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Aquest document és una síntesi de les dades recollides a l’Enquesta Anual FEPA, estudi periòdic que recopila informació entorn als programes i
serveis d’emancipació que desenvolupen les entitats que la conformen, així com també sobre l’evolució del perfil de persones joves ateses. FEPA
desenvolupa la recollida d’informació. A partir d’aquesta informació, i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector, es desenvolupa
l’anàlisi de les dades i l’elaboració de l’informe global. La informació que s’inclou en aquest document fa referència exclusivament als programes i
serveis desenvolupats per les entitats federades a Catalunya. S’ha de tenir en compte que el número d’entitats federades ha anat incrementant-se
des de l’any 2013 i que, per tant, la mostra d’entitats ha anat guanyant en representativitat global del col·lectiu de joventut extutelada al que fa
referència l’estudi. Volem agrair a Montse Fernández i a Cinta Guerrero, autores de l’informe global de l’Enquesta FEPA 2018, el seu compromís.
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PRESENTACIÓ DE FEPA

Des de la Federació s’assumeixen els valors de les entitats d’iniciativa social sense
ànim de lucre, d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la
participació, la transparència, la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió dels recursos.
Es prioritzen com a específics la confiança
mútua, el compromís amb la joventut i de la
joventut en el seu propi desenvolupament,
la participació activa, l’aprenentatge i el treball en xarxa.

EIX ESTRATÈGIC 5.
Enfortiment de
l’organització i estructura
de la FEPA

Entitat i interlocutor de referència entorn a
la realitat i els reptes de la joventut sense
recolzament familiar en procés d’emancipació. Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la
missió de la Federació, és a dir, treballen
amb criteris comuns per a generar i per a
fomentar l’aprenentatge mutu.

EIX ESTRATÈGIC 4.
Cohesió interna i
sentit de pertinença

Fomentar l’autonomia i igualtat d’oportunitats de la joventut sense recolzament familiar en procés d’emancipació, especialment
de les persones tutelades i extutelades.
Aquesta missió es realitza a través de la
participació activa de les entitats que les
atenen.

EIX ESTRATÈGIC 3.
Discurs i posicionament

Valors

EIX ESTRATÈGIC 2.
Coneixement

Visió

EIX ESTRATÈGIC 1.
Territorialitat i
representativitat

Missió

...
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UNA MIRADA AL COL·LECTIU
A partir dels 18 anys, les persones joves que han rebut atenció
per part del sistema de protecció de menors es veuen obligades
a emancipar-se. A nivell estatal, és a partir de l’aprovació de la Llei
Orgànica de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència del 22 de juliol del 2015 que es contemplen, per primera vegada, unes mesures específiques de suport a l’emancipació per a les persones que al complir la majoria d’edat estan sota
el sistema de protecció. En aquest sentit, són les administracions
autonòmiques les responsables d’implementar aquetes mesures
de suport a través del desplegament de normatives territorials, però
el cert és que, encara que en algunes comunitats autònomes existeixen programes específics dirigits al col·lectiu, que, mitjançant
suports en diferents àmbits, els permeten realitzar un itinerari individualitzat cap a l’emancipació que es pot allargar fins els 21 o 25
anys segons el territori, en altres continuen quedant en situació de
vulnerabilitat més accentuada al complir la majoria d’edat.

Catalunya és un dels casos on, a banda d’existir una xarxa d’entitats
especialitzades, també existeix, des de fa anys, una aposta clara
de l’administració per donar suport al col·lectiu. En aquest sentit, cal
remarcar l’existència d’un departament específic dins de la pròpia
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA),
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), que, des
de fa dècades, ha vetllat per afavorir els processos d’emancipació
d’aquests joves, convertint Catalunya, durant molt de temps, en un
territori pioneren la implementació de polítiques d’emancipació per
a aquest col·lectiu.

ALGUNES CARACTERÍSTIQUES COMUNES ALS PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ
Bagatge vital complex. En conjunt, aquestes persones joves han viscut situacions complexes i es troben
amb carències que marquen la seva història de vida.
En primer lloc, mitjans i referents familiars inexistents,
deteriorats o en greu dificultat social. En segon lloc,
una baixa autoestima, inseguretat i por al fracàs a
la vegada que poca tolerància a la frustració i poca
capacitat de resistència. Aquest col·lectiu sovint viu
l’estigmatització, fruit, justament, d’aquests processos
vitals i del seu passat.

Emancipació precoç. Els processos d’emancipació
d’aquest col·lectiu s’inicien molt abans que els de la
resta de joves al conjunt de Catalunya (l’informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut durant el 3er
trimestre del 2019, senyala que només el 23,5% de
les persones de 16 a 29 anys a Catalunya està emancipada).
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Emancipació urgent. Necessitat d’emancipar-se ràpida i satisfactòriament quan deixen de rebre l’ajuda, el
suport i l’atenció de l’administració pública, o quan volen i saben que han d’iniciar un camí diferent al viscut
fins aquell moment amb les seves famílies i els seus
entorns.
Baixos nivells formatius. Segons la investigació Els
Itineraris Educatius dels Joves Extutelats a Europa,
duta a terme entre el 2007-2010 en cinc països europeus (Regne Unit, Dinamarca, Suècia, Hongria i Espanya), un 31,7% de la població tutelada nascuda el
1994 estava cursant el curs que li corresponia, mentre
que en el cas de la població general era un 69,4%.

ALGUNS PERFILS DINS DEL COL·LECTIU
Més enllà d’aquets elements comuns, podem identificar diversos
perfils dins del col·lectiu. A continuació, detallem algunes de les característiques específiques d’aquells perfils que han adquirit major
rellevància en aquests últims anys:
L’atenció a noies extutelades: en moltes ocasions,
les experiències vitals de les noies extutelades són
especialment dures i complexes i requereixen d’una
intervenció molt més especialitzada. A continuació se
senyalen algunes de les principals situacions que ens
trobem: noies que han sofert abusos sexuals en la infància i l’adolescència, noies que han patit o pateixen
situacions de violència de gènere, noies joves amb un
elevat grau de dependència emocional cap a les seves
parelles o noies joves menors de 21 anys amb infants
a càrrec.

