 272 famílies alienes 
acollidores l’any 2000 a disposar de 492 famílies acollidores l’any 
2008, la qual cosa significa un augment del 80,2%. 
 

Figura 71. Evolució del nombre d’infants acollits en família 
aliena i famílies alienes acollidores. Dades acumulatives. 
Catalunya,  2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
El nombre d’infants que són alta en la mesura d’acolliment simple 
en família aliena augmenta en el període estudiat, essent l’any 
2008 quan hi ha un major nombre d’altes, amb 155. Estudiant 
cada any s’observa que en l’any 2004 i en l’any 2007 hi ha una 
davallada d’infants acollits respecte de l’any anterior,  però 
estudiant la globalitat del període s’observa un augment del 
20,2% d’altes en infants acollits entre l’any 2003 i el 2007 (vegeu 
figura 72). 
 
El nombre d’infants i adolescents acollits en família aliena que 
causen baixa, també augmenta en el període estudiat, essent 
l’any 2008 el moment en què hi havia un major nombre de baixes, 
amb 119. Anant al detall s’observa que a partir de 2005 hi ha un 
augment constant del nombre de baixes. Es passa de 77 baixes 
l’any 2005 (és l’any en què hi ha menys baixes del període 2003-
2008) a 119 baixes el 2008. Des de 2003 fins a 2008 el nombre 
de baixes d’infants acollits augmenta en un 43,4%. 
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Figura 72.  Evolució del nombre d’altes i baixes d’infants 
acollits. Catalunya, 2003-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

En el període estudiat (1990-2008) el 25,3% dels menors 
finalitza l’acolliment en família aliena amb 17 o 18 anys. El 
21,3% finalitza l’acolliment en la franja d’edat de 4 a 8 anys, 
mentre que el 20,4% finalitza l’acolliment en la franja d’edat 
que va dels 0 als 3 anys. 
 
Segons el sexe no s’aprecien diferències importants. Hi ha una 
mica més de noies que de nois que acaben l’acolliment entre els 
17 i els 18 anys (el 26,7% de les noies per un 24,2% dels nois, 
mentre que els nois finalitzen una mica més que les noies en la 
franja d’edat que va dels 0 als 8 anys (el 43,8% dels nois per 
un 38,8% de les noies) (vegeu taula 29). 
 
Taula 25. Anys en el moment de finalització de 
l’acolliment. Persones en acolliment simple en família 
aliena. 1990-2008  

 Nois Noies Total 

 n % n % n % 

0-3 113 21,7% 72 18,5% 185 20,4% 

4-8 115 22,1% 79 20,3% 194 21,3% 

8-12 78 15,0% 59 15,2% 137 15,1% 

13-16 88 16,9% 75 19,3% 163 17,9% 

17-18 126 24,2% 104 26,7% 230 25,3% 

Total 520 100% 389 100% 909 100% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

L’any 2008 es van efectuar 156 adopcions a Catalunya de 
menors catalans. El 52,6% han estat nois, mentre que el 47,4% 
han estat noies. 
 
Durant el període 2004-2008 s’han adoptat un total de 678 
menors d’edat (0-18 anys) catalans. El 50,7% han estat nois i 
el 49,3% han estat noies. Aquesta lleugera diferència segons el 
sexe no es manté constant en tots els anys estudiats. Mentre 
que en els anys 2005, 2007 i 2008 es van adoptar més nois que 
noies,  en els anys 2004 i 2006 es van adoptar més noies que 
nois. En general, el nombre d’adopcions d’infants de Catalunya 
té una lleugera tendència creixent, sobretot en els dos darrers 
anys. Així, en el període que va de 2004 a 2008, el nombre 
d’adopcions a Catalunya de menors catalans augmenta en un 
20% (vegeu figura 73). 
 

Figura 73. Nombre d’adopcions a Catalunya de menors 
catalans segons el sexe. Catalunya, 2004-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
En el període que va de l’any 1990 al 2008, dels 1.657 infants que 
han estat sota mesura d’acolliment simple en família aliena, el 
8,4% han estat adoptats posteriorment per la família que en 
primera instància els havia acollit, mentre que el 91,6% d’aquests 
infants no han estat adoptats per la família acollidora. 
Segons el sexe no s’aprecien diferències pel que fa a l’adopció o 
no adopció dels infants per part de la família acollidora (vegeu 
taula 30).  
 

Taula 26. Nombre d’acolliments simples en família aliena 
que estan adoptats per la família. Persones en acolliment 
simple en família aliena. 1990-2008 

 Noi Noia Total 

 n % n % n % 

Sí 81 8,6% 58 8,1% 139 8,4% 

No 859 91,4% 659 91,9% 1.518 91,6% 

Total 940 100% 717 100% 1.657 100% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
Pel que fa a l’edat de l’adopció, s’observa que són els nens i les 
nenes de menor edat (de 0 a 3 anys) els que, en major mesura, 
són adoptats després de finalitzar l’acolliment simple en família 
aliena (20,0%). En la resta de franges d’edat, la finalització de 
l’acolliment simple en família aliena en molt pocs casos acaba amb 
adopció (vegeu taula 31). 
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Taula 27. Edat en el moment de l’adopció (edat extreta 
en el moment de finalització de l’acolliment). Persones en 
acolliment simple en família aliena. 1990-2008  

 Nois Noies Total 

 n % n % n % 

0-3       

Sí 22 19,5% 15 20,8% 37 20,0% 

No 91 80,5% 57 79,2% 148 80,0% 

4-8       

Sí 2 1,7% 3 3,8% 5 2,6% 

No 113 98,3% 76 96,2% 189 97,4% 

8-12       

Sí 0 0,0% 2 3,4% 2 1,5% 

No 78 100,0% 57 96,6% 135 98,5% 

13-16       

Sí 1 1,1% 0 0% 1 0,6% 

No 87 98,9% 75 100,0% 162 99,4% 

17-18       

Sí 6 4,8% 7 6,7% 13 5,7% 

No 120 95,2% 97 93,3% 217 94,3% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 
La majoria dels menors catalans adoptats tenen menys de 12 
mesos (76,4%) i el 46,3% tenen entre 0 i 1 mes.  
 
Observant el període que va de 2004 a 2008 hi ha una 
tendència a l’alça pel que fa al nombre de menors catalans 
adoptats que tenen una edat compresa entre els 0 mesos i 1 
mes (58,3% d’augment), mentre que es mantenen o 
disminueixen les adopcions de menors catalans de majors edats 
(vegeu figura 74) 
 
Figura 74.  Evolució de les adopcions de menors catalans 
segons l’edat d’adopció. Catalunya, 2004-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

1.5.  Serveis per a joves tutelats i extutelats  
 

L’any 2008 es van presentar a l’Àrea de Joves Tutelats i Extutelats 
(ASJTET) 661 sol�licituds per acollir-se a alguns dels serveis 
oferts, i totes aquestes sol�licituds foren acceptades. 
 
El nombre de sol�licituds rebudes, així com el nombre de joves 
acollits per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats 
augmenta considerablement a partir de l’any 2003. D’aquesta 
manera es passa de 236 joves acollits l’any 2003 a 661 joves 
acollits l’any 2008, cosa que suposa un augment de 425 joves 
acollits en els darrers cinc anys. Aquest augment és encara més 
acusat en el darrer any estudiat, en què hi ha un augment de 221 
joves, que suposa un augment del 50,2% de joves acollits en el 
darrer any. 
 
Les sol�licituds no admeses, en canvi, experimenten una davallada 
en el període estudiat (2000-2008). Aquesta davallada és més 
marcada en els darrers tres anys, ja que es passa de 8 sol�licituds 
no admeses l’any 2005 a cap sol�licitud no admesa l’any 2008 
(vegeu figura 75). 
 
Figura 75. Sol�licituds presentades, joves no admesos i 
joves acollits. Període 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 

 
L’any 2008 el principal recurs sol�licitat pels joves acollits per 
l’ASJTET eren els recursos d’habitatge, amb 298 sol�licituds 
(45,1%), mentre que el segon recurs més sol�licitat era el d’ajut 
econòmic, amb 242 sol�licituds (36,6%). 
 
Estudiant el període que va des de l’any 2005 fins al 2008, 
s’observa que, en termes generals, augmenta la demanda de tots 
els recursos. Així, els principals recursos sol�licitats pels joves que 
es volen acollir a l’ASJTET són, cada any, recursos d’habitatge, 
mentre que el segon recurs més sol�licitat generalment és el 
laboral. En l’any de 2008, però, s’observa com els recursos 
laborals passen a ser el tercer recurs més sol�licitat, mentre que el 
recurs d’habitatge, tot i mantenir-se com a recurs més sol�licitat i 
augmentar en dades absolutes, perd 15 punts percentuals pel que 
fa al pes que representa respecte al total de sol�licituds 
presentades.  
 
Els dos recursos que augmenten més en el darrer any són el 
d’acompanyament jurídic, que es triplica, i l’ajut econòmic, que 
augmenta sis vegades (vegeu taula 32). 
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Taula 28. Recursos sol�licitats pels joves tutelats i 
extutelats. Període 2005-2008 

  2005 2006 2007 2008 

Habitatge 188 51,5% 260 64,0% 269 61,1% 298 45,1% 

Seguiment 49 13,4% 55 13,5% 34 7,7% 84 12,7% 

Feina 189 51,8% 105 25,9% 163 37,0% 188 28,4% 

Formació 4 1,1% 7 1,7% - - - - 
Acompanyament 
jurídic - - 45 11,1% 51 11,6% 162 24,5% 

Ajut econòmic - - - - 41 9,3% 242 36,6% 

TOTAL 365 100% 406 100% 440 100% 661 100% 
Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 
L’any 2008 hi ha pràcticament el mateix nombre de joves que 
presenten la sol�licitud, que són menors de 18 anys (334) que 
de joves majors de 18 anys (327). 
 
De tota manera, des de l’any 2002 fins a l’any 2007, la majoria 
dels joves tenen, en el moment de presentar la sol�licitud, 
menys de 18 anys. En tot el període estudiat (2000-2008) 
només en l’any 2001 el nombre de sol�licituds dels joves majors 
de 18 anys fou superior a les sol�licituds presentades pels joves 
menors de 18 anys. També s’observa que en tot el període hi ha 
un augment de sol�licituds dels dos grups d’edat més o menys 
sostingut, i és en el 2008, en què s’observa un fort augment de 
sol�licituds per part de joves majors de 18 anys, que passen de 
141 sol�licituds a 327 equiparant el pes de les sol�licituds dels 
dos grups d’edat (vegeu figura 76). 
 

Figura 76. Edat en el moment de presentar la sol�licitud. 
Període 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i 
Adolescència. 
 

El 67,1% dels joves acollits per l’ASJTET són nois, mentre que 
el 32,9% són noies. 
 

La majoria dels joves acollits per l’ASJTET en cadascun dels 
anys del període estudiat també són nois. En els darrers tres 
anys és, però, quan el percentatge de nois és superior respecte 
al percentatge de noies. En el 2006 i el 2007, el 69% dels joves 
acollits són nois i el 31% són noies, mentre que en el darrer 
any, el percentatge de noies puja pràcticament dos punts 
percentuals (vegeu figura 77). 
 

 
Figura 77. Procés evolutiu del nombre de joves acollits 
tutelats i extutelats segons el sexe. Catalunya, 2000-2008 
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L’any 2008, el 53,3% dels joves acollits per l’ASJTET són de 
nacionalitat espanyola, mentre que el 46,7% són de nacionalitat 
estrangera. 
 
Estudiant tot el període s’observa que des de l’any 2000 el 
nombre de joves estrangers acollits guanya pes respecte del dels 
joves de nacionalitat espanyola i en els anys 2006 i 2007 els joves 
de nacionalitat estrangera representen més de la meitat del total 
de joves acollits. En el darrer any, però, els joves de nacionalitat 
espanyola tornen a representar més de la meitat dels joves 
acollits (vegeu figura 78). 
 
Figura 78. Pes dels joves tutelats i extutelats segons la 
nacionalitat espanyola i la nacionalitat estrangera. 
Catalunya, 2000-2008 
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L’any 2008 la situació jurídica més habitual dels joves acollits a 
l’ASJTET és l’extutela, que representa el 50,0% del total de joves, 
seguit de la tutela (44,1%). 
 
En la resta d’anys estudiats (2005-2007), en canvi, la situació 
jurídica més habitual dels joves acollits per l’ASJTET és la tutela. 
Així, per exemple, l’any 2007, dels 439 joves acollits, 275 eren 
joves tutelats (63%), mentre que 126 eren joves extutelats 
(29%). Aquesta proporció de joves tutelats i joves extutelats és 
manté força estable en el període que va des de l’any 2005 fins a 
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l’any 2007, mentre que, en el 2008  augmenten 
considerablement els joves extutelats acollits (vegeu figura 79). 
 

Figura 79. Situació jurídica dels joves acollits tutelats i 
extutelats. Catalunya, 2005-2008 
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La gran majoria de joves acollits per l’ASJTET viuen, en el 
moment de la sol�licitud, en un centre residencial d’acció 
educativa (CRAE). L’any 2008, el nombre de joves sol�licitants 
que viuen en una institució són 341 i representen el 51,6% del 
total de joves que van ser acollits per l’ASJTET el 2008 (vegeu 
figura 80). 

 

Figura 81. Amb qui viu el jove tutelat o extutelat en el 
moment de la sol�licitud. Catalunya, 2005-2008 
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El temps habitual d’estada dels joves en els serveis i recursos  de 
l’ASJTET supera habitualment els 12 mesos. Així, l’any 2008, el 
38,4% dels joves acollits ho han estat més de 12 mesos (vegeu 
figura 82). 

Figura 80. Temps d’estada en els serveis i recursos dels 
joves tutelats i extutelats. Catalunya, 2005-2008 
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Les principals situacions de sortida dels joves tutelats o 
extutelats per part de l’ASJTET en el període estudiat, són 
principalment l’autonomia (el 42% l’any 2008) la inserció 
laboral (el 13% el 2008)  i el retorn a la família d’origen (el 
12% l’any 2008) (vegeu figura 81). 
 

