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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 5.Lluitar contra la pobresa promovent polítiques preventives i de segones oportunitats per a persones i famílies vulnerables 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'actual crisi financera, econòmica i social ha comportat l'acceleració de situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin 
generalitzat i hagin arribat a nombroses persones i famílies. S'evidencia com la crisi no ha fet emergir problemàtiques noves, sinó que ha fet que les ja 
existents s'ampliessin a sectors de la població que abans gaudien d'un cert benestar, provocant una forta demanda de serveis socials i un augment de 
població en risc d'exclusió social. Tot i l'actual context, no es poden obviar els factors estructurals que afecten a la nostra societat des de ja fa temps i 
que expliquen bona part de les desigualtats socials, la pobresa i l'exclusió social. Cal tenir present la flexibilització i precarització del mercat de treball, 
els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent 
gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, entre d'altres. 

Població objectiu: 
Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que 
pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La conjuntura econòmica dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de 
persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 19,2%, l'any 2010, al 19,0%, l'any 2015 (última dada disponible). Per grups d'edat, el risc a la 
pobresa afectava el 2015 al 27,9% de la població de menys de 16 anys, el 29,4% de la població de menys de 18 anys, un 18,5% de la població entre 
els 16 i els 64 anys i el 12,1% de la població més gran de 65 anys. 
La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte en el risc de pobresa. L'any 2015 les persones aturades presentaven un risc de pobresa 
del 39,8%. Paral·lelament, la proliferació d'ocupacions amb retribucions baixes ha fet emergir el fenomen dels treballadors i treballadores en risc a la 
pobresa, és a dir, persones que malgrat estar ocupades i tenir una retribució estan en situació de risc. La població en risc de pobresa en el treball ha 
passat del 13,3%, l'any 2010, al 12,2%, el 2015, amb una lleugera reducció de 1,1%. Si ens fixem amb el risc a la pobresa i els nivells d'instrucció, 
observem com la taxa de risc per a les persones amb formació superior és 12,2 punts percentuals inferior a la taxa general, amb un 6,8% de risc de 
pobresa. En canvi, els nivells de formació primària o inferior se situaven en 5,1 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població amb un risc del 
24,1%. Els ajuts socials tenen impacte molt significatiu en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències 
socials s'enfila fins al 42,1%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 24,9%. 
Finalment, quan es calcula després de totes les transferències socials la taxa se situa en l'esmentada xifra del 19,0%. La taxa AROPE explora, a 
banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2015, la taxa AROPE es va situar en el 23,5% a Catalunya, 1,2 punts 
inferior a la de l'any 2010, quan aquesta era del 24,7%. Si posem el focus en les dues variables restants que conformen la taxa AROPE, observem 
com la baixa intensitat de treball es situa en el 8,8% (0.3 punts inferior a la del 2010). Pel que fa a la privació material severa, el 2015 es situa en el 
6,7% (1,6 punts percentuals superior a la del 2010). Si ens fixem en la tipologia de privacions materials, trobem que la incapacitat per mantenir 
l'habitatge a temperatura adequada afecta al 8,7% de la població mentre que la privació de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies afecta 
al 1,7% de la població. D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant 
la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a 
banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius 
que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants. No 
es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat d'oportunitats en la 
infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la intervenció social, l'existència 
de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat. 

Marc regulador del programa:
En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria d'assistència social, el programa s'emmarca en 
la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que garanteix ingressos 
econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC), i desenvolupa la Cartera de 
Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011). 

Missió 
Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i recursos específics 
que els permetin millorar la seva integració social i comunitària. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE5.1) 
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar. 
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives. 
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques. 
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives. 

5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord 
amb els requisits establerts legalment. 

· Millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció en el territori implementant el Model de Serveis Socials Bàsics i els Plans d'Inclusió Social. (OE5.2) 
1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit 

dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%). 
 2. Formar fins a 200 professionals dels serveis bàsics en matèria de pobresa energètica. 
 3. Assolir fins a 48 Plans Locals d'Inclusió Social implantats. 
· Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables. (OE5.3) 
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l’àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències. 
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l’àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l’àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
 4. Mantenir en 315 el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral. 
 5. Mantenir en 320 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats. 
 6. Assolir fins el 90% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents. 
 7. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%. 
 8. Assolir un 60% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació. 
 9. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones amb situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. 