Vulnerables al context. Segons l’Enquesta de Població Activa del Tercer Trimestre del 2019, la taxa
d’atur entre els menors de 25 anys a Catalunya és
del 23,7% (10,87% en el cas de la població general).
L’ocupació és fonamental per poder dur a terme una
vida plenament autònoma i més si tenim en compte la inexistència d’un entorn o una xarxa social que
et pugui ajudar a sustentar-te. En aquest sentit, els
contextos econòmics adversos resulten molt determinants, sobretot perquè la taxa d’atur és molt més
elevada entre les persones amb nivells acadèmics
més baixos.

L’atenció a joves d’origen estranger: des de finals del
2015, l’arribada de joves estrangers sense referents familiars a Catalunya no ha parat d’incrementar-se. Si el
2012 eren 339 les persones joves estrangeres tutelades
per l’administració a Catalunya menors de 18 anys, a
finals del 2018 ja n’eren 3.630, segons les dades facilitades Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de
la Generalitat de Catalunya. Els nois són clarament majoritaris en aquest perfil, el 96,1%, i la majoria presenten necessitats específiques derivades del seu procés
migratori, del seu desconeixement dels idiomes oficials,
de nivells d’estudis per sota de la mitjana i de diferències culturals. També tenen dificultats addicionals relacionades amb la documentació que, en molts casos,
impliquen la seva exclusió de les opcions formatives
convencionals i del propi accés a l’ocupació.
L’atenció a joves amb discapacitat i/o problemes de
salut mental: numèricament representen un percentatge relativament baix sobre el conjunt de joventut extutelada. Tanmateix, les seves necessitats requereixen
d’una especialització en els serveis que se’ls ofereixen
i una intensificació de la intervenció (coexistència de
múltiples perfils professionals i major acompanyament
socioeducatiu, entre altres). Sovint es fa difícil que tinguin cabuda en els programes de foment de l’emancipació convencionals.
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DADES GLOBALS

PERFIL DE PERSONES
JOVES ATESES

TOTAL

1.687

Nº PERSONES JOVES ATESES
Durant l’any 2018 s’han atès 1.687 joves en programes d’emancipació gestionats per entitats associades a la FEPA (66% més respecte el 2017). Els programes han estat desenvolupats des de diversos
àmbits, pensats per a potenciar habilitats i coneixements generadors d’oportunitats futures.

NOIES

NOIS

270

1.417

EVOLUACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES
ATESES EN PROGRAMES D’EMANCIPACIÓ
2013-2018 (%)
- TOTAL

- NOIS

El perfil més freqüent entre
les persones joves ateses
correspon a un noi d’entre
18 i 21 anys i d’origen
estranger. Més de tres
quatres parts (80%) estudia
enfront d’altres alternatives,
com ara treballar (6%),
compaginar la feina amb els
estudis (7%) o no estudiar ni
treballar (7%).

GÈNERE
NOIS

84%

- NOIES

NOIES

16%

(2018)

FONTS DE
FINANÇAMENT

PROFESSIONALS EN PROJECTES
D’EMANCIPACIÓ
Nº PERSONES
CONTRACTADES

283

El 70% del finançament prové de l’administració
pública. Aquest finançament s’aconsegueix majoritàriament a través de convocatòries, convenis de
col·laboració i subvencions. Les dotacions econòmiques públiques més importants són les autonòmiques, ja que representen el 61% del finançament
total. A diferència de les edicions anteriors, s’incorpora el finançament mitjançant les convocatòries de
subvencions IRPF autonòmiques (13%).

EVOLUACIÓ DEL PERFIL DE JOVES
SEGONS EL SEXE 2013-2018 (%)
2018
2017

Nº PERSONES
VOLUNTÀRIES

149

Des de l’any 2013 s’han incrementat progressivament les entitats amb més de 4 professionals
passant d’un 27,6% el 2013 a un 41,4% el 2018

2016
2015
2014
2013

MÉS DE 4
ENTRE
1i2

41,4%

31%

ENTRE
1i2

47,1%

27,6%

17,6%

(2018)

17,6%
CAP

0%

84%
28%
27%
25%

22%
21%

72%
73%
75%
78%
79%

ENTRE
3i4

MÉS DE 4
ENTRE
3i4

16%

CAP

17,6%

El 2018 es va produir un lleuger increment
del total de nois atesos, que sempre han
estat majoritaris en el col·lectiu. Per primera
vegada la proporció de nois atesos se situa
per sobre del 80%.

ALTRES CARATERÍSTIQUES DE LES PERSONES ATESES EL
2018 (%)

PROCEDÈNCIA NACIONAL
ESTRANGER

ESPANYA

79%

21%

EVOLUCIÓ DEL PERFIL DE JOVES
SEGONS PROCEDÈNCIA 2013-2018 (%)
21%

2018

30%

2017

(2018)

70%

30%

2016

70%

31%

2015

69%

29%

2014

71%

28%

2013

72%

El 2018 incrementa significativament la proporció de joves d’origen estranger,
que representa el 79% del total de joventut atesa. No inclou únicament a persones joves que hagin migrat soles o sense referents familiars.
Entre les persones joves d’origen estranger, la presència de nois (92,6%) supera
amb escreix la de les noies (7,4%). Aquesta distribució pot explicar-se per patrons culturals i històrics relacionats amb els processos migratoris, entre altres
elements.
EVOLUCIÓ DEL GÈNERE DE JOVES SEGONS LA PROCEDÈNCIA 2013-2018 (%)
2013

2014

Noies

Nois

Noies

Nois

Estranger

11%

89% 13,6% 86,4%

Espanya

45%

55%

2015

2016

Nois

Noies

15%

85%

17,7% 82,3% 14,8% 85,2% 7,4% 92,6%
59,3% 40,7% 47,7% 52,3%

La proporció de nois s’incrementa considerablement entre les persones joves
d’origen estranger (92,6%). En el cas de la joventut amb nacionalitat espanyola,
l’any 2017 es va invertir la tendència i les noies van passar a ser per primer cop
majoritàries (59,3%), tot i que, l’any següent, els nois tornen a ser majoritaris entre
les persones joves amb nacionalitat espanyola (52,3%).