Figura 82. Situacions de sortida dels joves tutelats i 
extutelats. Catalunya, 2005-2008 
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2. DEPARTAMENT DE SALUT 

2.1. Cobertura sanitària 

 
A Catalunya, l’any 2006, el 99,7% de la població menor de 15 
anys declara que disposa de la targeta sanitària individual (TSI), 
mentre que el 23,9% disposa d’una doble cobertura sanitària. 
Aquesta doble cobertura sanitària significa que la persona té 
dret a l’assistència sanitària pública i, a més, està afiliada a una 
mútua sanitària privada. 
 
El fet de disposar de doble cobertura sanitària (pública i 
privada) es relaciona directament amb la classe social de la 
família de l’infant. D’aquesta manera, el 43,1% dels infants que 
pertanyen a la classe social més benestant (grup I) tenen una 
doble cobertura sanitària, per un 9,3% dels infants de les 
classes més desafavorides (grups IV i V) (vegeu figura 83). 
 
Figura 83. Disposició de doble cobertura sanitària segons 
la classe social. Població de 0 a 14 anys, Catalunya, 2006 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2006. 

2.2. Atenció primària 

 
L’any 2006, el 95,2% de la població menor de 15 anys catalana 
disposava d’un especialista en pediatria, un metge de capçalera 
o un centre de referència que l’atén en cas de malaltia o 
necessitat de consell entorn de la salut. La mitjana de visites 
anuals d’aquest grup de població és de 3,3 visites l’any. 
D’aquestes visites, el 78,3% es duen a terme en un centre 
d’atenció primària (CAP), l’11,9% en un consultori privat i un 
5,9% en un centre especialitzat (Pla de salut, 2009). 
 
El 95,4% de la població de 0 a 14 anys declara, alhora, haver 
visitat en el darrer any, almenys un professional de la salut una 
vegada (Pla de salut, 2009). La visita al pediatra és la més 
freqüent (84,9%), seguit de la visita al dentista (43,2%). 
 
Segons el sexe, no s’aprecien diferències pel que fa a la visita al 
pediatra o al dentista, però sí, en canvi, pel que fa a les visites 
als professionals de salut mental, en què els nois es visiten més 
que les noies (8,0% els nois i 4,7% les noies, i 3,6% els nois i 
1,3% les noies al psicòleg i psiquiatre, respectivament). Alhora, 
els nois també visiten l’oculista una mica més que les noies 
(26,5% els nois i 24,3% les noies) (vegeu figura 84). 
 
Entre la població de 15 a 21 anys, l’especialista més visitat és el 
dentista (38,1%), seguit de l’oculista (24,9%). S’observa alhora 
que la visita als professionals de salut mental (psiquiatre o 
psicòleg) s’iguala en aquesta franja d’edat. També s’observa 

que les noies d’aquesta franja d’edat visiten una mica més que els 
nois el dentista (36,2% els nois i un 40,0% les noies) i l’oculista 
(un 22,9% els nois i un 26,8% les noies) (vegeu figura 85). 
 

Figura 84. Població entre 0 i 14 anys que ha visitat un/a 
professional de la salut el darrer any segons l’especialitat i 
segons el sexe. Catalunya, 2006 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2006. 

 

Figura 85. Població entre 15 i 21 anys que ha visitat un/a 
professional de la salut el darrer any segons l’especialitat i 
segons el sexe. Catalunya, 2006 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2006. 

2.3. Visites a urgències 

 
El 39,8% de la població entre 0 i 14 anys ha estat visitada en un 
servei d’urgències. Segons el sexe, els nois han accedit a 
urgències, en el darrer any, una mica més que les noies (un 
42,2% els nois i un 37,4% les noies) (vegeu figura 86). 
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Figura 86. Població entre 0 i 14 anys que ha visitat en el 
darrer any un servei d’urgències. Catalunya, 2006 
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 Font: elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya 2006. 

 
El 75,1% de la població d’entre 0 i 14 anys que s’ha visitat en 
un servei d’urgències ho ha fet en un hospital (el 60,6% en un 
hospital públic i el 14,5% en un hospital privat). El 20,7%, en 
canvi, ha accedit a un servei d’urgències d’un centre d’atenció 
primària (Pla de salut, 2009).   

2.4. Contactes hospitalaris 

 
Els contactes d’hospitalització convencional (HC) i cirurgia major 
ambulatòria (CMA) de persones menors de 20 anys residents a 
Catalunya l’any 2007 representen el 10,8%  del total de 
contactes d’HC i CMA. Els nois representen el 13,5% dels 
contactes i les noies el 8,5%.  
 
D’altra banda, els contactes de les persones menors de 20 anys 
amb residència desconeguda o fora de Catalunya representen el 
13,9% del total de contactes de persones amb residència 
desconeguda o de fora de Catalunya. Els nois representen el 
16,1% i les noies representen l’11,8%. 
 
La distribució dels contactes a HC i CMA entre 0 i 19 anys 
segons els diferents grups d’edat presenta algunes diferències. 
La major part dels contactes se situen en el grup d’edat de 0 a 
4 anys (el 59,1% dels nois i el 58,2% de les noies residents a 
Catalunya que han tingut contacte amb HC i CMA tenen entre 0 
i 4 anys).  
 
No obstant això, s’observen diferències segons la residència del 
contacte, ja que, en els que tenen la residència desconeguda o 
fora de Catalunya, tot i que també és en l’edat d’entre 0 i 4 
anys, l’edat més freqüent a tenir contacte amb HC i/o CMA 
(46,4% en els nois i 45,5% en les noies), la distribució en les 
franges d’edat de 5-19 anys és més uniforme que en la població 
resident a Catalunya (vegeu figura 87 i 88).  
 
La taxa d’HC i/o CMA és superior en els nois que en les noies 
(80,2 contactes per cada 1000 habitants  en els nois enfront de 
64,2 en les noies). Segons els diferents grups d’edat s’observa 
que,  llevat el grup d’edat d’entre 15 i 19 anys, també les taxes 
són superiors en els nois que en les noies i les taxes majors 
corresponen a les edats entre 0 i 4 anys (169,1 contactes per 
cada 1.000 habitants  en els nois enfront de 133,6 en les 
noies). 

 
Figura 87. Distribució dels contactes d’hospitalització 
convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA) de 
persones residents a Catalunya segons el sexe i segons el 
grup d’edat. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la Xarxa 
sanitària 2006. 
 
Figura 88. Distribució dels contactes d’hospitalització 
convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA) amb 
residència desconeguda o residents fora de Catalunya 
segons el sexe i segons el grup d’edat. Catalunya, 2007 
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Fo
nt: elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la Xarxa 
sanitària 2006. 
 
No s’observen diferències segons el sexe en la mitjana dels dies 
d’estada per HC i/o CMA en la població de 0 a 19 anys. 
Tanmateix, s’observa que els menors d’un any són els qui 
presenten la mitjana de dies d’estada major (5,9 dies d’estada de 
mitjana) (vegeu figura 89). 
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Figura 89. Mitjana de dies d’estada dels contactes 
d’hospitalització convencional (HC) i cirurgia major 
ambulatòria (CMA) segons el sexe i segons el grup 
d’edat. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la 
Xarxa sanitària 2006. 
 

El major nombre de contactes HC i CMA entre les persones de 0 
a 17 anys té a veure amb la categoria diagnòstica amigdalitis 
aguda i crònica tant en els nois com en les noies (entre els nois 
representa el 12,0% del total de contactes, i entre les noies 
representa el 12,3% del total de contactes).  

Entre els nois, la segona causa més prevalent de contactes 
d’hospitalització convencional i CMA és la bronquitis aguda 
(10,6%) i la tercera causa més prevalent és la gestació curta, el 
baix pes en néixer o el retard en el creixement fetal (9,4%) 
(vegeu figura 90). 

Entre les noies, la segona causa més prevalent de contactes 
d’hospitalització convencional i CMA és la gestació curta, el baix 
pes en néixer o el retard en el creixement fetal (12,2%) mentre 
que la tercera causa té a veure amb l’examen/avaluació mèdic 
(11,8%) (vegeu figura 91). 

Figura 90. Nombre de contactes d'hospitalització 
convencional i CMA de malalts residents a Catalunya 
segons les categories diagnòstiques més freqüents de la 
CCS.1 Sexe masculí, de 0 a 17 anys. Catalunya 2007 

3.304

2.920

2.595

2.549

1.720

1.624

1.574

1.401

1.221

1.124

1.053

865

842

820

815

757

650

566

560

548

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Ami gdal i t i s aguda i  cr òni ca

Br onqui t i s aguda

Gestac i ó cur ta,  bai x  pes néi xer ,  r etar d cr ei xement  f etal

Examen/ aval uaci ó mèdi ca

Hèr ni a abdomi nal

Pneumòni a (exc l oent -ne per  t uber cul osi  i  M T S)

Anomal i es congèni tes geni tour i nàr i es

Ot i t i s mi t j ana i  af ecc i ons r el aci onades

Apendi c i t i s  i  al t r es af ecc i ons apendi cul ar s

I nf ecc i ó i nt est i nal

Fr actur a d'ext r emi tat  super i or

I c ter íci a hemol ít i ca i  per i natal

Gastr oenter i t i s no i nf ecc i osa

Epi l èps i a,  convul s i ons

Inf ecci ons de v i es ur i nàr i es

Lesi ó i nt r acr ani al

Febr e d'or i gen desconegut

Fr actur a d'ext r emi tat  i nf er i or

Inf ecc i ons vír i ques

Inf ecci ons de l a pel l  i  el  t ei x i t  subcutani

Fo
nt: elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Registre del conjunt mínim bàsic de 
dades (CMBD) dels hospitals d'aguts.  

Figura 91. Nombre de contactes d'hospitalització 
convencional i CMA de malalts residents a Catalunya 
segons les 20 categories diagnòstiques més freqüents de la 
CCS. Sexe femení, de 0 a 17 anys. Catalunya 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Registre del conjunt mínim bàsic 
de dades (CMBD) dels hospitals d'aguts.  

                                                      
1 CCS: Clinical Classification Software. Classificació clínica per recerca en salut que 
deriva de la CIE-9-CM 
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2.5. Salut mental per a infants i joves  

 
A Catalunya, l’any 2007 hi va haver 40.533 contactes en 
centres de salut mental ambulatori de persones d’entre 0 i 17 
anys. El 61,5% dels contactes foren efectuats per nois (24.919) 
i el 38,5% foren efectuats per noies (15.614). 
 
El 41,0% de contactes en centres de salut mental ambulatori de 
les persones d’entre 0 i 17 anys van ser diagnosticats segons la 
categoria diagnòstica altres afeccions mentals. El 22,0% de 
contactes és per trastorns preadults, mentre que el 14,6% de 
contactes en la mateixa franja d’edat són per ansietat i 
trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius. 
 
Segons el sexe s’observen algunes diferències. Així, per 
exemple, la prevalença en els trastorns preadults és molt major 
entre els nois que entre les noies (el 26,5% del total de 
contactes de nois són per trastorns preadults, per un 14,7% 
dels contactes de les noies). Pel que fa a l’ansietat i els 
trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius tot i que el 
valor absolut és major en els nois que en les noies (3.288 els 
nois i 2.618 les noies), el percentatge d’aquesta categoria 
diagnòstica respecte al total de contactes és superior entre les 
noies (el 16,8% del total de contactes en les noies i el 13,2% 
del total de contactes entre els nois) (vegeu figura 92). 
 
Figura 92. Nombre de contactes en centres de salut 
mental ambulatòria de malalts d’entre 0 i 17 anys 
residents a Catalunya segons les categories de diagnòstic 
de la CCS i segons el sexe. Catalunya 2007 
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Font: elaboració SIA. Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) de Salut 
Mental. 

 
Durant l’any 2007 hi va haver un total de 40.679 nois i noies 
tractats pels diferents centres de salut mental per a infants i 
joves (CSMIJ). El 47,1% de persones tractades foren nois i 
noies entre 6 i 11 anys i el 45,2% foren nois i noies entre 12 i 
17 anys (vegeu figura 93). 
 

Figura 93. Percentatge de persones d’entre 0 i 17 anys 
tractades pels diferents centres de salut mental infantil-
juvenil (CSMIJ) segons el grup d’edat. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Departament de Salut. 
 
A Catalunya, l’any 2007 hi va haver 459 contactes hospitalaris 
relacionats amb la salut mental. El 45,3% d’aquests contactes 
foren establerts per nois (208) i el 54,6% foren establerts per 
noies (251). 
 
El 24,4% del total de contactes relacionats amb la salut mental en 
els hospitals van ser per “trastorns preadults”, el 24,2% dels 
contactes  van ser diagnosticats segons la categoria diagnòstica 
“altres afeccions mentals”, mentre que el 15,3% tenen a veure 
amb la categoria diagnòstica “altres psicosis”. 
 
Segons el sexe, s’observen diferències. Així, per exemple, la 
prevalença en la categoria diagnòstica “Altres afeccions mentals” 
és major en les noies que en els nois, tant pel que fa al nombre 
absolut (72 les noies per 39 els nois) com al percentatge que 
representa sobre el total de contactes (28,7% les noies per un 
18,8% els nois) (vegeu figura 94).  
 
Figura 94. Nombre de contactes hospitalaris relacionats 
amb la salut mental de persones d’entre 0 i 17 anys 
residents a Catalunya segons les categories de diagnòstic 
de la CCS i segons el sexe. Catalunya 2007 
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Font: elaboració SIA. Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de salut 
mental. 

 
Pel que fa a la salut mental per drogodependències, es van tractar 
l’any 2007 un total de 184 nois i noies segons diferents motius 
relacionats amb drogues. En el 63,3% (116) dels casos, el 
diagnòstic principal és abús no dependent. Un 20,1% (37) dels 
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casos tenen com a diagnòstic principal drogodependents, un 
15,2% (28) tenen el de psicosis per drogues i un 1,4% (3) el de 
dependència de l’alcohol (vegeu figura 95). 
 
El 76,6% dels nois i noies tractats per temes relacionats amb 
drogodependències tenen una edat compresa entre els 16 i els 
18 anys (141). 
 
