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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 cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 6.Prioritzar polítiques que garanteixin els drets dels infants i els adolescents en tots el àmbits. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En un context de profunds 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. També ha esdevingut una prioritat atendre l'emergència i la protecció dels infants i joves migrants arribats a 
Catalunya sense referents familiars. A Catalunya aquest 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 joves menors d'edat estrangers 
nouvinguts i no acompanyats. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
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. L'any 2018 (última dada disponible), el risc de pobresa de la població menor de 18 anys era del 28,6%; uns 7,3 percentuals per sobre de la 
mitjana, que és del 21,3%. Per composició de la llar, aquelles formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 
25,8% uns 11 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars 
monoparentals llars formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 42,9%. A aquesta realitat s'hi suma el fet 
que els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un colꞏlectiu sense els mecanismes de representació 
democràtica convencionals. Paralꞏlelament, les dades d'organismes com l'ACNUR ilꞏlustren com, a partir del 2017, es produeix un fort increment en 
l'arribada de persones migrants, de refugiats i, en concret, d'adolescents migrants sense referents familiars que creuen la frontera sud de l'Estat 
espanyol, en detriment de les rutes que habitualment es concentraven al voltant d'Itàlia i Grècia. En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, 
és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest colꞏlectiu. 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 establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels 
adolescents majors de setze anys. 
En aquesta línia, l'any 2018 es van atendre a la DGAIA un total de 17.715 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en 
el territori. 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. A desembre de 2018  hi havia 906 infants acollits en família aliena i durant el mateix any es van rebre 177 
oferiments de famílies disposades a acollir un infant i es van adoptar 137 infants, tant originaris de Catalunya com d'altres països. 
 

Marc regulador del programa: 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya (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, sense suport o possibilitats de retorn i als joves menors d'edat estrangers nouvinguts i sense referents familiars, 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. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 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. 
ꞏ Millorar la prevenció i l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i els mecanismes de prevenció i de coordinació de la 
detecció i l'atenció del maltractament infantil (OE6.2) 
 1. Mantenir a 471 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA). 
 2. Incrementar les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 

 
4. Mantenir fins a 650 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els 

centres oberts). 

 
5. 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. 
 6. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals. 
 7. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 8. Mantenir fins a 12 programes de lluita contra el maltractament infantil. 
 9. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida. 
ꞏ Millorar la integració social, laboral i educativa dels infants i joves emigrats sols. (OE6.3) 
 1. Mantenir a 485 el nombre de places dels serveis d'emergència. 
 2. Incrementar fins a 1.800 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral. 
 3. Mantenir a 240 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada. 
 4. Mantenir fins a 300 el nombre de places de pisos entre 16 i 18 anys per a infants i joves migrants sense referents familiars. 
ꞏ 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. 
(OE6.4) 
 1. Assolir fins a 2.000 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses. 

 
2. Mantenir a 5.200 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia 

família i per a tutelats acollits en família extensa. 
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques. 
 4. Assolir fins a 200 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. 
ꞏ Actualitzar el procés d'informació, formació, valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la post adopció, i exercir de 
manera efectiva les competències de la Generalitat com autoritat central en adopció internacional. (OE6.5) 
 1. Assolir fins a 200 famílies ateses que reben suport post adoptiu. 

  
 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

Nombre OE6.2 62,00 71,00 65,00 100,00

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

Nombre OE6.4 1.797,00 1.865,00 1.950,00 2.000,00

3. Nombre de consells de participació territorial Nombre OE6.1 65,00 65,00 80,00 80,00

4. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc 
greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en 
família extensa 

Nombre OE6.2 4.841,00 4.635,00 5.150,00 5.200,00

5. Nombre de programes preventius subvencionats d'atenció 
social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres 
oberts) 

Nombre OE6.2 669,00 702,00 650,00 650,00

6. Nombre de places dels serveis d'emergència per a infants i 
joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 414,00 643,00 485,00

7. Nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció 
integral per a infants i joves migrats sense referents familiars 

Nombre OE6.3 231,00 1.501,00 2.571,00 1.800,00

8. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA Nombre OE6.2 7.449,00 9.590,00 10.000,00 10.000,00

9. Acolliments familiars en família aliena (nombre total) Nombre OE6.4 928,00 906,00 930,00 900,00

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

Nombre OE6.2 14.729,00 17.715,00 16.500,00 18.200,00

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

Nombre OE6.2 2.854,00 2.950,00 3.056,00 2.950,00

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

Nombre OE6.5 62,00 54,00 65,00 50,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 38.169.069,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 193.791.563,14
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 72.020.669,59
6 Inversions reals 1.878.180,71
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 21.500,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 305.880.982,44
 