EDAT
DISTRIBUACIÓ PER GRUPS D’EDAT DE LA JOVENTUT ATESA EL 2018 (%)
El 53% de la joventut atesa és major d’edat. Entre les nostres entitats federades,
la franja d’edat de 18 a 21 anys és on es concentren la major part dels programes
i serveis per a aquest col·lectiu. Es tracta del moment en què les persones joves
surten del sistema de protecció.

47%

16 a 18

48%

18 a 21

1,6%

8,7%

13,4%

JOVES AMB
PROBLEMES
DE SALUT
MENTAL

JOVES AMB
CERTIFICAT
DE
DISCAPACITAT
RECONEGUDA

ALTRES

SITUACIÓ FORMATIVA I LABORAL
(2018)

ESTUDIEN

80%

TREBALLEN

6%

TREBALLEN I
ESTUDIEN

7%

Nois

Noies

52%

Noies

2018

Nois

48%

Nois

2017

Noies

41,9% 58,1% 47,9% 52,1%

Respecte a possibles
problemes associats amb
la salut mental i/o el reconeixement legal d’algun
tipus de discapacitat,
s’observa que l’1,6%
de les persones joves
ateses tenen problemes
de salut mental, mentre
que el 8,7% disposen de
certificat de discapacitat
reconeguda.

79%

5%

+ 21

El 2018 es produeix un
increment significatiu
de la joventut que
estudia, el 2017 un 73%
estudiava, i el 2018 ha
augmentat 7 punts, fins
a assolir el 80%. Per
una banda, es produeix
un descens del total
de joves que estudien
i treballen (al voltant
de 6 punts respecte el
2017). Per altra banda,
les persones joves que
ni treballen ni estudien
es mantenen igual respecte l’any anterior.

NI TREBALLEN
NI ESTUDIEN

7%

EVOLUACIÓ DEL PERFIL DE JOVES SEGONS LA
SITUACIÓ FORMATIVA I LABORAL 2013-2018
Trabajan y estudian

2018
2017

Ni trabajan ni estudian

7%

80%
12,5%

73,1%

7,5%
7%
10,1%
5,3%

2015

5,8%

2013

Trabajan

6%
7%

2016

2014

Estudian

72,7%

11,9%

9,6%

75,3%

9,4%
10%

71,3%

6,7%
12%
9,1%

74,6%

8,6%

8%

Tendències observades els últims 6 anys:
-Increment percentatge de joves que estudien (del 74,6% el 2013
al 80% el 2018)
-Descens del volum de joves que treballa (del 8,6% el 2013 al 6%
el 2018)
-Lleu descens del percentatge de joves que ni estudia ni treballa
(de 8% el 2013 a 7% el 2018)
Enquesta FEPA 2018
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CARACTERÍSTIQUES DE
LES PERSONES JOVES
D’ORIGEN ESTRANGER
ATESES EL 2018

La situació legal més freqüent entre les persones joves estrangeres és la disposar
del permís de residència (49%). Per altra banda, només el 9% (dotze punts menys
que en l’anterior edició) disposa de permís de residència i treball, fet que afavoreix
l’èxit del procés d’emancipació i la seva integració plena a la societat. Les persones joves en situació no regularitzada representen el 19% i aquelles que es troben
en una situació de tramitació de regularització representen el 29% (ambdues incrementen en 8 i 22 punts respectivament en relació al 2017).

PERFIL DE JOVES ATESOS EL 2018
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2018 la població amb
nacionalitat estrangera resident a Catalunya representava el 14,2% del total de la
població. Entre les persones joves de 15 a 29 anys, la població amb nacionalitat
estrangera representava el 21% l’any 2015.

SITUACIÓ DOCUMENTAL JOVES MIGRANTS SEGONS EDAT

18%

75%

PERCENTATGE DE JOVENTUT D’ORIGEN
ESTRANGER ATESA

8%

92%
27%

72%

36%
Durant el 2018 s’ha atès un total de 1.333 joves d’origen estranger, el 92,6% dels
quals eren nois. Un 48% era menor d’edat i un 46% tenia entre 18 i 21 anys, mentre
que els majors de 21 representaven el 6% del total de joves estrangers atesos.

LA SITUACIÓ DOCUMENTAL DE JOVES MIGRANTS
Més enllà de les qüestions idiomàtiques i culturals, una de les singularitats entorn
a l’atenció de joves d’origen estranger és, precisament, la necessitat de procurar-los una situació administrativa que els permeti afrontar els processos d’emancipació amb millors garanties. La documentació els facilita el procés d’inserció
laboral si compten amb la formació adequada, i, a la vegada, els facilita l’accés a
un ventall més ampli de formacions.
DISTRIBUACIÓ DE JOVES MIGRANTS SEGONS LA SEVA SITUACIÓ DOCUMENTAL EL 2018 (%)

19%

20%

49%

9%

1%

Situació no
regularitzada

Permís en
tràmit de
regulació

Permís de
residència

Permís de
residència i
treball

Permís de
residència
de llarga
durada
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0%

1%

Nacionalitat Nacionalitat
espanyola
espanyola
en tràmit
adquirida

1%

55%

8%

100%
50%
39%

(2018)

8%

De 16 a 18 anys

50%
48%
De 18 a 21 anys

13%
De 21 a 25 anys

Com es pot apreciar a la taula anterior, la majoria de joves en situació no
regularitzada o permís en tràmit de regulació són joves que encara no han
complert la majoria d’edat. En aquest mateix sentit, el 87% de les persones
joves majors de 18 anys tenen, com a mínim, el permís de residència.
Respecte a les possibilitats d’accés al mercat laboral, destacar que el 42,4% de
persones joves d’origen estranger ateses tenen més de 18 anys i com a molt
disposen de permís de residència. Això significa que al voltant de 550 joves de
més de 18 anys no disposen de permís de treball.
A nivell general, gairebé una tercera part de les 1.687 persones joves ateses el
2018 són majors d’edat i no tenen permís de treball per poder accedir a una
feina que els faciliti el seu procés d’emancipació.