Figura 95. Percentatge d’infants i joves atesos en un 
centre de salut mental infantil-juvenil per motius 
relacionats amb les drogues. Catalunya, 2007 
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 Font: elaboració SIA. Departament de Salut 

 

3.DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

3.1. Escolarització 

 
A Catalunya, els alumnes escolaritzats (1.105.073) en qualsevol 
de les etapes educatives, obligatòries i no obligatòries, 
establertes pel Sistema educatiu, l’any 2007 es reparteixen 
entre la xarxa pública i la xarxa privada concertada (98% del 
total de l’alumnat). 
 
Segons el nivell educatiu, canvia la proporció d’alumnes que es 
matriculen en la xarxa pública i els que es matriculen en la 
xarxa privada concertada. Així, en l’única etapa educativa on hi 
ha més alumnes matriculats en la xarxa privada que en la xarxa 
pública és en el primer cicle de l’educació infantil, on el 53,0% 
dels alumnes catalans estan matriculats en centres privats, per 
un 47,0% que ho estan en la xarxa pública. 
 
En els dos nivells de formació professional, els cicles formatius 
de grau mitjà i els cicles formatius de grau superior són les dues 
etapes educatives en què la proporció d’alumnes que estan 
matriculats en la xarxa pública és major (al voltant del 70%). 
 
Pel que fa a l’educació primària i l’educació secundària 
obligatòria, s’observa com és en aquesta segona etapa 
educativa on hi ha una menor proporció d’alumnes matriculats 
en la xarxa pública (59,0% matriculats en la xarxa pública 
enfront del 41,0% que ho estan en la xarxa privada) (vegeu 
figura 96). 

 
Figura 96.  Percentatge d’alumnes matriculats segons la 
titularitat del centre en les diferents etapes educatives. 
Catalunya, curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació 
 
3.1.1. Educació infantil 

 
Segons la distribució territorial, en l’etapa d’Educació infantil (0 a 
5 anys) hi ha quatre comarques que tenen tots els nens i nenes 
que estan escolaritzats, matriculats en la xarxa pública: La Val 
d’Aran, L’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Priorat. 
 
Les comarques que tenen una menor proporció d’infants d’entre 0 
i 5 anys matriculats a la xarxa pública respecte del total d’infants 
escolaritzats són: el Barcelonès (39,2%), el Vallès Occidental 
(59,1%) i el Gironès (60,2%) (vegeu figura 97). 
 
Figura 97. Percentatge d’infants matriculats en la xarxa 
pública de l’educació infantil (0 a 5 anys) segons la 
comarca. Catalunya, curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
En el primer cicle d’educació infantil (0 a 2 anys) hi ha cinc 
comarques a Catalunya que tenen tots els nens i nenes que estan 
escolaritzats, matriculats en la xarxa pública: La Val d’Aran, l’Alta 
Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Priorat i el Montsià. 
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I a la inversa, les comarques que tenen una proporció menor de 
nens i nenes matriculats són: el Barcelonès (22,9%), el Vallès 
Occidental (38,1%) i el Baix Camp (38,7%) (vegeu figura 98). 
 
Figura 98. Percentatge d’infants matriculats en la xarxa 
pública del primer cicle de l’educació infantil (0 a 2 anys) 
segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 
 
En el segon cicle de l’educació infantil, on la totalitat d’infants 
de 3 a 5 anys estan escolaritzats, s’observa que hi ha cinc 
comarques que tenen tots aquests alumnes matriculats en la 
Xarxa pública d’educació: la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Sobirà, el Priorat i la Terra Alta. 
 
L’única comarca que té més infants de 3 a 5 anys matriculats en 
la xarxa privada concertada que en la xarxa pública és el 
Barcelonès (un 44,9% de nens i nenes de 3 a 5 anys 
escolaritzats en la xarxa pública per un 55,1% d’escolaritzats en 
la xarxa privada). Darrere se situen les comarques d’Osona 
(64,4%), el Vallès Occidental (65,3%) i el Gironès (65,3%) 
(vegeu figura 99). 
 

Figura 99. Percentatge d’infants matriculats en la xarxa 
pública del primer cicle de l’educació infantil (3 a 5 anys) 
segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 
 
3.1.2. Educació primària 

En l’educació primària (6 a 12 anys) on la totalitat d’infants està 
escolaritzada, s’observa que hi ha cinc comarques que tenen tots 
els infants matriculats en la xarxa pública d’educació: la Val 
d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Priorat i la Terra Alta. 
 
Les comarques que tenen una menor proporció d’alumnes 
matriculats en la xarxa pública són: el Barcelonès (43,9%), el 
Gironès (59,5%) i el Solsonès (61,1%) (vegeu figura 100). 
 
Figura 100. Percentatge d’infants matriculats en la xarxa 
pública de l’educació primària (6 a 12 anys) segons la 
comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 43,9% a 67,1%

De 67,2% a 75,4%

De 75,5% a 86,4%

De 86,5% a 100%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació 
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3.1.3. Educació secundària obligatòria (ESO) 

 
En l’educació secundària obligatòria s’observa que hi ha cinc 
comarques que tenen totes les persones d’entre 12 i 16 anys 
matriculades en la Xarxa pública d’educació: la Val d’Aran, l’Alta 
Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Segarra, el Priorat i la Terra Alta. 
 
Les comarques que tenen una menor proporció d’alumnes de 
l’ESO matriculats en la xarxa pública d’educació són: el 
Barcelonès (39,8%), el Vallès Occidental (59,0%) i Osona 
(59,1%) (vegeu figura 101). 
 
Figura 101. Percentatge de persones matriculades en la 
xarxa pública de l’educació secundària obligatòria (12 a 
16 anys) segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 39,8% a 66,2%

De 66,3% a 74,6%

De 74,7% a 82,8%

De 82,9% a 100%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

 

3.1.4. Batxillerat 

 

A Catalunya hi ha 16 comarques que tenen tots els alumnes que 
han escollit estudiar batxillerat matriculats en la Xarxa pública 
d’educació. La localització d’aquestes comarques es troba 
majoritàriament en els Pirineus de la província de Lleida i en les 
comarques interiors de la província de Tarragona. 
 
Les comarques que tenen una menor proporció d’alumnes que 
han escollit estudiar batxillerat matriculats en la xarxa pública 
són: el Barcelonès (39,5%), el Pla d’Urgell (52,2%) i el 
Solsonès (60,0%) (vegeu figura 102). 
 

Figura 102. Percentatge de persones matriculades a 
batxillerat en la Xarxa pública d’educació segons la 
comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 39,5% a 68,1%

De 68,2% a 79,4%

De 79,5% a 93,6%

De 93,7% a 100%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
3.1.5. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) 

 
A Catalunya hi ha 17 comarques que escolaritzen tots els seus 
alumnes de CFGM a la xarxa pública d’educació. La localització 
d’aquestes comarques es troba principalment en els Pirineus de la 
província de Lleida i en les comarques interiors de la província de 
Tarragona. 
 
La comarca del Solsonès és l’única comarca que matricula tots els 
seus alumnes de CFGM a la xarxa privada. Les comarques que 
tenen una menor proporció d’alumnes de CFGM matriculats a la 
xarxa pública són: el Pla d’Urgell (43,9%), el Barcelonès (45,4%) i 
el Berguedà (48,8%) (vegeu figura 103). 
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Figura 103. Percentatge de persones matriculades a 
cicles formatius de grau mitjà en la Xarxa pública 
d’educació segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 0,0% a 72,5%

De 72,6% a 85,7%

De 85,8% a 97,7%

De 97,8% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
 

3.1.6. Cicles formatius de grau superior (CFGS) 

 
A Catalunya hi ha 21 comarques que escolaritzen tots els seus 
alumnes matriculats a cicles formatius de grau superior a la 
Xarxa pública d’educació. Aquestes comarques es localitzen en 
les províncies de Lleida, Tarragona i Girona. 
 
Alhora hi ha quatre comarques que no tenen cap alumne 
matriculat a cicles formatius de grau superior: la Terra Alta, les 
Garrigues, la Conca de Barberà i la Cerdanya.  
 
Les comarques del Solsonès i el Berguedà tenen tots els 
alumnes que cursen uns cicles formatius de grau superior 
matriculats a la xarxa privada, mentre que les comarques del 
Ripollès (33,8%), el Pla d’Urgell (39,9%) i el Barcelonès 
(49,0%) tenen una major proporció d’alumnes que cursen cicles 
formatius de grau superior matriculats a la xarxa privada que a 
la xarxa pública (vegeu figura 104). 
 
 

Figura 104. Percentatge de persones matriculades a cicles 
formatius de grau superior en la Xarxa Pública d’Educació 
segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 
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d’alumnes de CFGS matriculats a la xarxa 
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cursen CFGS matriculats a la xarxa pública  

Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

3.2. Alumnat de nacionalitat estrangera 

 
3.2.1. Escolarització 
 
L’alumnat de nacionalitat estrangera es matricula 
majoritàriament, en tots els nivells educatius, a la Xarxa pública 
d’educació. L’etapa educativa on hi ha una major proporció 
d’alumnes matriculats a la xarxa pública respecte la xarxa privada 
és en l’educació primària (el 86,7% dels alumnes de nacionalitat 
estrangera d’entre 6 i 12 anys estan matriculats a la Xarxa pública 
d’educació per un 13,3% que ho està a la xarxa privada). 
 
La proporció d’alumnes de nacionalitat estrangera matriculats a 
cicles formatius de grau superior segons la titularitat del centre 
s’assembla a la proporció del total d’alumnes matriculats a 
aquesta etapa postobligatòria (al voltant del 70% dels alumnes, 
tant de nacionalitat estrangera com catalans, estan matriculats en 
centres de titularitat pública). En la resta d’etapes educatives, la 
proporció d’alumnes estrangers matriculats a la xarxa pública és 
molt superior a la proporció de matriculats en la resta de 
l’alumnat (vegeu figura 105). 
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Figura 105. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat 
estrangera matriculat segons la titularitat del centre i 
segons l’etapa educativa. Catalunya, curs 2006-2007 

84,5% 86,7%
82,7% 85,4%

80,6%

69,7%

15,5% 13,3%
17,3% 14,6%

19,4%

30,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Educació
infantil 
(0-5)

Educació
primària 

ESO Batxillerat CFGM CFGS

Públic Privat

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 
 
3.2.2. Educació primària 
 
A l’educació primària s’observa com són els nois i les noies 
entre 6 i 12 anys procedents del Magrib aquells que accedeixen 
en major mesura als centres de titularitat pública (90,1%). En 
canvi, els nois i noies que provenen de l’Amèrica del Nord són 
els que en menor freqüència es matriculen en la xarxa pública 
(65,3%) (vegeu figura 106). 
 
Figura 106 Percentatge de l’alumnat de nacionalitat 
estrangera matriculat a l’educació primària segons la 
titularitat del centre i segons la zona d’origen. Catalunya, 
Curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació 
 

Les comarques on la proporció d’alumnat estranger matriculat a 
primària en la Xarxa pública d’educació és menor són: l’Urgell 
(61,9%), Osona (68,9%) i el Pallars Jussà (69,0%) (vegeu 
figura 107). 

 
Figura 107. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat 
estrangera matriculat a la xarxa pública de l’educació 
primària segons la comarca. Catalunya, curs 2006-2007 

De 61,9% a 84,8%

De 84,9% a 90,2%

De 90,3% a 95,9%

De 96,0% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
3.2.3. Educació secundària obligatòria  
 
A l’educació secundària obligatòria (ESO) s’observa un petit 
augment d’alumnat estranger matriculat a la Xarxa privada 
d’educació en comparació amb l’educació primària. De tota 
manera, però, els alumnes de nacionalitat estrangera de les 
diverses procedències continuen matriculant-se majoritàriament 
en la Xarxa pública d’educació. En aquesta etapa educativa també 
són els alumnes originaris de l’Amèrica del Nord els que en major 
freqüència es matriculen en centres de titularitat privada (vegeu 
figura 108). 
 
Figura 108. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat 
estrangera matriculat en l’educació secundària obligatòria 
segons la titularitat del centre i segons la zona d’origen. 
Catalunya, curs 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 
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En l’educació secundària obligatòria, les comarques que tenen una menor proporció d’alumnes estrangers matriculats en la xarxa 
pública són: el Solsonès (57,8%), Osona (61,7%) i l’Urgell 
(67,6%) (vegeu figura 109). 
 
Figura 109 Percentatge de l’alumnat de nacionalitat 
estrangera matriculat a la xarxa pública de l’educació 
secundària obligatòria segons la comarca. Catalunya, 
curs 2006-2007 

De 57,8% a 77,2%

De 77,3% a 89,2%

De 89,3% a 94,6%

De 94,7% a 100,0%

 
Font: elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i 
Documentació. Estadística de l'Educació. 

4. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA  

4.1. Població atesa per Justícia Juvenil 

 
4.1.1. Persones ateses per Justícia Juvenil 
 
Comparant els anys 2006 i 2007 s’observa un lleuger augment 
en la població atesa a Justícia Juvenil (de 14 a 21 anys). Així, el 
balanç, el desembre del 2006, mostrava com 7.363 persones 
van ser ateses per Justícia Juvenil i aquesta xifra passa a ser de 
7.654 persones en el mateix balanç de l’any 2007 que significa 
un augment del 3,9% (vegeu figura 110). 
 

Figura 110. Procés evolutiu de la població atesa acumulada 
en l’àmbit de justícia juvenil. Catalunya, 2006-2007 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
La majoria de persones ateses a Justícia Juvenil el juny de 2008 
són nois (83,1%), mentre que no s’aprecien diferències segons el 
sexe entre els dos anys en què disposem de dades. Val a dir que 
les dades són acumulades des del començament de l’any al juny 
de l’any 2007 i 2008, respectivament (vegeu figura 111). 
 
Figura 111. Nombre acumulat de persones ateses a Justícia 
Juvenil. Catalunya, juny dels anys 2007 i 2008  
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
El nombre de persones ateses de nacionalitat espanyola (73,3% 
l’any 2007) és superior al de nacionalitat estrangera (26,7% l’any 
2007); tot i això, la població de nacionalitat espanyola d’entre 15 i 
19 anys representava un 84,6% l’any 2007 i el 15,4% restant era 
població de nacionalitat diferent de l’espanyola (vegeu figura 
112). 
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Figura 112. Nombre de persones ateses a Justícia Juvenil 
segons la nacionalitat. Catalunya, juny dels anys 2007 i 
2008  
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 Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
4.1.2. Mesures aplicades 
 
En total hi va haver 3.433 persones des de gener fins a juny de 
l’any 2007 amb algun tipus de mesura aplicada a Justícia 
Juvenil i de gener a juny de l’any 2008 van arribar a ser 2.717, 
que representa una disminució del 20,6%. 
 
