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AGRUPACIO                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 8.Impulsar les polítiques de joventut per tal d'afavorir la realització dels projectes de vida de les persones joves, la seva 

emancipació i el seu apoderament com a agents actius de la societat 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La joventut es defineix per ser un període del cicle vital que porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com d'actituds i rols socials i on es 
produeixen un seguit de transicions educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes que fan que l'individu passi d'una situació de dependència 
a un estatus autònom com a ciutadà. Aquestes transicions tenen un efecte sobre el present dels i els joves, però tindran també un efecte cabdal sobre 
la configuració de la societat del futur, per això, cal centrar esforços en la construcció d'oportunitats dels i les joves de Catalunya com una aposta de 
país. A més a més, el col· lectiu juvenil, des d'una perspectiva generacional, mostra uns comportaments i unes dinàmiques vitals diferenciades d'altres 
col· lectius que precisen d'una acció coordinada i coherent. Per això, la incorporació de la perspectiva juvenil en la política pública i el 
desenvolupament de les polítiques de joventut que posin l'accent en les problemàtiques juvenils resulten cabdals per millorar les condicions de vida i 
les oportunitats de desenvolupament personal i social dels i les joves de Catalunya. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu és el jovent de Catalunya el qual representava l'any 2013 el 15,1% (grup d'edat de 15 a 29 anys) de la població de Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 
El context de crisi econòmica actual està impactant de manera singular en la gent jove. L'atur i la inserció laboral s'han convertit en uns dels principals 
problemes de la joventut. Així ho demostren algunes dades, com les aparegudes en l'informe "La situació laboral de les persones joves", elaborat per 
l'Observatori Català de la Joventut en base als resultats de l'Enquesta de Població Activa del segon trimestre de 2014, que xifra la taxa d'atur en el 
grup d'edat de 16 a 29 anys en el 33,9%. Més elevada és encara si prenem com a grup de referència el grup d'edat comprés entre els 16 i 24 anys, la 
qual va arribar fins el 45,9% al nostre país. Les dificultats a que han de fer front els joves per accedir al món laboral dificulta les condicions de 
possibilitat per dur una vida autònoma (com per exemple accedir a un habitatge) i una estabilitat afectiva i familiar. 
Segons la mateixa font, la taxa d'emancipació domiciliar (proporció de la població juvenil que ja no viu a la seva llar d'origen respecte el total de la 
població juvenil) se situa en el 25,4% i continua el seu marcat descens al llarg de tot el període de crisi. Cal doncs que des de les administracions es 
desenvolupin polítiques i recursos per tal de flexibilitzar els mecanismes d'accés al mercat de treball i a l'habitatge. Pel que fa a la participació, segons 
dades del mateix Observatori Català de la Joventut, el 2011 els joves s'interessen per la política, de mitjana, un 5,7 (en una escala de 0 a 10), per 
sobre de l'interès mitjà de la població major de 29 anys (5,5). Així mateix, el 46,5% dels i les  joves participa d'alguna associació. La participació en 
sindicats és del 4,3% i en partits polítics del 3,6%. Altres estudis destaquen que els joves es sentien abandonats i poc escoltats per les 
Administracions. En aquest context, cal fomentar la participació dels i les joves per tal de que tinguin un paper actiu i crític en les decisions que els 
afecten. La vehiculació de la participació mitjançant l'educació en el lleure facilita la creació d'espais on els joves aprenguin, desenvolupin i aportin 
valors democràtics, de participació, i d'actituds de respecte, tolerància, solidaritat i emprenedoria. Tanmateix, cal apropar les administracions a la 
joventut, garantir una bona interlocució i que aquestes assumeixen propostes i discursos generats pel jovent per tal d'inserir-les a unes polítiques de 
joventut més properes i més centrades en la seva realitat. 
 

Marc regulador del programa: 
Les polítiques de joventut son matèria exclusiva de la Generalitat de Catalunya des de l'Estatut d'autonomia de 1979. Així, el conjunt de normatives 
són de caràcter nacional. Entre les més rellevants destaquen la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, la qual té com a objectius, 
entre d'altres, l'ordenació de les polítiques de joventut ,l'emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut i el desplegament d'una xarxa 
d'equipaments i serveis per a la joventut. D'altra banda, l'any 2010 marca un punt d'inflexió en les polítiques de joventut donat que s'inicia el nou Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020 (pendent d'aprovació i desplegament). 
 