PROCEDÈNCIA MÉS FREQÜENT DE LES PERSONES
JOVES ESTRANGERES ATESES

PROJECTE MIGRATORI A L’ACTUALITAT

67,13%

70%
52,50%
35%

19,07%

Europa (altres)

Àsia

(sense Marroc)

0,49% 0,81% 0,08%

Àfrica de nord

2,68% 1,87%

Europa de l’est

Sense informació

Marroc

África
subsahariana

7,87%

Sudamèrica

17,50%
0%

86,7%

Volen quedar-se a la població
on resideixen actualment

*El 19,07% sense informació respon a una qüestió
metodològica. Les entitats
podien quantificar les 4
nacionalitats més significatives, però moltes d’elles
atenien joves de més de 4
nacionalitats diferents.

Volen viure en una altra
CCAA
Volen viure en un altre
país de la UE
Volen viure en un altre
país fora de la UE
Volen tornar al seu país
d’origen

5,9%
6,9%
0%
0,5%

SITUACIÓ FORMATIVA I LABORAL DE LA JOVENTUT
AMB NACIONALITAT ESTRANGERA
ESTUDIEN I
TREBALLEN

ESTUDIEN

79%

4%

NI ESTUDIEN
NI TREBALLEN

TREBALLEN

10%

7%

Tot i que no existeixen diferències molt significatives
en relació al conjunt de joves
(entre altres coses perquè
representen el 79% del total
de persones joves ateses),
podem apreciar que el percentatge de joves d’origen
estranger que treballen
és lleugerament superior
al percentatge global de
joventut atesa (14% i 13%
respectivament), mentre que
en l’àmbit formatiu el percentatge és inferior (83% i 87%
en cadascun dels casos).

ESTUDIS FINALITZATS DEL JOVENT DE NACIONALITAT ESTRANGERA

11%

AMB
ESTUDIS
PRIMARIS
FINALITZATS

Segons les nostres entitats, les principals causes que dificulten la inclusió social
de les persones joves d’origen estranger són:

- Dificultats d’inserció laboral derivades de la legislació actual

24%

SENSE
ESTUDIS

APUNTS SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL

- La realitat no es correspon amb les expectatives de la joventut

39%

10%

Segons les nostres entitats, el 86,7% de les persones joves ateses volen quedar-se a la població en què resideixen a l’actualitat. Si tenim en compte també
les que volen anar a viure a una altra comunitat autònoma, veiem com el
92,6% de la joventut atesa vol quedar-se a l’Estat Espanyol.

AMB
PROGRAMA
ESTUDIS
DE QUASECUNDALIFICACIÓ
RIS
PERSONAL
FINALITZATS

- Desconeixement dels idiomes oficials

5%

CICLE
FORMATIU
DE GRAU
MIG

2%

CICLE
FORMATIU
DE GRAU
SUPERIOR

1%

BATXILLERAT

7%

ALTRES
ESTUDIS

- Tendència a relacionar-se només o majoritàriament amb altres joves
en la mateixa situació

PROGRAMES DE SUPORT

Suport
inserció la
boral

Els programes de suport tenen com a objectiu facilitar l’emancipació per a assolir una vida independent i autònoma. És per això
que es despleguen serveis específics adaptats a les necessitats
del col·lectiu.
La metodologia de base és l’atenció individualitzada, d’acord amb
les necessitats de cada jove. Les persones que s’acullen al programa compten amb un educador o educadora de referència que
realitza el seguiment del seu itinerari d’emancipació, definit a partir
d’objectius clau a aconseguir. La participació de les persones joves
és voluntària i està subjecta al seu compromís a seguir un projecte
personal d’emancipació. D’aquesta manera, el protagonisme recau
en la pròpia joventut, qui, a més de comptar amb un educador o
educadora referent, també compten amb el suport d’un ampli equip
de personal especialitzat.
.

Suport
personal

Suport
econòmic

Suport
jurídic

Seguiment individualitzat dirigit a proporcionar
un suport personal adequat i planificat que faciliti
l’adopció de compromisos que potenciïn el seu desenvolupament, les seves qualitats i les seves capacitats, sempre des de la implicació de la persona
atesa en el seu propi procés, potenciant “portenciant, d’aquesta manera, la seva autonomia.”

Gestió dels recursos i mitjans econòmics transitoris que possibiliten poder continuar amb el procés d’emancipació encaminat a la independència
econòmica. Es tracta de prestacions vinculades a
la seva condició de persones extutelades, beques
d’estudi, beques salari vinculades a activitats formatives, ajudes puntuals, etcètera.

Aquest suport inclou orientació i assessorament
sobre temes legals, com ara l’acompanyament en
la tramitació de documents d’estrangeria i el servei
mediació, entre altres, que poden ser realitzats tant
per la pròpia entitat com ser derivats a altres recursos ja existents de titularitat pública o privada.

Es tracta d’un suport estretament vinculat al formatiu
on es treballa l’accés al mercat laboral. S’intenta que
a través de la formació i la realització de pràctiques
laborals s’aconsegueixi obtenir una feina. Es realitza,
també, acompanyament i assessorament en la cerca d’ocupació i es treballen els hàbits laborals per a
mantenir els llocs de feina aconseguits.

Oferta de diferents formats residencials o programes
de suport on l’habitatge esdevé un element clau (pisos assistits, residències, SAEJ, IPIS, pisos d’emancipació, etcètera). L’objectiu principal és oferir un
habitatge digne mentre la persona jove finalitza el
seu itinerari. En el mateix sentit, se li ofereix acompanyament i assessorament en la cerca d’habitatge
al mercat immobiliari actual.

Suport
residencia
l

Suport
socioeduc
atiu

Es tracta de proporcionar orientació i realitzar accions educatives que permetin adquirir habilitats,
coneixements i competències bàsiques necessàries
per a afavorir la seva integració social i laboral i millorar, així, la seva ocupabilitat.