Segons el tipus de mesura aplicada, s’observa que la major part 
correspon a població en medi obert (87,3% el juny de l’any 
2007 i 83,1% el juny de l’any 2008) i les restants a població 
internada (12,7% el juny de l’any 2007 i 16,9% el juny de l’any 
2008) (vegeu figura 113). 
 
Figura 113. Distribució dels contactes amb Justícia 
Juvenil segons la mesura aplicada des de l’1 de gener al 
30 de juny dels anys 2007 i 2008, respectivament. 
Catalunya 
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 Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
La majoria de resolucions judicials corresponen a absolucions, 
amonestacions i sobreseïment, seguides de les mesures de 
medi obert i, per últim, hi ha les d’internament. Per exemple, 
l’any 2006, el 51,0% (4.074) van ser resolucions judicials 
pertanyents a absolucions, amonestacions i sobreseïment, el 
36,9% (2.951) respectives a medi obert i el 12,1% restant 
(971) van ser resolucions relatives a internament. Al llarg del 

període hi ha un augment en les resolucions per absolució, 
amonestació i sobreseïment, una progressiva disminució en el 
nombre de persones en medi obert, mentre que el nombre de 
resolucions judicials d’internament es manté estable, amb una 
mitjana, durant el període de 964 persones (vegeu figura 114).  
 
Figura 114. Distribució de les persones d’entre 14 i 21 anys 
segons el contingut de les resolucions judicials en el 
període 2003-2006. Catalunya 
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Fo
nt: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea 
de Planificació i Projectes Estratègics. 

4.2. Serveis d’atenció i assessorament 

 
4.2.1. Població atesa en medi obert 
 
En l’any 2008, de les 2.951 persones d’entre 14 i 21 anys ateses 
en medi obert, el 67,6% són de nacionalitat espanyola (1.995), 
mentre que el 32,4% són de nacionalitat estrangera (956). 
 
En l’evolució de la distribució segons la nacionalitat de les 
persones amb mesura de medi obert, s’observa com el 
percentatge dels contactes de persones amb nacionalitat 
estrangera va augmentant al llarg del període. Així, per exemple, 
el primer trimestre de l’any 2000 la població en medi obert amb 
nacionalitat estrangera representava un 9,4%, mentre que passa 
a ser del 32,4% el primer semestre de l’any 2008 (vegeu figura 
115). 
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Figura 115. Evolució del percentatge de persones d’entre 
14 i 21 anys ateses en medi obert segons la nacionalitat 
en els diferents semestres entre els anys 2000 i 2008. 
Catalunya 
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 Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.2.2. Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) 
 
L’any 2007, des de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte 
s’han atès 388 persones menors de 18 anys que han estat 
víctimes d’un delicte.  
 
Estudiant l’evolució acumulada des de l’any 2002 fins a l’any 
2007, s’observa un augment considerable en el nombre 
d’atencions en l’OAVD, principalment entre els anys 2006 i 
2007, ja que aquest darrer any s’observen 154 noves atencions 
(vegeu figura 116). 
 
Figura 116. Evolució del nombre d’atencions entre l’any 
2002 i l’any 2007. Catalunya 
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 Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
Segons les diferents edats, es pot observar com gairebé la 
meitat dels nois (44,4%) i de les noies (49,5%) tenen menys de 
10 anys. En la resta de grups d’edat hi ha diferències segons el 
sexe, ja que les noies víctimes ateses per l’OAVD són 
habitualment més joves. Així, les noies d’entre 10 i 15 anys 
representen un 35,8% respecte al 24,6% que representen els 
nois d’entre 10 i 15 anys (vegeu figura 117). 
  

Figura. 117. Percentatge de víctimes ateses per l’Oficina 
d’Atenció a la Víctima, segons el grup d’edat i segons el 
sexe. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 

4.2.3. Equips d’assessorament tècnic penal (EATP): suport 
a l’exploració judicial 
 
Durant l’any 2007 es van demandar 329 assessoraments en 
menors d’entre 0 i 21 anys. El 34,3% (113) corresponen a nois i 
el 65,7% (216) a noies. Tant en els nois com en les noies, la 
franja d’edat que hi ha un major nombre d’assessoraments és la 
compresa entre els 9 i els 11 anys (40 nois i 50 noies) (vegeu 
figura 118). 
 
Figura 118. Percentatge d’assessoraments facilitats pels 
equips d’assessorament tècnic penal segons el sexe i 
segons el grup d’edat. Catalunya, 2007 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 

4.2.4. Centre de mediació familiar 

L’any 2007, a Catalunya, es van efectuar 294 mediacions 
familiars. 
 
El nombre de mediacions familiars ha augmentat de manera 
espectacular en els darrers anys. D’aquesta manera s’observa que 
en l’any 2002 es van efectuar 21 mediacions, mentre que l’any 
2007 el nombre de mediacions realitzades va ser de 294 (el 
nombre de mediacions familiars s’ha multiplicat per 14 en cinc 
anys) (vegeu figura 119). 
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D’aquestes mediacions realitzades, el 75,9% s’efectuen en 
l’àmbit territorial de Barcelona. Tarragona i Lleida representen 
el 7,5% de les mediacions cadascuna, a Girona s’efectuen el 
6,5% de les mediacions i a les Terres de l’Ebre el 2,7% restant. 
 
Figura 119. Evolució del nombre de mediacions familiars. 
Catalunya, 2002-2007 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 

De les 849 mediacions familiars que s’han dut a terme des de 
l’any 2002 fins al juny de 2008, s’observa que en el 72,0% dels 
casos un dels motius de la mediació familiar ha estat per raons 
econòmiques. Acordar el règim de visites ha estat un dels 
motius de la mediació familiar en un 70,4% dels casos, mentre 
que la custòdia dels fills hi ha estat present en el 61,5% de les 
mediacions familiars dutes a terme en el període estudiat 
(vegeu figura 120). 

 

Figura 120. Principals motius de la mediació familiar. 
Catalunya, 2002-juny 2008 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
En el 38,3% de les mediacions familiars, les parelles tenen un 
fill. En el 27,6% de les mediacions familiars, en canvi, les 
parelles són pares i mares de dos fills. Tanmateix, en el 25,8% 
dels casos, el nombre de fills de les parelles no consta (vegeu 
figura 121). 

Figura 121. Mediació familiar segons el nombre de fills a 
càrrec. Catalunya, 2002-juny 2008 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

4.3. Centres penitenciaris 

 
4.3.1. Població amb mesura d’internament 
 
En el cas de la distribució i l’evolució dels nois i noies d’entre 14 i 
21 anys amb mesura d’internament segons la nacionalitat, el 
canvi és molt més acusat. Hi ha un augment progressiu a partir 
del primer semestre de l’any 2003 (el 35,1% dels internats són de 
nacionalitat estrangera) al primer semestre de l’any 2008 (50,2% 
dels internats són de nacionalitat estrangera) (vegeu figura 122). 
 
Figura 122. Distribució de les persones en internament 
segons la nacionalitat en els diferents semestres. 
Catalunya, 2000-2008 
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Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
4.3.2. Mares en centres penitenciaris amb fills  
 
En el Centre Penitenciari de Dones en què viuen nens i nenes amb 
les seves mares hi ha 12 menors, 6 dels quals són nens i 6 són 
nenes. D’aquests nens i nenes, n’hi ha 2 que tenen menys d’un 
any, 6 que tenen un any, 3 que tenen 2 anys i un darrer que té 
tres anys (vegeu taula 33). 
 
Segons la nacionalitat de la mare s’observa que cinc d’aquests 
menors són fills de mare espanyola, mentre que els set menors 
restants són fills de mare estrangera. En 11 dels 12 casos, 
l’infant, però, ha nascut a Catalunya.  
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Taula 29. Centre penitenciari de dones. Catalunya, 2008 
Data 

naixement Sexe 
Nacionalitat 

mare 
Lloc de 

naixement 

16/07/2006 Femení Boliviana Bolívia 

18/08/2007 Masculí Espanyola Terrassa* 

30/09/2007 Femení Holandesa Terrassa* 

31/12/2007 Masculí Colombiana Terrassa* 

02/01/2008 Masculí Guineana Barcelona 

10/02/2008 Masculí Nigeriana Terrassa* 

29/02/2008 Femení Espanyola Terrassa* 

28/04/2008 Femení Espanyola Terrassa* 

12/05/2008 Femení Espanyola Terrassa* 

14/05/2008 Femení Dominicana Barcelona 

04/11/2008 Masculí Equatoriana Terrassa* 

12/11/2008 Masculí Espanyola Terrassa* 
Font: elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 

 

4.3.3. Unitat dependent Àgora 

En la Unitat Dependent Àgora hi ha quatre menors que viuen 
amb  la seva mare. D’aquests, 3 són nenes i 1 és nen. 
D’aquests menors n’hi ha un que té menys d’un any, un que té 
1 any, un que té 2 anys i un infant que té 3 anys (vegeu taula 
34). 
 
Segons la nacionalitat de la mare s’observa que una d’aquestes 
és espanyola, mentre que la resta són estrangeres. En tots 
quatre casos, però, els infants han nascut a Catalunya. 
 

Taula 30. Unitat Dependent Àgora. Catalunya, 2008 
Data 

naixement  
Sexe Nacionalitat 

mare 
Lloc de 

naixement 

03/06/2006 Femení Dominicana Terrassa* 

25/10/2007 Femení Brasilera Terrassa* 

22/05/2008 Masculí Espanyola Terrassa* 

29/12/2008 Femení Dominicana Terrassa* 
Font: Departament de Justícia 
* El lloc de naixement a Terrassa és degut al fet que la Unitat d’Hospitalització 
Penitenciària (UHP) està ubicada a la localitat de Terrassa i és en aquesta població a 
on neixen la majoria de nens que la seva mare es troba ingressada en algun dels 
centres de l’àrea de Barcelona.  

5. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

5.1. “Escoles verdes” 

 
En el curs escolar 2008-2009 hi ha 466 centres educatius que 
representen al voltant del 10% del total de centres educatius de 
Catalunya que participen en el programa “Escoles verdes”. 
Alhora, 281 centres d’aquests han obtingut també el distintiu 
d’escola verda que atorga la Generalitat de Catalunya. 
 

Segons les comarques s’observa que les que tenen un major 
percentatge de centres educatius adherits al programa “Escoles 
verdes” són: el Montsià (16 centres educatius, que representen el 
48,5%), el Berguedà (16 centres educatius, que representen el 
38,1%) i l’Alt Camp (13 centres educatius, que representen el 
31,7%). 
 
Alhora, hi ha sis comarques que no tenen cap centre adherit al 
programa “Escoles verdes”: la Cerdanya, les Garrigues, el Pallars 
Sobirà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i la Val d’Aran (vegeu figura 
123). 
Figura 123. Nombre de centres adherits al programa 
“Escoles verdes” segons cada comarca. Catalunya, curs 
2008-2009 
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Font: elaboració SIA. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

6. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA: SECRETARIA 
GENERAL DE L’ESPORT 

6.1. Programa d’esport a l’escola 

 
A Catalunya, en el curs 2008-2009 hi ha 986 escoles adherides al 
programa “Esport a l’escola”, que representen el 33,6% del total 
de centres educatius de règim general de Catalunya.  
 
Segons la comarca s’observa que al Pla de l’Estany, el Baix Ebre i 
el Montsià són les comarques que tenen un major percentatge de 
centres educatius que s’han adherit al programa “Esport a 
l’escola”. I a la inversa, el Priorat, el Barcelonès i el Maresme són 
les comarques amb un menor percentatge de centres educatius 
adherits al programa “Esport a l’escola” (vegeu figura 124). 
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Figura 124. Percentatge de centres educatius adherits al 
Programa “Esport a l’escola” segons la comarca. 
Catalunya, curs 2008-
2009.
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Del 55,6% al 81,3%

 
Font: elaboració SIA. Secretaria General de l’Esport. Departament de la 
Vicepresidència. Balanç 2008. 

 
El curs 2007-2008 van participar en el Pla català de l’esport a 
l’escola 397.723 alumnes.  El 29,4% dels alumnes cursen 
educació primària, mentre que el 70,6% són alumnes de 
secundària (vegeu figura 125). 
 
Figura 125. Percentatge d’alumnes que participen en el 
Pla català de l’esport a l’escola segons l’etapa educativa. 
Catalunya, curs 2007-2008 
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Font: elaboració SIA. Secretaria General de l’Esport. Departament de la 
Vicepresidència. Balanç 2008. 
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III. SÍNTESI 
 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
Serveis i recursos de lleure 

 
• L’any 2008, Catalunya disposava de 366 instal�lacions 

per a joves: 216 cases de colònies, 95 albergs de 
joventut, 30 granges escoles o aules de natura i 25 
campaments juvenils.  

 
• Des de l’any 2006, el nombre d’usuaris escolars a la 

Xarxa d’Albergs ha anat en augment. Concretament, 
en els dos darrers anys els usuaris escolars a la Xarxa 
d’Albergs s’han duplicat; l’any 2008 hi havia 25.140 
usuaris. 

 
• L’any 2008, el programa “L’Estiu és teu” ha tingut un 

total de 8.189 participants. Des de l’any 2005 fins a 
l’any 2008 hi ha un augment considerable (15,7%) de 
la participació a “L’estiu és teu” en què les activitats 
combinades són les realitzades en major mesura pels 
participants (33,2%), seguit de les activitats d’idiomes 
(30,2%). 

 
• El nombre de joves titulars del Carnet jove l’any 2007 

ha estat de 502.048 persones, 51.937 persones més 
que l’any 2006 (11,5% d’augment). El 53% dels 
titulars són nois, mentre que el 47% són noies. El 
15,2% de titulars del Carnet jove són nois i noies 
d’entre 14 i 17 anys. 
 