10. Assolir el nombre de 5.500 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el 
curs o durant l'estiu. 

11. Assolir el nombre de 1.200 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de 
vacances escolars d'estiu. 

· Impulsar el coneixement sobre la pobresa i de la inclusió social a Catalunya per tal de millorar l'adequació de les polítiques a la realitat territorial. 
(OE5.4) 
 1. Elaborar un informe anual sobre la situació de la pobresa i la inclusió social a Catalunya. 
 2. Avaluar fins a 130 mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en l'àmbit de la pobresa i la inclusió social. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per 
determinats col·lectius 

Nombre OE5.1 22.991,00 20.567,00 19.400,00 17.084,00

2. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no 
contributives

Nombre OE5.1 41.419,00 42.427,00 43.500,00 44.455,00

3. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques Nombre OE5.1 957,00 990,00 1.100,00 1.051,00

4. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia Nombre OE5.1 25,00 20,00 20,00 17,00

5. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI Nombre OE5.1 1.111,00 961,00 1.050,00 774,00

6. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació Nombre OE5.1 31.102,00 31.718,00 32.000,00 32.695,00

7. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa Nombre OE5.1 25.425,00 26.165,00 25.500,00 26.807,00

8. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent Nombre OE5.1 19.446,00 17.518,00 16.000,00 14.408,00

9. Beneficiaris de prestacions per a joves extutelats segons la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic

Nombre OE5.1 1.034,00 987,00 987,00 987,00

10. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Extutelats 

Nombre OE5.3 354,00 346,00 346,00 320,00

11. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en 
treball social i educació social) 

Nombre OE5.2 2.333,00 2.334,15 2.333,00 2.467,90

12. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental Nombre OE5.3 770,00 864,00 866,00 866,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.043.254,21
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 205.765.486,04
6 Inversions reals 80.000,00
7 Transferències de capital 7.784,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 212.896.524,25

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE5.1) 

5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord 
amb els requisits establerts legalment. 

· Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables. (OE5.3) 
 4. Mantenir en 315 el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral. 
 5. Mantenir en 320 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport 
als joves tutelats i extutelats 

Nombre OE5.3 2.008,00 2.013,00 2.030,00 2.150,00

2. Nombre de joves atesos al Programa d'Inserció Via Laboral Nombre OE5.3 388,00 315,00 315,00 315,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Serveis i programes d'emancipació a la vida adulta dels/de les joves tutelats i extutelats. 
2. Prestació per a joves extutelats/ades (Llei 13/2006, Decret 123/2007). 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.663.493,51
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.866.000,00
6 Inversions reals 80.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 11.609.493,51

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 7.Fer un país compromès amb la infància i l'adolescència 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En un context de canvis socioeconòmics i culturals com l'actual, l'atenció a la infància i l'adolescència esdevé un dels eixos centrals de les polítiques 
socials dels països occidentals més avançats. Així, es configura com una prioritat la promoció del benestar dels infants i els adolescents per tal de 
contribuir al seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars són de risc greu per els infants i adolescents 
així com la seva protecció. Aquesta objectiu passa per l'abordatge de tres eixos de necessitat: vetllar per la protecció de les persones menors d'edat i 
la prevenció de les situacions de risc; l'establiment de mecanismes de representativitat i participació dels infants i adolescents en tant que ciutadans, i 
impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida. 