DADES 2018

Projectes d’emancipació:

1.687 joves

385

851

208

1.616

400

1.251

joves

joves

joves
*Una mateixa persona pot participar en més d’un programa
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joves

joves

joves

TOTAL
PERSONES
JOVES ATESES

1.251

TITULARITAT DEL RECURS D’HABITATGE 2018 (%)
86,4%

13,6%

40%

PROGRAMA DE SUPORT A L’HABITATGE
L’accés a un habitatge fora de la llar familiar és l’indicador que
defineix si una persona s’ha emancipat. Actualment, segons l’Informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya elaborat
per l’Observatori Català de la Joventut (3er trimestre del 2019), un
23,5% de la joventut catalana entre 16 i 29 anys ho ha aconseguit.
Aquesta situació s’explica, principalment, per dos motius: per una
banda, pels elevats costos associats a la hipoteca o al lloguer de
l’habitatge, i, per l’altra, pel propi context laboral, marcat els darrers
anys per una elevada taxa d’atur juvenil –un 23,7% entre la joventut
de 16 a 24 anys a Catalunya, segons el mateix informe– i la tipologia
de contractació –el total de contractes temporals entre les persones
joves de 16 a 29 anys és del 51,2%–. Segons la mateixa font, entre
la població de 16 a 29 anys, l’atur afecta més als homes, als trams
d’edat més jove, als que tenen un nivell formatiu inferior i a la població estrangera.
Tenint en compte totes les circumstancies esmentades i donades
les singularitats del col·lectiu, el suport a l’habitatge s’ha constituït
com un dels programes més singulars d’atenció a la joventut extutelada, essent un element estructural a partir del qual es desenvolupen altres suports que permeten consolidar el procés d’emancipació.
El recurs de suport a l’habitatge majoritari són els
pisos d’emancipació per a joves entre 18 i 21 anys,
que suposen el 43,2% dels recursos de l’habitatge.
El temps d’estada més habitual es troba entre 1 i 2
anys i la majoria dels habitatges són de lloguer.

Els recursos de suport a l’habitatge per a joves són, en línies generals,
de quatre tipus:
DADES 2018

14,2%

Pisos per a joves entre 16 i 18 anys

30%

Un altre recurs residencial amb treball sobre autonomia i emancipació
( IPIS i SAEJ )

43,2%

Pis d’emancipació per a joves de
18 a 21 anys

5,1%

Pis d’autonomia per a majors de
21 anys

En conjunt, el 2018 les
entitats disposaven de
70 pisos d’emancipació,
a més de comptar amb
places en una altra
tipologia de recursos
d’habitatge. En total,
han pogut oferir 727
places de suport a
l’habitatge en les que,
finalment, s’ha atès a
1.251 persones joves.

30%

25%

Propietat

5%
Lloguer

Cedits per
l’administració

Altres

TEMPS DE PERMANÈNCIAEN EL RECURS D’HABITATGE 2013-2018 (%)
Més de 3 anys

3%

2018

Entre 2 i 3 anys

Entre 1 i 2 anys

2,8%

2017

28%

2,5%

13,1%

31,2%

10,9%

38,8%

25,1%
22,7%
2,3%

2015

Menys de 6 mesos

31%

27,9%
24,9%

2016

11,8%
14,4%

2,9%

51%

20,5%

14,6%

2014

42,5%

23%

17%

2013

Entre 6 mesos i un any

13%
25%

3%

TIPOLOGIA DE RECURSOS DE SUPORT A L’HABITATGE

* Altres fa referencia
majoritàriament als
recursos on el suport
educatiu no es realitza dins del propi
habitatge.

12%
20%

30%

35%

Encara que, generalment, l’estància als recursos sol ser inferior als 2 anys
(84%), l’evolució 2013-2018 sobre el temps de permanència als recursos d’habitatge ens indica una certa oscil·lació de les estàncies inferior a 1 any (50% el
2013, 34,9% el 2015 i un 53% el 2018).

No existeix un únic factor determinant que expliqui aquesta oscil·lació,
encara que sembla estar relacionada amb l’increment de la complexitat de perfils atesos, el context econòmic i l’augment del volum
de joventut atesa en els diferents recursos de les entitats. Aquest
fet comportarà la revisió d’alguns recursos d’habitatge d’emancipació tradicionals i implicarà la configuració de nous plantejaments
capaços d’oferir respostes més ajustades al context social i a les
necessitats actuals.
Enquesta FEPA 2018
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ESTUDIS FINALITZATS DE JOVES
QUE ES TROBEN EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2018 (%)

ESTUDIS FINALITZATS
POBLACIÓ GENERAL ENTRE
16 I 24 ANYS (ÀMBIT ESTATAL)
33,4%

29,5%

6,2%

SENSE
ESTUDIS

En el capítol on existeixen diferències més significatives entre la joventut
extutelada i la resta de joves de la mateixa edat és en l’àmbit formatiu. Entre
la població jove atesa per les nostres entitats federades durant el 2018 un
24,7% havia finalitzat els estudis secundaris obligatoris, mentre que entre
la població general de 18 a 24 anys aquest percentatge va ser del 75,1%.
Cal tenir en compte, però, que les dades de població general fan referència
a joves de 16 a 24 anys, mentre que la majoria de joventut atesa per les
nostres entitats federades tenen menys de 21 anys. En l’àmbit “altres” estan
recollides, principalment, formacions no reglades.

13,5%

12,4%

ESTUDIS
PRIMARIS

ESTUDIS
SECUNDARIS

ESTUDIS EN CURS DE
JOVES QUE ES TROBEN
EN PROGRAMES
D’HABITATGE
EL 2018 (%)

CICLE
FORMATIU
DE GRAU
MIG

28,6%

3,4%

1,6%

BATXILLERAT

24%

CICLE
FORMATIU
DE GRAU
SUPERIOR

ALTRES
ESTUDIS

26,9%

9,1%
3,3%

FORMACIÓ
INSTRUMENTAL

DISTRIBUCIÓ DE JOVES
PER GÈNERE SEGONS
ESTUDIS EN CURS EN
PROGRAMES
D’HABITATGE
EL 2018 (%)
13,60%

14

86,40%
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CURSOS
FORMACIÓ
FORMATIUS
BÀSICA
NO REGLATS INICIAL O
PFI

2,8%

11,1%

ESTUDIS
SECUNDARIS

1,7%

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
MIG

CURS PER
LA PROVA
D’ACCÈS
A CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

16,2%

4,5%

1,2%

0,6%

BATXILLERAT

14,3%

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

88,9%

98,3%

49%

85,7%

83,8%
52,4%

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

15,4%

47,6%
97,2%

1,8%

55%

84,6%
51%

45%

A nivell formatiu les noies
presenten millors nivells
acadèmics que els nois.
Tenint en compte que en el
programa d’habitatge les noies
representen el 13,6% del total
de persones joves ateses, en la
gràfica inferior podem apreciar la seva proporció segons
el nivell d’estudis finalitzats
el 2018 (proporcionalment
més significativa en els nivells
acadèmics superiors).