Serveis socials bàsics 
 

• A Catalunya hi ha 100 àrees bàsiques de serveis socials 
(ABSS), amb 1.566 professionals que hi treballen. El 
nombre de professionals en els serveis socials bàsics 
ha augmentat entre els anys 2002 i 2007, que ha 
passat de 1.175 a 1.566 professionals (33,3% 
d’augment). Hi ha 1,96 diplomats en treball social per 
cada 15.000 habitants i 1,14 educadors socials per 
cada 15.000 habitants.  

 
• El Servei d’Atenció Domiciliaria dels Serveis Socials 

Bàsics ha atès, durant l’any 2006, 2.846 casos 
relacionats amb infància i 735 casos relacionats amb 
joventut. 

 
• A Catalunya, l’any 2008, hi ha 6.236 places en centres 

oberts per a la població d’entre 0 i 17 anys. Des de 
l’any 2000 fins a l’any 2008 hi ha hagut un augment de 
2.596 places (el 71,3% d’augment).  

 
Serveis socials adreçats a la infància i l’adolescència 

 
• A Catalunya hi ha 85 serveis d’atenció precoç que 

cobreixen l’atenció a la població infantil. L’àmbit 
d’actuació dels CDIAP és la comarca, mentre que hi ha 
dues comarques que no disposen de cap CDIAP: la 
Terra Alta i el Priorat. 

 
• A Catalunya hi ha 11 equips de suport a l’adopció 

internacional (ECAI). La taxa de professionals dels 

ECAI se situa en 111,5 professionals  per cada 1.000 
famílies acollidores. 

 
• A Catalunya, l’any 2008 hi va haver 2.012 sol�licituds 

d’adopció, 1.265 certificats d’idoneïtat i 826 adopcions 
internacionals. Les sol�licituds d’adopció, els certificats 
d’idoneïtat, així com el nombre d’adopcions 
internacionals, experimenten una lleugera davallada des 
de l’any 2004 fins al 2008.  
 

• El país on s’han fet el major nombre d’adopcions durant 
aquest any 2008 ha estat Rússia, amb un 40,2% del total 
d’adopcions d’infants estrangers, seguit Etiòpia (18,9%) i 
Xina (15,3%).  

 
• En tots els anys estudiats (2003-2008), el percentatge de 

nenes adoptades sempre és més elevat que el 
percentatge de nens adoptats, menys l’any 2008, en què  
el 53,9% de les adopcions internacionals foren nens. 

 
• A Catalunya, l’any 2008 es van finançar 108 projectes 

d’inclusió i cohesió social adreçats a la població infantil i 
adolescent d’origen estranger mitjançant la convocatòria 
d’ens locals i la convocatòria d’entitats. 

 
• Catalunya disposa de diversos serveis per a dones en 

situació de violència masclista i per als seus fills i filles: hi 
ha els serveis d’acolliment i recuperació amb capacitat 
per a 51 unitats familiars, 7 pisos pont, 1 pis de suport, 3 
centres d’intervenció especialitzada (CIE), els serveis 
d’atenció i acolliment d’urgències que han donat suport a 
67 projectes, i 14 punts de trobada. 
 

Serveis de  prevenció, protecció i atenció a la infància i 
l’adolescència en risc 
  

Infància Respon: 900 300 777 
 
• L’any 2008 es van rebre 10.828 trucades a Infancia 

Respon. D’aquestes, 707 han derivat a l’obertura 
d’expedient per possibles situacions de maltractament. El 
36,5% de les possibles situacions de maltractament són 
per negligència, mentre que el 36,1% és per possible 
situació de maltractament físic. 

 
Unitat de detecció i prevenció de maltractament infantil 
(UDEPMI) 
 

• Mitjançant la UDEPMI,  l’any 2008  es van detectar 1.458 
casos de maltractament a persones d’entre 0 i 18 anys. 
El 58% foren nois i el 42% noies. La nacionalitat 
espanyola és la més freqüent (37,4%), seguit de la 
nacionalitat marroquina (23,7%). 

 
• La negligència és el principal motiu de maltractament 

infantil detectat per la UDEPMI (36,5%), seguit del 
maltractament físic (32,7%). L’abús sexual representa el 
13,9% dels casos. Segons el sexe, el 42,4% dels nois 
maltractats han patit negligència, per un 30,6% de les 
noies, i, en canvi, el 19,9% de les noies han patit un 
abús sexual, per un 6,7% dels nois. 

 
 
Equips d’atenció a la infància i l’adolescència 
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• Catalunya, l’any 2008, disposa de 47 equips d’atenció a 
la infància i l’adolescència (EAIA), amb un total de 345 
professionals. Els EAIA poden ser supracomarcals (9), 
comarcals (16), municipals (11), i a Barcelona ciutat 
(11); s’ocupen, o bé d’un districte, o bé de més d’un 
districte o d’una part d’aquests. 
 

• El nombre d’equips d’EAIA ha augmentat des de l’any 
2000 fins al 2008; s’ha passat de 39 a 47 equips, cosa 
que significa un augment de 8 EAIA. El nombre de 
professionals dels EAIA ha augmentat en 201,5 
professionals en aquests set anys.  
 

• Catalunya disposa de 2,7 professionals que treballen 
en els EAIA per cada 10.000 persones d’entre 0 i 17 
anys, 317,3 professionals per cada 10.000 persones 
ateses per la DGAIA i 152,3 professionals per cada 
10.000 persones d’entre 0 i 17 anys maltractades 
segons l’estimació de la població infantil maltractada. 

 
• El 2008 els EAIA van atendre 10.822 infants i 

adolescents. El 61,1% dels casos es troben en 
seguiment de mesura protectora, el 27,8% dels casos 
són derivats per estudi o estan en estudi, i el 10,8% 
restant es troben en contenció en el nucli. 

 
Infants i adolescents tutelats per la DGAIA 

 
• L’any 2008 hi havia 7.450 infants i adolescents tutelats 

per la DGAIA. El 33,7% segueixen una mesura en 
família extensa, mentre que el 33,2% tenen una 
mesura en acolliment simple en centre residencial. 

 
Menors estrangers no acompanyats (MENA) 
 

• Durant l’any 2008 es van presentar per a protecció de 
la DGAIA 457 MENA. El 67,8% eren originaris del 
Magreb, mentre que el 10,1% tenien els seus orígens a 
l’Africa subsahariana. 
 
Centres residencials 
 

• L’any 2008, a Catalunya hi havia 466 places de centres 
d’acolliment. Des de l’any 2000 fins a l’any 2008 
s’observa un augment de 220 places (89,4% 
d’augment). 

 
• A Catalunya, l’any 2008 hi ha hagut 450 infants i 

adolescents acollits en un centre d’acolliment. El 
nombre d’atesos ha augmentat considerablement des 
de l’any 2000 (80,0% d’augment). El 56,0% d’usuaris 
dels centres d’acolliment són de nacionalitat espanyola, 
mentre que el 22,7% són de nacionalitat marroquina. 

 
• L’any 2008, Catalunya disposava de 1.793 places de 

CRAE repartides en 72 centres i de 85 places de CREI. 
Catalunya disposa de 14,3 places de CRAE per cada 
10.000 persones de 0 a 17 anys, 1.677 places de CRAE 
per cada 10.000 persones ateses per la DGAIA i 796,1 
places de CRAE per cada 10.000 persones, segons 
l’estimació de la població infantil maltractada. 
 

• El nombre de places dels centres residencials d’acció 
educativa ha augmentat en el període estudiat. 
Sobretot l’any 2008, que s’ha passat de 1.611 places 
de l’any 2007 a 1.793 el 2008, la qual cosa suposa un 
augment de 182 places en un any (11% d’augment). 

 
• A Catalunya, el 2008 hi havia 1.830 persones sota la 

mesura d’acolliment simple en institució. Més del 80% 

eren de nacionalitat espanyola. El nombre d’infants i 
adolescents sota mesura d’acolliment simple en institució 
ha augmentat des de l’any 2000. En els 3 darrers anys 
s’ha passat de 1.530 persones acollides en institució a 
1.830 (19,6% d’augment). 

 
Acolliment simple en família aliena 

 
• Catalunya disposava, l’any 2008, de 22 equips 

d’integració familiar i 116 professionals. La taxa de 
professionals dels ICIF se situa en 224,2 professionals 
per cada 1.000 famílies acollidores. 

 
• Des de l’any 2000 fins a l’any 2008 s’observa un 

augment constant tant en el nombre d’infants catalans 
acollits com en el nombre de famílies acollidores. Els 
infants tutelats sota mesura d’acolliment simple en 
família aliena s’ha doblat en aquest període, mentre que 
el nombre de famílies acollidores ha augmentat en un 
80,2%. 

 
• Des de l’any 1990 a l’any 2008, el 4,5% dels casos en 

acolliment simple en família aliena han retornat amb la 
família biològica, mentre que el 95,5% restant no ho han 
fet.  

 
• El 8,4% de les persones en acolliment simple en família 

aliena han estat posteriorment adoptades per la família 
acollidora, mentre que el 91,6% no han estat adoptades. 

 
Programes per a joves tutelats i extutelats 

 
• A Catalunya hi ha 323 places en pisos assistits que 

representen 0,3 places per cada mil joves de Catalunya 
d’entre 16 i 20 anys i 735,8 places en pisos assistits per 
cada mil joves acollits a l’ASJTET.  

 
• El nombre de sol�licituds rebudes, així com el nombre de 

joves atesos per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats augmenta considerablement a partir de l’any 
2003; es passa de 236 joves acollits l’any 2003 a 661 
joves acollits l’any 2008. En el període estudiat, el 
nombre de joves acollits s’ha triplicat.  

 
• El perfil del jove acollit per l’ASJTET és un noi (69%) 

tutelat per la DGAIA (63%) menor d’edat (68%) i 
d’origen estranger (58%). 

 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 

Cobertura sanitària 
 
• A Catalunya, l’any 2006, el 99,7% de la població menor 

de 15 anys declara que disposa de la targeta sanitària 
individual (TSI), mentre que el 23,9% disposa d’una 
doble cobertura sanitària. Disposar de doble cobertura 
sanitària està relacionat directament amb la classe social. 

 
Atenció primària 
 
• L’any 2005, als equips d’atenció primària (EAP) hi havia 

949 professionals de pediatria que atenien nens i nenes 
de 0 a 14 anys. Així, cada pediatra atendria una mitjana 
de 1.061 nens i nenes. 

 
• A Catalunya, l’any 2004 hi havia 357 professionals 

d’infermria (l’11% del total d’infermers/eres de l’atenció 
primària (AP)) que prestaven atenció exclusivament a la 
població de 0 a 14 anys. Així, hi hauria un professional 
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d’infermeria que es dedicaria exclusivament a nens i 
nenes per cada 2.764 menors de 15 anys. 

 
• En l’any 2006 el 95,2% de la població menor de 15 

anys catalana disposa d’un especialista en pediatria, un 
metge de capçalera o un centre de referència que 
l’atén. 

 
• El 95,4% de la població de 0 a 14 anys declara haver 

visitat en el darrer any, almenys una vegada, un 
professional de la salut; la visita al pediatra és la més 
freqüent (84,9%), seguida de la visita al dentista 
(43,2%). Entre la població de 15 a 21 anys, 
l’especialista més visitat és el dentista (38,1%), seguit 
de l’oculista (24,9%). 

 
• Els contactes d’hospitalització convencional (HC) i 

cirurgia major ambulatòria (CMA) de persones menors 
de 20 anys residents a Catalunya representen el 10,8% 
del total de contactes d’HC i CMA. La major part dels 
contactes se situen en el grup d’edat de 0 a 4 anys. 

 
• El major nombre de contactes d’hospitalització 

convencional i CMA entre les persones de 0 a 17 anys 
té a veure amb la categoria diagnòstica amigdalitis 
aguda i crònica, tant en els nois com en les noies. La 
segona causa més prevalent entre els nois és la 
bronquitis aguda, i, entre les noies, és la gestació 
curta, el baix pes en néixer o el retard en el creixement 
fetal. 

 
Salut mental per a infants i joves 

 
• Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) 

s'ocupen de pacients fins als 18 anys. A Catalunya hi 
ha 46 centres de salut mental per a infants i joves. 

 
• L’any 2007 hi va haver 40.533 contactes en centres de 

salut mental de persones d’entre 0 i 17 anys. El 61,5% 
dels contactes foren establerts per nois (24.919) i el 
38,5% foren establerts per noies (15.614). 

 
• El 41,0% de contactes en centres de salut mental 

ambulatoris de les persones d’entre 0 i 17 anys van ser 
diagnosticats segons la categoria diagnòstica altres 
afeccions mentals. El 22,0% de contactes foren per 
trastorns preadults, mentre que el 14,6% foren deguts 
a ansietat i trastorns de la personalitat, somàtics i 
dissociatius. 

 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
 

Centres educatius 
 

• Catalunya disposa d’una xarxa d’educació única 
sostinguda amb fons públics, composta per l’oferta 
pública i l’oferta privada concertada. Totes dues juntes 
agrupen el 98% de l’alumnat català.  

 
• Catalunya disposa de 4.305 centres de règim general, 

el 68,6% són de titularitat pública i el 31,4% són 
centres privats concertats. 

 
• Hi ha quatre comarques que tenen tota l’oferta de 

centres educatius de règim general en la xarxa pública: 
la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el 
Priorat. Les comarques que tenen una menor proporció 
de centres educatius de règim general de titularitat 

pública són: el Barcelonès (44,3%), el Vallès Occidental 
(59,8%) i el Baix Llobregat (66,2%). 

 
Escolarització 

 
• Segons el nivell educatiu, canvia la proporció d’alumnes 

que es matriculen en la xarxa pública i la xarxa privada 
concertada. Així, en l’única etapa educativa on hi ha més 
alumnes matriculats en la xarxa privada que en la xarxa 
pública és el primer cicle de l’educació infantil (de 0 a 3 
anys), en què el 53,0% dels alumnes catalans estan 
matriculats en centres privats.  

 
• L’alumnat estranger es matricula majoritàriament a la 

Xarxa pública d’educació. L’etapa educativa on hi ha una 
major proporció d’alumnes matriculats a la xarxa pública 
respecte de la xarxa privada és en l’educació primària. 

 
• Tant en l’educació primària com en l’ESO s’observa com 

són els nois i les noies procedents del Magrib, els que 
accedeixen en major mesura als centres de titularitat 
pública. 