Població objectiu: 
D'una banda, pel què fa al coneixement social dels drets dels infants i del seu exercici, la població diana són tots els infants i adolescents de 
Catalunya, menors de 18 anys. D'altra banda, la població objectiu del programa és el conjunt d'infants i adolescents menors d'edat (que no han fet els 
18 anys) en situació de risc de desprotecció infantil o de desemparament / tutela de l'administració, així com els majors d'edat, tutelats i extutelats fins 
als 21 anys, que requereixen el suport de l'administració en el seu procés d'emancipació a la vida adulta. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Els canvis socioeconòmics i culturals esdevinguts en els darrers anys han comportat l'emergència de noves realitats, necessitats i riscos socials. 
Problemes com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar s'han vist 
agreujades per la crisi econòmica. Aquests riscos poden afectar de manera colpidora a aquells segments de la població més vulnerable, i de manera 
singular als infants i adolescents, en la mesura que aquests riscos incideixen de manera molt directa en el seu primer nivell de benestar i protecció, la 
família. Tanmateix, els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un col·lectiu sense els mecanismes de 
representació democràtica convencionals. En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, doncs, és essencial per corregir aquest dèficit de 
representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu. El Pacte per a la Infància (2013) i el Pla d'atenció integral a la infància i 
l'adolescència 2015-2018 defineix les prioritats estratègiques pels propers anys, per reforçar el benestar i garantir la protecció dels drets de la infància i 
l'adolescència a Catalunya. La DGAIA té la responsabilitat d'impulsar el desplegament del Pacte i l'execució del Pla d'atenció integral així com d'exercir 
la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les 
mesures proposades per cadascun d'ells, vetllar per la integració social i laboral dels joves tutelats i extutelats i establir mesures de transició a la vida 
adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys. D'altra banda, cal també ha de prioritzar la descentralització de l'atenció dels 
infants i adolescents en situació de risc, que anteriorment es trobaven sota tutela de la DGAIA, d'acord amb els ens locals que n'assumeixen l'atenció. 
En aquesta línia, l'any 2015 es van atendre a la DGAIA un total de 16.464 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en 
el territori. D'altra banda, a desembre de 2015 hi havia 6.962 infants i adolescents amb mesura protectora, i a l'àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats es van atendre el 2014 2.831 joves entre 16 i 21 anys. Per la seva banda, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) té la missió de 
garantir el dret dels infants a viure en família, en aquells casos en què és aconsellable la separació de la família d'origen, contribuint a potenciar una 
política global d'adopcions i d'acolliment en família aliena, dur a terme els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten 
per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. En aquest sentit, és funció de l'ICAA cercar la família més 
adequada per aquest infants, bé sigui de manera provisional fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n (acolliment 
en família aliena) o de forma definitiva quan es preveu inviable el retorn a la família biològica mitjançant l'adopció. A desembre de 2014 hi havia 969 
infants acollits en família aliena; l'any 2014 es van rebre 156 oferiments de famílies disposades a acollir un infant. A Catalunya hi ha prop de 16.000 
infants adoptats tant originaris de Catalunya com d'altres països. El 2014 van arribar 180 infants adoptats internacionalment per famílies catalanes i 81 
infants de Catalunya van iniciar convivència amb famílies adoptives. Alhora, prop de 1.000 famílies van beneficiar-se dels serveis i activitats que ofereix 
el servei d'atenció postadoptiva de l'ICAA. 

Marc regulador del programa:
L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els infants i adolescents tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de 
llur personalitat i benestar (art.17) i la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència desenvolupa aquests drets. 
A nivell estatal, la 'Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor' desenvolupa el marc normatiu de protecció de l'infant,la garantia i exercici 
dels seus drets. A nivell internacional la Convenció sobre els Drets dels Infants, de la ONU, adoptada al1989 esdevé un marc de referència universal i 
és de caràcter vinculant per als estats signants, així com el Conveni de la Haia per a la protecció del nen i la cooperació en matèria d'adopció 
internacional.
Missió 
Atendre i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i oferir suport i acompanyament a les seves famílies i a 
ells mateixos per promoure el retorn a la seva família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment familiar i, així mateix, oferir suport i acompanyament als 
joves tutelats i extutelats, sense suport o possibilitats de retorn, fins la seva plena autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures 
integradores i protectores legalment establertes, per garantir al màxim la igualtat d'oportunitats i l'acompliment dels seus drets de ciutadania recollits a 
la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE7.1) 
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial. 
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 
· Oferir als joves en situació de vulnerabilitat, itineraris de protecció adaptats a les seves capacitats i motivacions. (OE7.2)
 1. Augmentar fins a 250 el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats. 
 2. Augmentar fins a 350 el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts).

3. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts 
mitjançant les prestacions econòmiques. 