INGRESSOS REBUTS PER LA JOVENTUT ATESA EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2018

SITUACIÓ POSTERIOR A LA SORTIDA DEL RECURS D’HABITATGE
EL 2018 (%)
27%

VIURE AMB AMICS/ES

45% No tenen ingressos
40% Tenen algun ingrés

COMPARTIR PIS

17%

VIURE AMB LA SEVA FAMILIA

17%

15% Poden pagar el cost de la prestació del servei d’habitatge

Gairebé la meitat de la joventut que es va atendre al programa d’habitatge no
tenia ingressos.

58,6% Prestacions públiques per a joventut extutelada
2,5% Prestació pública asistencial

6%

VIURE EN PARELLA
TORNAR AL PAÍS D’ORIGEN
ALTRA SITUACIÓ

PROCEDÈNCIA INGRESSOS REBUTS PER JOVENTUT ATESA EN PROGRAMES D’HABITATGE EL 2018

11%

VIURE SOL/A

0%
21%

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE DE LA SITUACIÓ POSTERIOR A LA SORTIDA DEL
RECURS D’HABITATGE EL 2018 (%)

9,1% Beca o prestació de suport a estudis externs

22,5% Treball remunerat

7,3% Suport econòmic per part de l’entitat

Entre les persones joves que disposen d’ingressos, la font principal
són les prestacions públiques per a joventut extutelada (58,6%),
seguidament dels obtinguts a través del treball remunerat (22,5%).
Possiblement, una part important de la joventut que no percep ingressos va estar rebent en algun moment la prestació de 6 mesos.

La situació posterior a la sortida del programa de suport a l’habitatge segueix
la tendència d’anys anteriors i es mantenen diferències significatives per raó
de gènere. En aquest sentit, en el cas dels nois destaca que el 86% ha anat a
viure amb amics i coneguts (enfront del 14% de les noies), mentre que entre
les noies predominen les que s’han anat a viure amb la seva parella, que representen el 72% (enfront del 28% dels nois).

MOTIUS DE SORTIDA DEL RECURS D’HABITATGE

LÍMIT D’EDAT
O DE TEMPS

6%
DERIVATS

9%

EXPULSIÓ
ABANDONAMENT
VOLUNTARI

12%

21%

FINALITZACIÓ
SATISFACTORIA

52%

DADES 2018

Enquesta FEPA 2018

15

TOTAL
POBLACIÓ
JOVE ATESA

851

74%

TOTAL
POBLACIÓ
JOVE ATESA

26%

400

94,6%

5,4%

PROGRAMA DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL

PROGRAMA DE SUPORT JURÍDIC

Segons l’Informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya
elaborat per l’Observatori Català de la Joventut (3er trimestre del
2019), el 50,9% de les persones joves entre 16 i 29 anys estava
treballant (13% entre les persones joves ateses per les nostres
entitats federades el 2018). A més a més, la temporalitat entre la
població jove entre 16 i 29 anys va ser del 51,2%. Cal tenir present
que la majoria de persones joves ateses tenen menys de 21 anys.

Tot i la creixent demanda en qüestions d’assessorament i orientació jurídica, només el 36,4% de les entitats federades disposen de
serveis jurídics, i, per tant, moltes de les atencions especialitzades
es realitzen en recursos específics aliens a les entitats. L’equip educatiu que acompanya a les persones joves ateses participa en el
seguiment i la realització d’alguns dels tràmits relacionats amb l’àmbit jurídic, previ assessorament especialitzat. Durant el 2018 s’han
incrementat les formacions específiques per part dels equips educatius en alguns territoris, especialment en l’àmbit d’estrangeria.

En el programa de suport a la inserció laboral s’ofereixen diferents
tipus d’orientacions. A continuació es detallen la tipologia d’orientacions realitzades i el total d’entitats federades que les duu a terme
(algunes entitats desenvolupen més d’un tipus d’orientació).

A continuació es detallen les posicions, segons el nivell de prioritat,
d’aquelles orientacions jurídiques que han estat més sol·licitades
durant l’any 2018.

DADES 2018
L’entitat no disposa de
dispositiu laboral

11

L’entitat no disposa de
dispositiu laboral propi
i deriva a altres
recursos externs

9

11

L’entitat disposa de
dispositiu laboral propi

9

L’entitat realitza
prospecció d’empreses

Altres opcions

1

El 48,7% de les persones joves que es troben en el programa de
suport laboral també ho està en algun programa d’habitatge de la
mateixa entitat.
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Orientació i assessorament en
matèria CIVIL

Orientació i
assessorament en
matèria
ADMINISTRATIVA

Orientació i
assessorament en
matèria
D’ESTRANGERIA

Orientació i
assessorament en
matèria PENAL

SEREVI DE
MEDIACIÓ

D’acord amb el perfil de persones ateses, l’orientació més sol·licitada en aquest àmbit és la relativa a estrangeria, seguidament de
l’orientació i assessorament en matèria administrativa i en matèria
penal.
Del total de persones joves que han estat ateses en el programa
de suport jurídic, el 87,4% també es trobava en el programa d’habitatge.

TOTAL
POBLACIÓ
JOVE ATESA

TIPUS DE SUPORT ECONÒMIC QUE REBEN ELS JOVES

208

76,8%

23,2%
Beques tipus salari- propia entitat

PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC

Beques tipus salari- altres institucions no públiques

Donada la gran diversitat existent, en relació al programa de suport
econòmic, s’han tingut en compte diferents tipologies d’accions.
Per una banda, accions de caràcter educatiu encaminades a millorar la gestió dels ingressos que percep la joventut atesa (ja sigui
mitjançant prestacions públiques o de la pròpia entitat). Per altra
banda, també s’ha recollit el suport econòmic propi que ofereixen
algunes entitats, ja sigui per cobrir necessitats bàsiques o per cobrir necessitats puntuals.
TIPUS DE PROGRAMA D’AJUT ECONÒMIC OFERT
Realitzem seguiment educatiu de les
prestacions del nostre jovent

19

Gestionem directament un programa
de suport econòmic amb fons propis de
l’entitat

3,8%
14,7%

Suport econòmic de caràcter puntual- propi entitat

21,7%

Suport econòmic de caràcter puntual- institucions privades

34%

Prestació de llarga duració per a jovent extutelat (+ 1 any)

22%

Prestació de curta duració per a jovent extutelat (- 1 any)
Renta garantida de ciutadania

0’5%

En relació a la tipologia de suport que rep la joventut, existeix molta
diversitat, ja que algunes són prestacions econòmiques específiques per al col·lectiu i en altres casos, molt minoritaris, accedeixen
a prestacions generals per al conjunt de la població.