 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
Justícia juvenil 
 
• Catalunya disposa de 7 centres educatius de justícia 

juvenil. Hi ha 3 centres exclusivament per a nois d’entre 
14 i 18 anys i 4 centres que atenen tant nois com noies. 
No hi ha, en canvi, cap centre educatiu de justícia juvenil 
exclusivament per a noies. 

 
• La població atesa acumulada el desembre de 2007 fou de 

7.654 persones. El perfil és d’un noi (83,1%) de 
nacionalitat espanyola (68,5%) que se li aplica una 
mesura de medi obert (83,1%).  

 
• El 2008 hi ha 9 equips de medi obert destinats a 

adolescents d’entre 14 i 18 anys, on hi treballen 83 
persones. 

 
• El 16,9% del total dels contactes amb Justícia Juvenil és 

població internada. La meitat dels nois i noies d’entre 14 i 
21 anys sota mesura d’internament en el primer 
semestre de 2008 són de nacionalitat estrangera. 

 
Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) 

 
• A Catalunya hi ha 5 oficines d’atenció a les víctimes del 

delicte, on treballen professionals de diferents disciplines. 
 
• Des de l’any 2002 fins al 2007 s’observa un augment 

considerable en el nombre d’atencions, principalment 
entre els anys 2006 i 2007, en què, segons les diferents 
edats, es pot observar com gairebé la meitat dels nois 
(44,4%) i de les noies (49,5%) tenen menys de 10 anys. 

 
Mediació familiar 

 
• A Catalunya hi ha 1.247 mediadors familiars repartits 

pels diferents àmbits territorials. 
 

• El nombre de mediacions familiars que s’efectuen a 
Catalunya han augmentat de manera espectacular en els 
darrers anys. D’aquesta manera s’observa que l’any 2002 
es van efectuar 21 mediacions, mentre que l’any 2007 el 
nombre de mediacions realitzades fou de 294.  
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• En el 72,0% dels casos, un dels motius de la mediació 
familiar ha estat per raons econòmiques. Acordar el 
règim de visites ha estat un dels motius de la mediació 
familiar en un 70,4% dels casos, mentre que la 
custòdia dels fills hi ha estat present en el 61,5% de 
les mediacions familiars realitzades 

 
Centres penitenciaris 
 
• A Catalunya hi ha un centre penitenciari exclusivament 

per a joves de 18 a 21 anys, i centres penitenciaris 
d’adults amb dependències per a joves.  

 
• Al 2008 la meitat de les persones d’entre 14 i 21 anys 

internades eren de nacionalitat espanyola, mentre que 
l’altra meitat eren de nacionalitat estrangera. 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 
• En el curs escolar 2008-2009 hi ha 466 centres 

educatius (el 10% del total de centres educatius) que 
participen en el programa “Escoles verdes”. Alhora, 
281 centres d’aquests han obtingut el distintiu d’escola 
verda. 

 
 

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA: Secretaria 
General de l’Esport 
 

 
• A Catalunya, en el curs 2008-2009 hi ha 986 escoles 

adherides al programa “Esport a l’escola” (el 33,6% del 
total de centres educatius). 

 
• Hi ha 985 professors/ores de primària i secundària amb 

contraprestació econòmica per a la tasca de coordinació 
del Pla català de l’esport a l’escola (PCEE) al seu centre. 

 
 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ: Secretaria d’Acció Cívica 
 

Equipaments cívics 
 
• A Catalunya hi ha 35 casals cívics distribuïts pel territori. 

Concretament, hi ha 11 comarques que disposen de 
casals cívics i 30 comarques que no en disposen. La 
comarca que disposa d’un major nombre de casals cívics 
és el Barcelonès (8), seguit del Baix Llobregat (7) i el 
Vallès Occidental (5). 

 
• A Catalunya hi ha actualment sis ludoteques públiques: 

una a Lleida, una a Igualada, una a Salt, una a Terrassa i 
dues a Barcelona. 
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IV. TAULES
 
 
Taula 1. Evolució del nombre de professionals dels serveis socials bàsics. Àrees bàsiques municipals i comarcals. 
Catalunya 2002-2008. (Figura 5) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Diplomats en treball social 765 769 807 834 932 999 1.258 

Educador social 410 428 467 490 540 567 645 

Total 1.175 1.197 1.274 1.324 1.472 1.566 1.903 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de Serveis Socials 2007. 

 
 
 
Taula 2. Evolució de les places dels centres oberts. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 7) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Places Municipals 2.442 2.720 2.795 3.237 3.237 3.237 4.246 4.773 4.223 

Places Comarcals 1.198 1.258 1.318 1.021 1.031 1.031 976 1.181 2.299 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de Serveis Socials. 

 
 
 
Taula 3. Evolució del nombre d’equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 15) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Equips d'EAIA a Catalunya 39 40 43 43 44 45 45 47 47 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de Serveis Socials. 

 
 
 
 
Taula 4. Evolució del nombre de professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència. 2000-2008. (Figura 16) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Professionals dels EAIA 144 184 188 188 232 242 273 321 345,5 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
 
Taula 5. Evolució del nombre de places de centres d’acolliment. Catalunya. 2000- 2008 (Figura 18) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de places de C. Acolliment 246 251 263 264 273 295 339 376 466 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de Serveis Socials. 
 
 
 
 
Taula 6. Evolució del nombre de places de centres residencials d’acció educativa (CRAE) i d’acció intensiva (CREI). 
Catalunya, 2003-2007. (Figura 20 i 21) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de places de CRAE 1511 1513 1523 1619 1611 1793 

Nombre de places de CREI 54 54 54 54 62 58 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mapa de Serveis Socials. 
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Taula 7. Nombre d’usuaris escolars al XANASCAT segons any. Catalunya, 2006-2008. (Figura 34) 
 

Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
 
 
 
Taula 8. Participants de L’estiu és teu segons tipologia de programa. Catalunya, 2008. (Figura 35) 
 

 Tipologia % 

Idiomes 30,2% 

Combinades 33,2% 

Multiesportives 17,7% 

Esportives 6,1% 

Informàtica 0,6% 

Idiomes 5-7 5,6% 

Música 6,7% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 
 
Taula 9. Participació en els programes de L’Estiu és teu segons el mes. Catalunya, 2008. (Figura 36) 
 

Mes % 

Juliol 75,5% 

Agost 12,3% 

Setembre 12,1% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 
 
Taula 10. Nombre de preinscripcions del Programa en Família, segons tipologia d’estada. Catalunya, 2008. (Figura 37) 
 

Període Preinscripcions 

Cap de setmana 25.191 

Estiu 16.883 

Setmana Santa 10.633 

Pont de Maig 9.259 

Pont de la Diada 3.823 

Setmana Santa Llarg 3.139 

Pont de Desembre 2.603 

Pont d'Octubre 1.244 

Pont de Novembre 449 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 

Any Participants 

2006 12.254 

2007 17.699 

2008 25.140 
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Taula 11. Percentatge del nombre de preinscripcions segons alberg. Catalunya, 2008. (Figura 38) 
 

Alberg Preinscripcions  % 

Núria 17.739 24,3% 

L'Escala 9.388 12,8% 

La Molina 8.176 11,2% 

Poblenou del Delta 6.343 8,7% 

Coma-ruga 5.788 7,9% 

Altafulla 5.428 7,4% 

St. Joan de les Abadesses 4.697 6,4% 

Planoles 4.586 6,3% 

Guàrdia de Tremp 3.185 4,3% 

L'espluga de Francolí 2.600 3,5% 

Cantonigrós 1.214 1,7% 

Llívia 1.158 1,6% 

Tremp 1.071 1,5% 

Vic 887 1,2% 

Tiana 488 0,7% 

Lleida 476 0,7% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 
 
Taula 12. Percentatge de titulars del carnet jove segons el sexe. Catalunya 2007. (Figura 39) 
 

Sexe % 

Nois 53,1% 

Noies 46,9% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 
 
 
Taula 13. Nombre de titulars del carnet jove segons el grup d’edat i segons el sexe. Catalunya 2007. (Figura 40) 
 

Edat Nois Noies 

14-17 anys 34.911 41.794 

18-21 anys 70.014 77.884 

22-25 anys 75.346 85.091 

26-29 anys 55.391 61.617 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 

 
 
 
 
Taula 14. Usuaris del carnet jove segons el territori. Catalunya, 2007. (Figura 41) 
 

Territori % 

Terres de l'Ebre 39,1% 

Camp de Tarragona 36,3% 

Àmbit Metropolità 32,1% 

Àmbit de Ponent 31,3% 

Alt Pirineu i Aran 30,1% 

Comarques gironines 25,8% 

Comarques centrals 25,5% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut 
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Taula 15. Evolutiu del nombre de persones assistents a les sessions informatives preadoptives. Catalunya 2000-2008. 
(Figura 42) 

 

 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Persones assistents 1.101 1.396 1.717 2.284 1.975 2.068 1.794 1.813 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 

 
 
 
Taula 16. Evolutiu de les sol�licituds d’adopció, dels certificats d’idoneïtat i nombre d’adopcions internacionals. 
Catalunya, 2000-2008. (Figura 43) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sol�licitud d'adopcions 1.660 1.892 2.111 2.939 3.168 2.588 2.493 1.858 2.012 

Certificats d'idoneïtat 1.190 1.114 1.309 1.680 2.259 2.098 1.941 1.882 1.265 

Nombre d'adopcions internacionals  558 1.047 1.056 1.042 1.562 1.419 1.030 880 826 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 

 
 
 
Taula 17. Nombre d’adopcions internacionals segons nacionalitat. Catalunya, 2008. (Figura 44) 
 

 n % 

Rússia 332 40,2% 

Etiòpia 156 18,9% 

Xina 126 15,3% 

Kazakhstan 42 5,1% 

Mali 30 3,6% 

Colòmbia 27 3,3% 

Nepal 25 3,0% 

Haití 12 1,5% 

Resta de països 76 9,2% 

Total 826 100,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 

 
 
 
Taula 18. Evolutiu del percentatge d’adopcions internacionals segons sexe. Catalunya, 2000-2008. (Figura 45) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nois 43,7% 34,7% 34,7% 45,0% 44,7% 53,9% 

Noies 56,3% 65,3% 65,3% 55,0% 55,3% 46,1% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 

 
 
 
Taula 19. Evolutiu del nombre d’adopcions internacionals segons nacionalitat. Catalunya,  2000-2008. (Figura 46) 
 

Nacionalitat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Colòmbia 65 106 54 65 38 29 25 41 27 

Etiopia - - - 54 87 107 120 141 156 

Rússia - 245 256 438 506 441 363 246 332 

Ucraïna 34 99 102 76 55 67 27 45 11 

Xina 131 320 434 223 688 622 281 242 126 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 
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Taula 20. Evolució del nombre d’expedient oberts al servei d’assessorament i mediació en els processos de recerca dels 
orígens. Catalunya, 2004-2008. (Figura 47) 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Expedients oberts 38 40 84 76 168 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. Servei de Suport Jurídic. Memòria 2008. 

 
 
 
Taula 21. Percentatge d’expedient oberts al servei d’assessorament i mediació en els processos de recerca dels orígens 
segons tramitació. Valors acumulats entre 2004-2008. (Figura 48) 
 

 % 

Adoptats 78,2% 

Família biològica 5,8% 

Extutelats 16,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. Servei de Suport Jurídic. Memòria 2008. 

 
 
 
Taula 22. Evolutiu del nombre d’atencions postadoptives. Catalunya, 2005-2008. (Figura 49) 
 

 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’atencions postadoptives 34 64 95 127 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència. Institut Català de l’Acolliment i l’Adpoció (ICAA). 

 
 
 
Taula 23. Evolutiu del nombre de trucades rebudes per Infància Respon. Catalunya, 2002-2008. (Figura 50) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de trucades 11.048 8.318 6.926 6.242 6.815 7.475 10.828 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 
 
 
Taula 24. Motiu d’obertura dels expedients per possibles maltractaments. Catalunya, 2008. (Figura 51) 
 

Motiu d’obertura % 

Sostracció de menors 0,7% 

Risc d’ablació 0,8% 

Maltractaments prenatals 3,7% 

Maltractaments psicològics 4,1% 

Abandonament 6,4% 

Possible abús sexual 11,7% 

Maltractaments físics 36,1% 

Negligència 36,5% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència.  
 
 
 
Taula 25. Percentatge de situacions de risc de maltractament infantil notificat a l’UDEPMI segons el sexe. Catalunya, 
2008. (Figura 52) 
 

Sexe % 

Nois 42,0% 

Noies 58,0% 
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Taula 26. Percentatge de situacions de maltractament infantil notificat a l’UDEPMI segons el grup d’edat i segons el sexe.  
Catalunya, 2008. (Figura 53) 
 

Edat Nois Noies 

Menor de 5 anys 24,7% 28,9% 

De 5 a 8 anys 6,4% 11,7% 

De 9 a 12 anys 8,1% 13,1% 

De 13 a 15 anys 16,0% 23,0% 

De 16 a 18 anys 44,8% 23,3% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 
 
Taula 27. Percentatge de notificacions a l’UDEPMI de situació de maltractament infantil segons la nacionalitat i segons el 
sexe.  Catalunya, 2008. (Figura 54) 
 

Nacionalitat Nois Noies 

Marroc 33,7% 10,0% 

Senegal 2,6% 0,7% 

Ghana 2,5% 0,0% 

Algèria 0,6% 0,2% 

Espanyola 32,4% 44,4% 

Altres 28,3% 44,8% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 
 
 
Taula 28. Evolutiu del percentatge de casos notificats a l’UDEPMI de situacions de maltractament. Catalunya, 2008. (Figura 
55) 
 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Casos de maltractament 5,8% 8,1% 7,8% 10,0% 10,0% 7,9% 11,8% 9,1% 7,7% 8,6% 7,6% 5,6% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d’Infància i Adolescència.  