Missió 
Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'ocupació, l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació per tal d'afavorir que 
els joves puguin emancipar-se i viure la seva vida amb plena autonomia, i que la seva formació i qualitat de vida els permeti ser persones 
compromeses amb la societat, i així contribuir en la creació d'una societat millor, més justa, més cohesionada, més democràtica i menys violenta. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves (OE8.1) 
 1. Mantenir en 98 el nombre de Borses d'habitatge Jove per fomentar el lloguer d'habitatges als joves.(DGJ) 
 2. Mantenir en 32 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació - ocupació dels joves. (DGJ) 
· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió 
social (OE8.2) 

 1. Mantenir el nombre de 1829 participants de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants. 
(DGJ) 

 2. Assolir el nombre de 8.000 titulacions de director/monitor en activitats de lleure. (DGJ) 
 3. Incrementar fins a 350.000 els usuaris de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.(ACJ) 
 4. Assolir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents. (CNJC) 
 5. Mantenir un nombre de 3 jornades de formació i assessorament impartides al territori. (CNJC) 
 6. Mantenir en 1 el nombre de trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove. (CNJC) 
· Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments 
juvenils (OE8.3) 
 1. Mantenir en 564 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut. (DGJ) 
 2. Mantenir en 41 el nombre de Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut. (DGJ) 
 3. Incrementar fins a 471 el nombre d'instal·lacions juvenils. 
· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4) 
 1. Incrementar un 30% les visites a la web "Jove.cat".(DGJ) 
 2. Assolir fins a 7.700 el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove. (ACJ) 
 3. Incrementar fins a 375.000 el nombre de visites als diferents webs del CNJC. 
· Millorar la mobilitat internacional de les persones joves, principalment la vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l'associacionisme (OE8.5) 
 1. Mantenir en 2 els representants externs del CNJC en trobades i reunions a nivell internacional. (CNJC) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'instal·lacions juvenils Nombre OE8.4 458,00 450,00 471,00

2. Oficines joves en funcionament (XNEJ) Nombre OE8.1 24,00 32,00 30,00 32,00
3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors 
de joventut Nombre OE8.3 47,00 50,00 50,00

4. Nombre de tècnics de joventut al territori coma indicador de 
xarxa en les polítiques de joventut en el món local Nombre OE8.3 135,00 774,00 774,00

5. Taxa d'emancipació juvenil % OE8.1 26,80 25,30 26,00

6. Taxa d'atur juvenil % OE8.1 37,40 39,40 37,50

7. Taxa d'activitat juvenil % OE8.1 65,50 64,30 63,50

8. Nombre de titulars del carnet jove Nombre OE8.3 516.259,00 525.709,00 515.000,00 526.000,00

9. Jornades de formació impartides pel CNJC Nombre OE8.2 4,00 2,00 2,00 3,00

10. Tiratge del Debat Juvenil del CNJC Nombre OE8.4 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00

11. Participants catalans als camps de treball juvenil Nombre OE8.2 1.785,00 1.834,00 1.719,00 1.829,00

12. Borses d'Habitatge Jove en funcionament Nombre OE8.1 114,00 98,00 98,00 98,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 8.148.677,85
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.669.580,85
3 Despeses financeres 110.505,01
4 Transferències corrents 10.438.201,50
6 Inversions reals 350.100,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 27.717.065,21

 

Llocs de treball pressupostats del programa 256
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AGRUPACIÓ                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE09. Direcció General de Joventut Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves (OE8.1) 
 1. Mantenir en 98 el nombre de Borses d'habitatge Jove per fomentar el lloguer d'habitatges als joves.(DGJ) 
 2. Mantenir en 32 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació - ocupació dels joves. (DGJ) 
· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió 
social (OE8.2) 

 1. Mantenir el nombre de 1829 participants de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants. 
(DGJ) 

 2. Assolir el nombre de 8.000 titulacions de director/monitor en activitats de lleure. (DGJ) 
· Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments 
juvenils (OE8.3) 
 1. Mantenir en 564 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut. (DGJ) 
 2. Mantenir en 41 el nombre de Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut. (DGJ) 
 3. Incrementar fins a 471 el nombre d'instal·lacions juvenils. 
· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4) 
 1. Incrementar un 30% les visites a la web "Jove.cat".(DGJ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves Nombre OE8.1 213.617,00 210.000,00 213.617,00

2. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per 
a joves Nombre OE8.2 9.094,00 8.929,00 8.000,00 8.000,00

3. Plans locals de joventut finançats pel Departament de 
Benestar Social i Família en el transcurs de l'any Nombre OE8.3 687,00 574,00 600,00 564,00

4. Programes comarcals finançats pel Departament de Benestar 
Social i Família Nombre OE8.3 41,00 41,00 41,00 41,00

5. Visites al web jove.cat En 
milers OE8.3 945,93 436.953,00 406.000,00 545.000,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar les Oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil i suport a l’Oficina jove de Treball a BCN, Xarxes Oficines Joves 
2.  Dur a terme els Camps de treball i desenvolupar la formació d’educadors en el lleure. 
3. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut. 
4. Gestionar i donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut. 
5. Gestionar i donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut. 
6. Assessorament i formació als tècnics de joventut. 
7. Col·laborar en l'organització dels estands informatius que s’organitzen mitjançant fires i certàmens adreçats als joves. 
8. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d’acampada dels que es titular aquesta DGJ. 
9. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock. 

10. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural. 
11. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instal·lacions juvenils a Catalunya. 
12. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida. 
13. Divulgar entre els professionals del món de la joventut els principals estudis i treballs de recerca que afecten als joves. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 841.700,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 13.344.136,37
6 Inversions reals 12.000,00
7 Transferències de capital 338.100,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 14.535.936,37

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