 4. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida. 
· Millorar els mecanismes de detecció i coordinació del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament 
(OE7.3) 
 1. Incrementar fins assolir 424 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA. 
 2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
 4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 5. Incrementar fins a 10 el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil. 
 6. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 
· Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE7.4) 

1. Atendre 1110 famílies i assolir els 1500 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies 
extenses. 

 2. Mantenir els 2.850 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa. 
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques. 
 4. Assolir fins a 300 acolliments familiars nous. 
 5. Assolir que el 75% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar. 
· Millorar la gestió i la intermediació dels processos d'adopció en els diferents àmbits, nacional i internacional, incloent la informació, formació, valoració 
i suport a les famílies en l'espera i en la postadopció (OE7.5) 
 1. Assolir fins a 200 el nombre de famílies que reben suport postadoptiu. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc 
greu atesos per la pròpia família 

Nombre OE7.2 2.053,00 2.400,00 2.400,00

2. Infants i adolescents beneficiaris de les prestacions 
econòmiques per a tutelats acollits en família extensa 

Nombre OE7.4 2.889,00 2.842,00 2.850,00 2.850,00

3. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel 
programa de tractament especialitzat en abusos sexuals 

Nombre OE7.3 92,00 56,00 60,00 70,00

4. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa 
atesos en el programa de suport a les famílies extenses 

Nombre OE7.4 1.062,00 1.362,00 1.500,00 1.750,00

5. Nombre de consells de participació territorial Nombre OE7.1  55,00 60,00

6. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA Nombre OE7.3 7.452,00 7.310,00 7.400,00 7.400,00

7. Nous acolliments familiars simples en família aliena Nombre OE7.4 185,00 210,00 230,00 300,00

8. Acolliments familiars simples en família aliena (nombre total) Nombre OE7.4 969,00 1.017,00 1.030,00 1.030,00

9. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la 
infància i l'adolescència (EAIA) 

Nombre OE7.3 13.149,00 13.505,00 13.600,00 13.600,00

10. Places residencials i d'acollida en funcionament per a 
menors sota tutela de la Generalitat 

Nombre OE7.3 2.703,00 2.672,00 2.680,00 2.950,00

11. Centres oberts subvencionats per a infants i adolescents en 
situació de vulnerabilitat social 

Nombre OE7.2 238,00 243,00 250,00 250,00

12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en 
famílies adoptives 

Nombre OE7.5 81,00 82,00 82,00 82,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 35.148.705,26
2 Despeses corrents de béns i serveis 141.198.162,66
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 58.671.929,39
6 Inversions reals 2.551.674,19
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 21.500,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 237.591.971,50

Llocs de treball pressupostats del programa 895
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE7.1) 
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial. 
· Oferir als joves en situació de vulnerabilitat, itineraris de protecció adaptats a les seves capacitats i motivacions. (OE7.2)
 1. Augmentar fins a 250 el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats. 
 2. Augmentar fins a 350 el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts).

3. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts 
mitjançant les prestacions econòmiques. 

· Millorar els mecanismes de detecció i coordinació del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament 
(OE7.3) 
 1. Incrementar fins assolir 424 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA. 
 2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
 4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 5. Incrementar fins a 10 el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil. 
 6. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 
· Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE7.4) 

1. Atendre 1110 famílies i assolir els 1500 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies 
extenses. 

 2. Mantenir els 2.850 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament 
infantil 

Nombre OE7.3 3,00 7,00 7,00 10,00

2. Places residencials de Cases d'infants disponibles per infants 
i adolescents en situació de risc greu i desemparament 

Nombre OE7.2 144,00 120,00 120,00 112,00

3. Número de famílies extenses ateses en el Programa de 
suport a les famílies extenses 

Nombre OE7.4 840,00 1.077,00 1.110,00 1.300,00

4. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i 
l'adolescència (EAIA) 

Nombre OE7.3 367,00 366,00 414,00 424,00

5. Programes preventius subvencionats d'atenció social i 
educativa davant situacions de risc (excepte centre oberts) 

Nombre OE7.2 280,00 306,00 320,00 350,00

6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777 Nombre OE7.1 12.976,00 13.820,00 14.000,00 14.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants. 
2. Subvencionar entitats i gestionar serveis per a la lluita contra el maltractament infantil. 
3. Desplegar i subvencionar Serveis d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 
4. Creació d'un servei especialitzat diürn d'atenció dels menors d'edat amb problemes de consum de dissolvents a la ciutat de Barcelona 
5. Creació d'un nou dispositiu per l'atenció i acollida inicial dels menors d'edat estrangers nouvinguts no acompanyats. 
6. Serveis especialitats en infància i adolescència. 
7. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
8. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
9. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc. 

10. Prestacions per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat i per a menors d'edat en situació de risc. 

 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 318 de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 106.265.301,81
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 101.519.969,01
6 Inversions reals 2.407.840,92
7 Transferències de capital 143.833,27
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 210.336.945,01

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