 
 
 
Taula 29. Origen de la notificació de casos de situació de maltractament infantil a l’UDEPMI. Catalunya, 2008. (Figura 56) 
 

 Nois Noies 

Ambaixada 0,0% 0,2% 

C. Penitenciari de Dones de Barcelona 0,1% 0,0% 

Cossos policials 56,4% 34,6% 

EAIA 0,0% 0,7% 

EVAMI Tarragona 0,0% 0,2% 

Educació 2,1% 3,6% 

Fiscalia de menors 9,0% 13,7% 

Jutjat 3,5% 6,7% 

Particular 11,2% 12,6% 

Premsa 0,1% 0,0% 

Salut 13,6% 21,7% 

Serveis socials 3,9% 6,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 
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Taula 30. Tipologia de maltractament segons la codificació RUMI i segons el sexe. Catalunya, 2008. (Figura 57) 
 

Tipologia de maltractament Nois Noies 

Abandonament 6,7% 4,3% 

Abús Sexual 6,7% 19,9% 

Maltractament  emocional 7,3% 10,2% 

Maltractament  físic  33,3% 32,1% 

Maltractament prenatal 3,6% 2,8% 

Negligència  42,4% 30,6% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
Taula 31. Evolució del nombre d’infants i adolescents atesos pels equips d’atenció a la infància l’adolescència. Catalunya. 
2000- 2008. (Figura 58) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Núm. Casos atesos per EAIA 9.980 9.823 10.021 9.721 9.232 8.946 9.777 10.404 10.822 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
Taula 32. Evolució dels casos derivats pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 
59) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Casos dels EAIA derivats per estudi o estan en estudi 2.998 2.745 2.590 2.451 2.272 2.002 2.489 2.805 3.027 

Casos dels EAIA amb contenció en el nucli 1.651 1.663 1.610 1.488 1.160 1.068 1.021 1.059 1.174 

Casos dels EAIA amb seguiment de mesura protectora 5.331 5.415 5.821 5.783 5.800 5.876 6.267 6.540 6.621 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
Taula 33.  Evolució del nombre d’infants i adolescents tutelats per la DGAIA. Catalunya. 2000- 2008 (Figura 60) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Infants i adolescents Tutelats per la DGAIA 5.331 5.415 5.821 6.119 6.128 6.498 7.018 7.313 7.450 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
Taula 34. Evolució del nombre de mesures protectores. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 61) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Infants i adolescents atesos pròpia família 805 825 805 866 865 947 1.057 1.097 1.122 

Infants i adolescents atesos per família extensa 1.495 1.948 2.264 2.392 2.322 2.307 2.355 2.482 2.477 

Infants i adolescents atesos en famílies alienes 336 420 467 514 538 589 365 669 704 

Infants i adolescents atesos en acolliment preadoptiu 514 537 532 525 535 554 575 609 631 

Infants i adolescents atesos en centres  1.528 1.813 1.822 1.868 2.101 2.396 2.456 2.516 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
Taula 35. Intervencions per demanda hospitalària. Catalunya, període 2005-2008. (Figura 62) 
 

 2005 2006 2007 2008 

Retencions nadons després de néixer 27,2% 27,3% 35,0% 30,0% 

Retencions maltractaments o risc greu 11,4% 20,0% 29,5% 17,2% 

Renúncies després del part 37,7% 27,8% 27,0% 40,6% 

Situació de risc sense retenció 23,7% 24,9% 8,5% 12,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 
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Taula 36. Percentatge dels menors estrangers no acompanyats segons la zona de procedència. Catalunya, 2008 (Figura 63) 
 

Zona de procedència % 

Magrib 68% 

Àfrica Subsahariana 22% 

Altres zones de procedència 10% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula  37. Evolució del nombre d’infants i adolescents atesos en centres d’acolliment. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 64) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Infants i adolescents atesos en centres d'acolliment 250 260 265 296 301 326 365 443 450 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
 
Taula  38. Evolució mensual del nombre d’infants i adolescents atesos en centres d’acolliment. Catalunya, 2008. (Figura 65) 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Catalunya 455 462 463 505 509 482 479 527 483 466 464 450 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
 
Taula 39. Infants atesos en centres d’acolliment segons la nacionalitat de l’infant. Catalunya, 2008. (Figura 66) 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat marroquina Altres nacionalitats 

 n % n % n % 

Infants atesos 252 56,0% 102 22,7% 96 21,3% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
 
Taula 40. Evolució del nombre d’infants i adolescents atesos en CRAE i CREI. Catalunya. 2000- 2008. (Figura 67) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Infants i adolescents atesos en CRAE i CREI 1.633 1.528 1.548 1.526 1.567 1.530 1.675 1.721 1.830 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
Taula 41. Evolució mensual del nombre d’infants i adolescents atesos en centres residencials d’acció educativa. 
Catalunya, 2008. (Figura 68) 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Catalunya 1.482 1.625 1.632 1.644 1.649 1.643 1.638 1.663 1.659 1.641 1.683 1.717 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
Taula 42. Infants atesos en centres residencials d’acció educativa segons la nacionalitat. Catalunya, desembre de 2008. 
(Figura 69) 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat marroquina Resta nacionalitats 

 n % n % n % 

Infants atesos 1.420 82,70% 154 9,0% 143 8,3% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
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Taula 43. Evolució mensual del nombre d’infants i adolescents atesos en centres residencials d’educació intensiva. 
Catalunya, 2008. (Figura 70) 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Catalunya 88 87 86 86 86 85 86 84 84 84 84 84 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 44. Infants atesos en centres residencials d’educació intensiva segons la nacionalitat de l’infant. Catalunya, 
desembre de 2008. (Figura 71) 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat marroquina Resta nacionalitats 

 n % n % n % 

Total 71 84,5% 8 9,5% 5 6,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Memòries del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 
 
 
Taula 45.  Evolutiu del nombre d’infants acollits en família aliena i famílies alienes acollidores. Dades acumulatives. 
Catalunya,  2000-2008. (Figura 72) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Famílies acollidores 272 272 306 344 363 396 442 466 492 

Infants acollits 336 420 467 514 538 589 635 669 704 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 46. Evolutiu del nombre d’altes i baixes d’infants acollits. Catalunya, 2003-2008. (Figura 73) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Altes 129 118 130 152 135 135 

Baixes 83 96 77 96 104 119 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 47. Nombre d’adopcions a Catalunya de menors catalans segons el sexe. Catalunya, 2004-2008. (Figura 74) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Nois 64 65 61 72 82 

Noies 66 56 67 71 74 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
Taula 48. Evolució de les adopcions de menors catalans segons l’edat d’adopció. Catalunya, 2004-2008. (Figura 75) 
 

Edat 2004 2005 2006 2007 2008 

Entre 0 i 1 mes 36 39 42 47 57 

Entre 1 i 12 mesos 46 37 35 35 37 

Entre 13 mesos i 4 anys 32 33 29 40 13 

Més de 4 anys 16 12 22 21 16 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 49. Sol�licituds presentades, joves no admesos i joves acollits. Catalunya, 2000-2008. (Figura 76) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sol�licituds 192 322 251 245 269 365 406 440 661 

Total joves acollits 181 317 244 236 264 357 406 439 661 

No admeses 11 5 7 9 5 8 0 1 0 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 
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Taula 50. Edat en el moment de presentar la sol�licitud. Catalunya, 2000-2008. (Figura 77) 
 

Edat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Majors de 18 anys 68 171 65 60 69 79 96 141 327 

Menors de 18 anys 113 146 179 176 195 278 310 298 334 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 51. Evolutiu del nombre de joves acollits tutelats i extutelats segons el sexe. Catalunya 2000-2008. (Figura 78) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Noies 84 102 82 95 104 161 127 138 217 

Nois 97 215 162 141 160 196 279 301 444 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 52. Pes dels joves tutelats i extutelats segons nacionalitat espanyola i nacionalitat estrangera. Catalunya, 2000-
2008. (Figura 79) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

N. Espanyola 67,0% 52,0% 53,0% 55,0% 54,0% 56,0% 45,0% 42,0% 53,3% 

N. Estrangera 33,0% 48,0% 47,0% 45,0% 46,0% 44,0% 55,0% 58,0% 46,8% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 53. Situació jurídica dels joves acollits tutelats i extutelats. Catalunya, 2005-2008. (Figura 80) 
 

Situació jurídica 2005 2006 2007 2008 

Tutela 247 286 275 292 

Ex-Tutela 72 81 126 335 

Diligències Prèvies 5 11 8 1 

Guarda 11 21 28 23 

Cap 17 6 2 5 

Mesura Judicial 5 1 0 5 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 54. Amb qui viu el jove tutelat o extutelat en el moment de la sol�licitud. Catalunya, 2000-2008. (Figura 81) 
 

  2005 2006 2007 2008 

Institució 67% 74% 69% 52% 

Família Biològica 12% 9% 7% 7% 

Acolliment 6% 4% 4% 11% 

Independent 5% 4% 6% 6% 

Altres 3% 4% 8% 12% 

Parella 1% 0% - - 

Família Extensa 5% 5% 6% 12% 

Família Biològica/Parella - -% -% - 

Total 100% 100% 100% 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 
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Taula 55. Temps d’estada en els serveis i recursos dels joves tutelats i extutelats. Catalunya, 2005-2008. (Figura 82) 
 

Temps d’estada 2005 2006 2007 2008 

Fins a 1 mes 5% 9% 6% 7% 

De 1 a 3 mesos 14% 12% 7% 13% 

De 3 a 6 Mesos 16% 12% 9% 16% 

De 6 a 9 mesos 15% 13% 11% 16% 

De 9 a 12 mesos 13% 9% 16% 10% 

Més de 12 mesos 37% 45% 51% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
Taula 56. Situacions de sortida dels joves tutelats i extutelats. Catalunya, 2005-2008. (Figura 83) 
 

Situacions de sortida 2005 2006 2007 2008 

Autonomia 41% 49% 44% 42% 

Inserció 13% 10% 10% 13% 

Família d'Origen 12% 9% 6% 12% 

Família Extensa 6% 7% 7% 7% 

Derivació Altres recursos 8% 10% 7% 8% 

Fugida/no presentat 5% 4% 6% 3% 

Centre/Alberg  6% 4% 7% 6% 

Família Acollidora 1% 2% 4% 1% 

Altres 8% 7% 9% 9% 
Font: Elaboració SIA. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència. 

 
 
 
Taula 57. Disposició de doble cobertura sanitària segons la classe social. Població de 0 a 14 anys, Catalunya, 2006. (Figura 
84) 
 

 Grup I Grup II Grup III Grup IVa Grup IVb Grup V 

Sí 43,1% 40,8% 29,2% 11,2% 13,2% 9,3% 

No 56,9% 59,2% 70,8% 88,8% 86,8% 90,7% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya 2006. 

 
 
Taula 58. Població entre 0 i 14 anys que ha visitat un professional de la salut el darrer any segons l’especialitat, segons el 
sexe. Catalunya, 2006. (Figura 85) 
 

  Nois Noies 

 n % n % 

Pediatre 966 85,3% 901 84,4% 

Oculista 300 26,5% 259 24,3% 

Dentista 490 43,3% 459 43,0% 

Psiquiatre 41 3,6% 14 1,3% 

Infermeria 169 15,0% 155 14,5% 

Psicòleg 91 8,0% 51 4,7% 

Altres especialitats 309 27,2% 242 22,7% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya 2006. 
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Taula 59. Població entre 15 i 21 anys que ha visitat un professional de la salut el darrer any segons l’especialitat, segons 
el sexe. Catalunya, 2006. (Figura 86) 
 

  Nois Noies 

 n % n % 

Oculista 145 22,9% 159 26,8% 

Dentista 230 36,2% 237 40,0% 

Ginecòleg - - 177 14,4% 

Psiquiatre 18 2,9% 19 3,2% 

Infermeria 89 14,1% 80 13,5% 

Psicòleg 29 4,6% 32 5,5% 

Altres especialitats 155 24,4% 129 21,8% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya 2006. 

 
 
Taula 60. Població entre 0 i 14 anys que ha visitat en el darrer any un servei d’urgències. Catalunya, 2006. (Figura 87) 

 Nois Noies 

Sí 42,2% 37,4% 

No 57,8% 62,6% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya 2006. 

 
 
 
Taula 61. Distribució dels contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA) de persones 
residents a Catalunya segons el sexe i segons el grup d’edat. Catalunya, 2006. (Figura 88) 
 

Edat Nois Noies 

0-4 anys 60,0% 59,7% 

5-9 anys 15,5% 13,0% 

10-14 anys 10,5% 9,3% 

15-19 anys 14,0% 18,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la xarxa sanitària. 

 
 
 
Taula 62. Distribució dels contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA) amb residència 
desconeguda o residents fora de Catalunya segons el sexe i segons el grup d’edat. Catalunya, 2006. (Figura 89) 
 

Edat Nois Noies Tots 

 n % n % n % 

0-4 anys 1.020 47,2% 880 49,7% 1.900 48,3% 

05-09 anys 422 19,5% 277 15,7% 699 17,8% 

10-14 anys 330 15,3% 287 16,2% 617 15,7% 

15-19 anys 389 18,0% 325 18,4% 714 18,2% 

Total  2.161 100% 1.769 100% 3.930 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la xarxa sanitària. 
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Taula 63. Mitjana de dies d’estada dels contactes d’hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatòria (CMA) 
segons el sexe i segons el grup d’edat. (Figura 90) 
 

             Estada (dies) 

Nois Noies Total Nois Noies Total 

Grup d'edat  N % N % N % Mitjana 

 <1 any 112.989 49,2% 93.898 49,8% 206.888 49,5% 5,8 5,9 5,9 

 1-4 anys 40.633 17,7% 32.341 17,1% 72.974 17,4% 2,6 3,3 2,9 

 5-9 anys 21.941 9,6% 15.351 8,1% 37.292 8,9% 2,4 2,7 2,5 

 10-14 anys 21.391 9,3% 17.313 9,2% 38.704 9,3% 3,4 4,1 3,7 

 15-19 anys 32.729 14,2% 29.726 15,8% 62.455 14,9% 3,9 3,8 3,9 

Total 229.683 100% 188.629 100% 418.313 100% ND ND ND 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. CatSalut. Activitat assistencial de la xarxa sanitària. 