5

Gestionem directament un programa de
suport econòmic finançat a través d’altres
organismes
Altres

3,3%

4

1

La majoria d’entitats realitza seguiment educatiu de les prestacions
que reben les persones joves per part d’altres agents, encara que
algunes gestionen directament un programa de suport econòmic i
5 d’elles ho fan amb fons propis de l’entitat. S’ha de tenir en compte
que les entitats poden realitzar més d’un tipus d’acció.

Enquesta FEPA 2018
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LES DADES EN
CONTEXT
Persones
joves atestes
ASJTET 2018

Infants i
persones
joves ateses
DGAIA
(desembre
2018)

Persones
joves ateses
projectes
emancipació
entitats FEPA
Catalunya
2018

Programes
emancipació entitats
FEPA Catalunya:
Resum de
dades 2018

Altres dades de la joventut catalana
en general

Procedencia nacional
21% nacionalitat espanyola
79% altres nacionalitats

Persones estrangeres a Catalunya el 2018: 15%.
Joves entre 15 i 24 anys: 18%.
Font: Instituto Nacional de Estadística
Datos 2018.

Context formatiu - laboral
Total infants i
persones joves
ateses

Total persones
joves ateses

Total persones
joves ateses

9.590

3.467

1.687

El 93% de las persones
joves ateses estaven
estudiant i/o treballant

Edats
En el moment de
la sol·licitud

5.006 joves
de 15 a 17 anys

De 17 a 18: 69.4%
De 18 a 19: 26.1%
Més de 19: 4,5%

De 16 a 18: 47%
De 18 a 21: 48%
Més de 21: 5%

Al voltant de 550 joves
de més de 18 anys no
disposen de permís de
treball.

Gènere
Noies

33,3%

Nois

33,3%

66,7%

16%

66,7%

84%

Procedència nacional

NACIONAL

53,1%

ESTRANGERA

46,9%

NACIONAL

51,3%

El 13% de les persones
joves ateses tenen alguna
feina.

ESTRANGERA

48,7%

NACIONAL

21%

ESTRANGERA

79%

El 24,7% de las persones
joves ateses havien
finalitzat els estudis
secundaris obligatoris
(o estudis superiors).
La majoria, però, tenien
menys de 21 anys.

Situació formativa-laboral:
El 16,1% de les persones joves de
18 a 24 anys no estudia ni treballa.
Abandonament educatiu prematur:
17% durant 2018 –Nois (21,5%) i noies (12,5%)–.
La mitjana UE se situa en el 10,6% en aquest
mateix període.

Taxa d’ocupació (16 – 24 anys):
34,26 %.
Taxa d’atur (16 – 24 anys):
24,58%..
Taxa temporalitat (16 – 29 anys):
51,2%.
Font: Jóvenes en la EPA. Segundo Trimestre 2019.
Observatorio de la Juventud en España. Estadísticas
INNVUE.

Nivell formatiu: El 75,1% de les persones joves
entre 20 i 24 anys han finalitzat l’ESO.

Font: Departament Educació Generalitat de Catalunya

Emancipació
La taxa d’emancipació domiciliaria del jovent de 16 a 29 anys és del 23,5%.
Font: Informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya elaborat per
l’Observatori Català de la Joventut (3er trimestre del 2019).
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CONCLUSIONS
El present informe recull dades aportades per les entitats federades, i, per tant, dades relatives a persones
joves que han estat ateses en els seus programes de
foment de l’emancipació. La pràctica totalitat de les nostres entitats federades col·laboren amb l’Àrea de Suport
al Jovent Tutelat i Extutelat (ASJTET), i, per tant, moltes
d’aquestes persones joves ateses també ho han estat
per l’ASJTET, tot i que s’ha de tenir en compte que una
part important del jovent menor de 18 anys atès en el
marc de les nostres entitats federades encara no es troba en els seus programes. Com podem apreciar a la
taula anterior, durant el 2018 l’ASJTET va atendre a un
total de 3.467 joves, mentre que les entitats federades
a FEPA a Catalunya en van atendre 1.687. Per tant, tot i
que els programes de les nostres entitats federades no
són els únics existents, sí que són força representatius a
Catalunya.
Donada l’especificitat del col·lectiu i la trajectòria que tenen els programes d’emancipació a Catalunya, el més
significatiu que es duu a terme des de les nostres entitats
federades per donar suport als processos d’emancipació d’aquest col·lectiu de joves és el programa de suport
a l’habitatge. En aquest sentit, la pràctica totalitat de les
nostres entitats federades compten amb algun tipus de
recurs d’habitatge, encara que, a més, hagin desenvolupat altres programes de suport específic al col·lectiu en
altres àmbits.
Finalment, hem de tenir present que, més enllà de les
dades de l’ASJTET i les nostres entitats federades, hi ha
una part significativa del col·lectiu que no vol o no pot ser
atesa des dels esmentats programes. Desconeixem la
xifra de joves que no n’entren a formar part un cop complerta la majoria d’edat, encara que es tracta d’una xifra
proporcionalment menor a d’altres comunitats autònomes on no existeixen projectes i polítiques de suport tan
consolidades. En el mateix sentit, tampoc podem perdre
de vista la possibilitat que el jovent extutelat participi en
altres programes o serveis d’atenció dirigits a la població general. Tanmateix, no existeix cap mecanisme, més
enllà de projectes de recerca puntuals o del propi vincle
que estableixen amb les entitats, que permeti saber la
situació de les persones joves que han estat sota la tutela de l’administració un cop abandonen els programes
de suport. Després de molts anys d’implementació de
polítiques d’emancipació considerem que seria adequat
el desenvolupament d’estudis d’impacte dels programes
de suport a l’emancipació del jovent tutelat i extutelat.