   

Llocs de treball pressupostats del programa 883
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Personal del departament amb assignació pressupostària al 
programa 318 

Nombre OE6.1 699,00 701,00 702,00 699,00

2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària 
al programa 318 

% OE6.1 43,12 38,69 38,48 38,48

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 29.929.086,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 37.446.618,46
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 142.333,27
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 67.538.038,21
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 695
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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 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial. 
ꞏ Millorar la prevenció i l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i els mecanismes de prevenció i de coordinació de la 
detecció i l'atenció del maltractament infantil (OE6.2) 
 1. Mantenir a 471 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA). 
 2. Incrementar les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 

 
4. Mantenir fins a 650 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els 

centres oberts). 

 
5. 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. 
 6. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals. 
 7. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 8. Mantenir fins a 12 programes de lluita contra el maltractament infantil. 
ꞏ Millorar la integració social, laboral i educativa dels infants i joves emigrats sols. (OE6.3) 
 1. Mantenir a 485 el nombre de places dels serveis d'emergència. 
 2. Incrementar fins a 1.800 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral. 
 3. Mantenir a 240 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada. 
 4. Mantenir fins a 300 el nombre de places de pisos entre 16 i 18 anys per a infants i joves migrants sense referents familiars. 
ꞏ 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. 
(OE6.4) 

 
2. Mantenir a 5.200 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia 

família i per a tutelats acollits en família extensa. 
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament 
infantil 

Nombre OE6.2 12,00 17,00 12,00 12,00

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

Nombre OE6.2 104,00 112,00 104,00 120,00

3. Nombre de places dels itineraris de protecció individualitzats 
(IPI) per a infants i joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 160,00 160,00 260,00 240,00

4. Nombre de places de pisos de 16 a 17 anys per a infants i 
joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 34,00 189,00 389,00 300,00

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

Nombre OE6.2 453,00 455,50 483,00 471,00

6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777 Nombre OE6.1 15.703,00 19.167,00 17.000,00 17.000,00
 

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. Crear nous dispositius per l'atenció i acollida inicial dels infants i joves migrats sols. 
5. Serveis especialitats en infància i adolescència. 
6. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
7. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
8. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc. 
9. 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. 

10. Promoure els consells de participació territorial. 
11. Mantenir el servei especialitzat diürn d'atenció dels menors d'edat amb problemes de consum de dissolvents a la ciutat de Barcelona 

  
 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 154.948.894,47
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 81.506.037,23
6 Inversions reals 1.734.347,44
7 Transferències de capital 1.500,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 238.190.779,14
 

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

GESTOR DE PROGRAMA          : 6160. Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ 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. 
(OE6.4) 
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques. 
 4. Assolir fins a 200 acolliments familiars nous. 
ꞏ Actualitzar el procés d'informació, formació, valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la post adopció, i exercir de 
manera efectiva les competències de la Generalitat com autoritat central en adopció internacional. (OE6.5) 
 1. Assolir fins a 200 famílies ateses que reben suport post adoptiu. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de famílies ateses al servei d'atenció post adoptiva Nombre OE6.5 113,00 104,00 200,00 200,00

2. Nombre d'expedients econòmics per finançar tractaments 
d'infants acollits 

Nombre OE6.4 814,00 936,00 830,00 940,00

3. Nombre de famílies amb infant acollit Nombre OE6.4   730,00

4. Nous acolliments familiars en família aliena Nombre OE6.4 207,00 193,00 250,00 200,00

5. Noves solꞏlicituds de famílies acollidores (acolliment família 
aliena) 

Nombre OE6.4 214,00 177,00 220,00 200,00

6. Prestacions a famílies simples i pro adoptives per infants o 
adolescents acollits 

Nombre OE6.4 1.059,00 1.048,00 950,00 1.050,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Promoure i fomentar l'acolliment familiar mitjançant campanyes publicitàries. 
2. Creació de nous complements a les prestacions per a les famílies acollidores. 
3. Subvencions a les associacions de famílies acollidores i adoptives. 
4. Reforçar el treball interdisciplinari entre els agents implicats en l'acolliment. 
5. Oferir espais d'informació a les famílies interessades. 
6. Oferir activitats a joves i adolescents adoptats. 
7. Atendre i acompanyar famílies que volen adoptar a Catalunya. Promoure la coordinació professional en l'adopció. 
8. Oferir recursos i activitats de post adopció. 
9. Exercir les competències en adopció internacional establertes en la legislació com a Autoritat Central en adopció internacional. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.539.216,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.946.150,94
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.660.564,00
6 Inversions reals 1.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.500,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 17.148.931,64
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 83