 
 
 
Taula 64. Nombre de contactes d'hospitalització convencional i CMA de malalts residents a Catalunya segons les 
categories diagnòstiques més freqüents de la CCS. Sexe masculí, de 0 a 17 anys. Catalunya 2007. (Figura 91) 
 

Causes n % 

Amigdalitis aguda i crònica 3.304 12,0% 

Bronquitis aguda 2.920 10,6% 

Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal 2.595 9,4% 

Examen/avaluació mèdica 2.549 9,3% 

Hèrnia abdominal 1.720 6,3% 

Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS) 1.624 5,9% 

Anomalies congènites genitourinàries 1.574 5,7% 

Otitis mitjana i afeccions relacionades 1.401 5,1% 

Apendicitis i altres afeccions apendiculars 1.221 4,4% 

Infecció intestinal 1.124 4,1% 

Fractura d'extremitat superior 1.053 3,8% 

Icterícia hemolítica i perinatal 865 3,1% 

Gastroenteritis no infecciosa 842 3,1% 

Epilèpsia, convulsions 820 3,0% 

Infeccions de vies urinàries 815 3,0% 

Lesió intracranial 757 2,8% 

Febre d'origen desconegut 650 2,4% 

Fractura d'extremitat inferior 566 2,1% 

Infeccions víriques 560 2,0% 

Infeccions de la pell i el teixit subcutani 548 2,0% 

Total 27.508 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 
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Taula 65. Nombre de contactes d'hospitalització convencional i CMA de malalts residents a Catalunya segons les 
categories diagnòstiques més freqüents de la CCS. Sexe femení, de 0 a 17 anys. Catalunya 2007. (Figura 92) 
 

Causes n % 

Amigdalitis aguda i crònica 2.585 12,3% 

Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal 2.551 12,2% 

Examen/avaluació mèdica 2.468 11,8% 

Bronquitis aguda 2.003 9,6% 

Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS) 1.325 6,3% 

Infeccions de vies urinàries 1.110 5,3% 

Otitis mitjana i afeccions relacionades 1.098 5,2% 

Infecció intestinal 966 4,6% 

Hèrnia abdominal 772 3,7% 

Icterícia hemolítica i perinatal 768 3,7% 

Epilèpsia, convulsions 758 3,6% 

Apendicitis i altres afeccions apendiculars 741 3,5% 

Gastroenteritis no infecciosa 633 3,0% 

Febre d'origen desconegut 621 3,0% 

Infeccions víriques 508 2,4% 

Dolor abdominal 445 2,1% 

Anomalies congènites cardíaques i circulatòries 422 2,0% 

Infeccions de la pell i el teixit subcutani 397 1,9% 

Lesió intracranial 390 1,9% 

Fractura d'extremitat superior 373 1,8% 

Total 20.934 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 

 
 
 
Taula  66. Nombre de contactes en centres de salut mental ambulatòria de malalts entre 0 i 17 anys residents a 
Catalunya segons les categories diagnòstiques de la CCS i segons el sexe. Catalunya 2007. (Figura 93) 
 

  Nois Noies Total 

  n % n % n % 

Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol 7 0,0% 4 0,0% 11 0,0% 

Trastorns orgànics i demència senil o presenil 19 0,1% 17 0,1% 36 0,1% 

Altres 35 0,1% 29 0,2% 64 0,2% 

Altres psicosis 66 0,3% 25 0,2% 91 0,2% 

Trastorns mentals relacionats amb drogues(no alcohol) 109 0,4% 27 0,2% 136 0,3% 

Retard mental 151 0,6% 83 0,5% 234 0,6% 

Admissió administrativa/social 374 1,5% 318 2,0% 692 1,7% 

Trastorns afectius 471 1,9% 520 3,3% 991 2,4% 

Hist. personal trastorn mental (observació i cribratge) 599 2,4% 442 2,8% 1.041 2,6% 

No consta 747 3,0% 576 3,7% 1.323 3,3% 

Inc 796 3,2% 481 3,1% 1.277 3,2% 

Esquizofrènia i trastorns relacionats 1.042 4,2% 273 1,7% 1.315 3,2% 

Codis residuals, no classificats 1.144 4,6% 770 4,9% 1.914 4,7% 

Ansietat i trast personalitat, somàtics i dissociatius) 3.288 13,2% 2.618 16,8% 5.906 14,6% 

Trastorns preadults 6.600 26,5% 2.299 14,7% 8.899 22,0% 

Altres afeccions mentals 9.471 38,0% 7.132 45,7% 16.603 41,0% 

Total 24.919 100% 15.614 100% 40.533 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 
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Taula 67. Persones entre 0 i 17 anys tractats pels diferents centres de salut mental infanto-juvenil segons el grup d’edat. 
Catalunya, 2007. (Figura 94) 
 

Edat % 

Entre 0 i 5 anys 7,8% 

Entre 6 i 11 anys 47,1% 

Entre 12 i 17 anys 45,2% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 

 
 
 
Taula 68. Nombre de contactes hospitalaris relacionats amb la salut mental de persones entre 0 i 17 anys residents a 
Catalunya segons les categories diagnòstiques de la CCS i segons el sexe. Catalunya 2007. (Figura 95) 
 

  Nois Noies Total 

  N % N % N % 

Admissió administrativa/social 4 1,9% 0 0,0% 4 0,9% 

Altres 0 0,0% 6 2,4% 6 1,3% 

Altres afeccions mentals 39 18,8% 72 28,7% 111 24,2% 

Altres psicosis 40 19,2% 30 12,0% 70 15,3% 

Ansietat i trast personalitat, somàtics i dissociatius) 22 10,6% 42 16,7% 64 13,9% 

Codis residuals,no classificats 0 0,0% 1 0,4% 1 0,2% 

Esquizofrènia i trastorns relacionats 21 10,1% 29 11,6% 50 10,9% 

Examen/avaluació mèdica 4 1,9% 0 0,0% 4 0,9% 

Trastorns afectius 14 6,7% 18 7,2% 32 7,0% 

Trastorns mentals relacionats amb drogues(no alcohol) 4 1,9% 1 0,4% 5 1,1% 

Trastorns preadults 60 28,8% 52 20,7% 112 24,4% 

Total 208 100% 251 100% 459 100% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 

 
 
 
Taula 69. Percentatge d’infants i joves atesos en un centre de salut mental infanto juvenil per motius relacionats amb les 
drogues. Catalunya, 2007. (Figura 96) 
 

Motiu % 

Psicosis per drogues 15,2% 

Dependència alcohol 1,4% 

Drogodependència 20,1% 

Abús no dependent 63,3% 
Font: Elaboració SIA. Departament de Salut. 

 
 
 
 
Taula 70. Percentatge d’alumnes matriculats segons la titularitat del centre en les diferents etapes educatives. 
Catalunya, curs 2006-2007. (Figura 97) 
 

Etapes educatives Públic Privat 

Educació infantil (0-2) 47,0% 53,0% 

Educació infantil (3-5) 65,2% 34,8% 

Educació Primària  62,7% 37,3% 

Educació Secundària Obligatòria 59,0% 41,0% 

Batxillerat 63,0% 37,0% 

CFGM 69,9% 30,1% 

CFGS 69,0% 31,0% 
Font: Elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i Documentació. Estadística de l'Educació. 
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Taula 71. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat estrangera matriculat segons la titularitat del centre i segons l’etapa 
educativa. Catalunya, curs 2006-2007. (Figura 106) 
 

Etapes educatives Públic Privat 

Educació infantil (0-5) 84,5% 15,5% 

Educació Primària  86,7% 13,3% 

Educació Secundària Obligatòria 82,7% 17,3% 

Batxillerat 85,4% 14,6% 

CFGM 80,6% 19,4% 

CFGS 69,7% 30,3% 
Font: Elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
 
Taula 72. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat estrangera matriculat a l’educació primària segons la titularitat del 
centre i segons la zona d’origen. Catalunya, Curs 2006-2007. (Figura 107) 
 

Zona d’origen Públic Privat 

Unió Europea 85,5% 14,5% 

Resta d'Europa 85,2% 14,8% 

Magrib 90,1% 9,9% 

Resta d'Àfrica 88,1% 11,9% 

Amèrica del Nord 65,3% 34,7% 

Amèrica Central i del Sud 86,5% 13,5% 

Àsia i Oceania 78,1% 21,9% 
Font: Elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
 
 
Taula 73. Percentatge de l’alumnat de nacionalitat estrangera matriculat en l’educació secundària obligatòria segons la 
titularitat de centre i la zona d’origen. Catalunya, Curs 2006-2007. (Figura 109) 
 

Zona d’origen Públic Privat 

Unió Europea 80,6% 19,4% 

Resta d'Europa 83,6% 16,4% 

Magrib 86,0% 14,0% 

Resta d'Àfrica 83,2% 16,8% 

Amèrica del Nord 60,8% 39,2% 

Amèrica Central i del Sud 82,1% 17,9% 

Àsia i Oceania 77,1% 22,9% 
Font: Elaboració SIA. Departament d'Educació. Servei d'Estadística, Informació i Documentació. Estadística de l'Educació. 

 
 
 
Taula 74. Evolutiu de la població atesa acumulada en l’àmbit de Justícia Juvenil. Catalunya, 2006-2007. (Figura 111) 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

2006 2.727 3.288 3.883 4.310 4.783 5.205 5.573 5.772 6.086 6.613 7.071 7.363 

2007 2.832 3.523 4.222 4.683 5.216 5.655 6.022 6.248 6.576 7.003 7.400 7.654 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
 
 
 
Taula 75. Nombre acumulat de persones ateses a Justícia Juvenil. Catalunya, juny de l’any 2007 i 2008. (Figura 112) 
 

 Nois Noies 

2007 4.655 1.000 

2008 4.372 886 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
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Taula 76. Nombre de persones ateses a Justícia Juvenil segons la nacionalitat. Catalunya, juny dels anys 2007 i 2008. 
(Figura 113) 
 

 Nacionalitat estrangera Nacionalitat espanyola 

2007 1.511 4.144 

2008 1.655 3.603 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 77. Distribució dels contactes amb justícia juvenil segons mesura aplicada des de l’1 de gener al 30 de juny dels 
anys 2007 i 2008, respectivament. Catalunya.(Figura 114) 
 

 Població en Medi Obert Població internada 

2007 2.998 435 

2008 2.257 460 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
 
 
 
Taula 78. Distribució de les persones entre 14 i 21 anys segons el contingut de les resolucions judicials. Catalunya, 2003 
- 2006. (Figura 115) 
 

 Absolució, amonestació i sobreseïment Mesures d'internament Mesures de medi obert 

2003 3.839 894 3.242 

2004 3.328 908 3.426 

2005 3.553 1.085 3.183 

2006 4.074 971 2.951 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 79. Evolutiu del percentatge de persones entre 14 i 21 anys ateses en medi obert segons la nacionalitat, en els 
diferents semestres entre els anys 2000 i 2008. Catalunya. (Figura 116) 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

1er semestre 2000 90,6% 9,4% 

1er semestre 2001 89,2% 10,8% 

1er semestre 2002 85,1% 14,9% 

1er semestre 2003 80,2% 19,9% 

1er semestre 2004 80,0% 20,0% 

1er semestre 2005 78,0% 22,0% 

1er semestre 2006 72,6% 27,4% 

1er semestre 2007 70,9% 29,1% 

1er semestre 2008 67,6% 32,4% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 80.  Evolutiu del nombre d’atencions entre l’any 2002 i l’any 2007. Catalunya. (Figura 117) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Persones ateses 65 50 130 188 234 388 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
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Taula 81.  Percentatge de víctimes ateses per l’oficina d’atenció a la víctima segons el grup d’edat i segons el sexe. 
Catalunya, 2007. (Figura 118) 
 

Edat Noies Nois 

< 10 anys 44,4% 49,5% 

Entre 10 i 15 anys 24,6% 35,8% 

Entre 16 i 17 anys 31,1% 14,7% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 

 
 
 
Taula 82. Percentatge d’assessoraments realitzats als equips d’assessorament tècnic penal segons el sexe i segons el 
grup d’edat. Catalunya, 2007. (Figura 119) 
 

Edat Nois Noies 

0 a 2 anys 2,7% 0,9% 

3 a 5 anys 15,9% 16,7% 

6 a 8 anys 23,0% 21,8% 

9 a 11 anys 35,4% 23,1% 

12 a 14 anys 19,5% 23,1% 

15 a 17 anys 3,5% 12,0% 

18 a 21 anys 0,0% 2,3% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 83. Evolutiu del nombre de mediacions familiars. Catalunya, 2002-2007. (Figura 120) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre mediacions 21 58 48 138 227 294 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 84. Principals motius de la mediació familiar. Catalunya, 2002-juny 2008. (Figura 121) 
 

Motius % 

Alimentàries a parents 2,0% 

Pensió alimentària 55,2% 

Conflicte amb institucions tutelars 0,4% 

Per raons econòmiques 72,0% 

Custòdia dels fills 61,5% 

Ús de l'habitatge 53,0% 

Potestat pare/mare 49,4% 

Règim de visites 70,4% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
Taula 85. Mediació familiar segons el nombre de fills a càrrec. Catalunya, 2002-juny 2008. (Figura 122) 
 

Nombre de fills % 

Un fill 38,3% 

Dos fills 27,6% 

Tres fills 5,9% 

Quatre fills 1,9% 

Cinc fills 0,6% 

No consta 25,8% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
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Taula 86.  Distribució de les persones en internament segons la nacionalitat en els diferents semestres entre els anys 
2000 i 2008. Catalunya. (Figura 123) 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

1er semestre 2000 73,5% 26,5% 

1er semestre 2001 57,6% 42,5% 

1er semestre 2002 56,3% 43,7% 

1er semestre 2003 64,9% 35,1% 

1er semestre 2004 60,0% 40,0% 

1er semestre 2005 58,0% 42,0% 

1er semestre 2006 58,0% 42,0% 

1er semestre 2007 57,3% 42,8% 

1er semestre 2008 49,8% 50,2% 
Font: Elaboració SIA. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Àrea de Planificació i Projectes Estratègics. 
 
 
 
 

Taula 87.  Nombre i percentatge d’alumnes que participen en el Pla català de l’esport a l’escola segons l'etapa educativa. 
Catalunya, curs 2007-2008. (Figura 126) 
 
 

 n % 

Educació primària 116.853 29,4% 

Educació secundària 280.870 70,6% 

TOTAL 397.723 100,0% 
 



 

   

  

 