A DESTACAR:
Els perfils del jovent atès: Si analitzem les dades de l’enquesta FEPA
i les comparem amb les dades d’atenció de la DGAIA i l’ASJTET, es fa
evident la significativa proporció de joventut de procedència estrangera
que ha estat atesa des de les nostres entitats federades. En el cas de
la DGAIA i l’ASJTET el percentatge de jovent de nacionalitat estrangera
no arribava al 50%, mentre que en el cas de les entitats federades a
FEPA s’enfila, pràcticament, fins al 80%. Aquest fet s’explica, entre d’altres coses, perquè els programes que duen a terme les nostres entitats
federades, després de molts anys d’experiència, s’adeqüen més a les
seves necessitats específiques. Ara bé, tot i l’especialització i l’experiència, no podem perdre de vista que el context actual –manca de
recursos formatius adaptats, impossibilitat d’accés a una feina– no en
facilita la culminació dels seus itineraris d’emancipació. D’altra banda,
i en concordança amb aquesta alta proporció de joves d’origen estranger, també destaca la baixa presència de noies en aquests programes
(33% en el cas de la DGAIA i l’ASJTET i un 16% en el cas de les entitats
federades). Més enllà dels factors que poden incidir en aquestes diferències –voluntat de retornar amb la família o anar a viure amb la parella en el cas de les noies o la impossibilitat d’un retorn amb la família en
el cas del jovent d’origen estranger, entre d’altres–, és important garantir
l’existència de recursos adaptats a les diferents necessitats i, a l’hora,
vetllar perquè l’especificitat i l’especialització no vagin en detriment de
la inclusió social.
El context laboral i formatiu: La situació formativa i laboral del jovent
atès des dels programes de les nostres entitats federades presenta alguns indicadors positius i d’altres no tan positius, més enllà de la pròpia
complexitat general del context de la població jove a Catalunya i al conjunt de l’Estat Espanyol. En primer lloc, és significatiu que el 93% de les
persones joves ateses estigués treballant i/o estudiant durant el 2018,
mentre que entre el jovent de 15 i 29 anys a nivell general el percentatge
era del 83,9%. S’ha de tenir en compte que els recursos de suport per a
majors d’edat són voluntaris i estan subjectes al compliment dels objectius de l’itinerari de cada jove, essent la formació i la inserció laboral dos
dels elements més rellevants en aquests itineraris. D’altra banda, la taxa
d’ocupació que presenta la joventut atesa respecte a la població general en franges d’edat similars és significativament més baixa (13% en el
cas de la joventut atesa per les nostres entitats federades i un 34,6%
entre la joventut de 16 a 24 anys). En aquest cas, no podem perdre de
vista que una tercera part de les persones joves ateses no tenien permís
de treball. Finalment, tampoc podem menystenir que entre la joventut
atesa un 24,1% havia finalitzat l’educació secundària obligatòria, mentre que entre la població general de 16 a 24 anys el percentatge s’enfila
fins el 75,1%. Ara bé, cal tenir present que la majoria de persones joves
ateses tenia menys de 21 anys.
El repte de l’emancipació: Un dels elements més significatius que considerem imprescindible destacar és l’impacte de les arribades de persones joves migrades soles als programes de foment de l’emancipació
del jovent extutelat. Per contextualitzar aquestes dades hem de tenir
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present que, segons dades de la DGAIA recollides en el marc de la Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrats
sols, entre els anys 2015 i 2019 –amb dades fins al 30 de novembre
del 2019–han arribat a Catalunya 8.206 joves migrats sols, la majoria
dels quals (7.100) en els darrers tres anys. Durant aquests anys, l’impacte més fort s’ha notat als recursos del mateix sistema de protecció
de menors. Si observem les dades facilitades per la DGAIA (memòries
mensuals), podem veure com ha variat la composició d’infants i persones joves ateses en el marc del sistema de protecció entre els anys
2016 i 2018:
31 de gener 2016

Desembre 2018

Total infants i persones joves ateses:
6.805

Total infants i persones joves ateses:
9.590

<9 = 2.092
De 9 a 14: 2.833
De 15 a 17: 1.880
Nens: 3.607
Nenes: 3.198
Nacionalitat estrangera: 1.443
Nacionalitat espanyola: 5.362

Per edats
<9 = 1.875
De 9 a 14: 2.709
De 15 a 17: 5.006

Per llegir la següent taula, cal tenir present que, fins al 2019, s’han anat
sumant les persones joves arribades durant els anys anteriors i les que
han arribatl’any corresponent segons la seva l’edat. A partir de 2020 no
s’ha comptabilitzat cap nova arribada i tampoc les del desembre del 2019.

Per gènere

Nens: 6.397
Nenes: 3.193
Per nacionalitat
-

Nacionalitat estrangera: 4.498
Nacionalitat espanyola: 5.092

Si observem la taula comparativa de la situació del sistema de protecció
en aquestes dues dates, es fa evident l’impacte de les arribades dels
infants i persones joves migrades soles, ja que l’increment de persones
ateses –al voltant de 3.000– es produeix, bàsicament, en el perfil de
nois de nacionalitat estrangera entre 15 i 17 anys. Tenint en compte
l’edat d’arribada d’aquest perfil de joves, podem veure com l’impacte
s’està traslladant, poc a poc, als recursos d’emancipació de majors i
que aquesta tendència s’intensificarà en els propers anys. Prenent de
referència les dades relatives a l’ASJTET, podem veure l’evolució de
jovent atès en els darrers 4 anys i el volum de joves de nacionalitat
estrangera:
Jovent atès ASJTET

2015

2016

2017

2018

Total joves

2.004

2.228

2.401

3.467

Joves origen estranger

719

840

967

1.668

En el mateix sentit, tal com s’ha reflectit a l’informe, les nostres entitats
federades també han començat a notar la intensificació d’aquest increment durant l’any 2018:
Jovent atès entitats FEPA Catalunya 2015

2016

2017

2018

Total joves

915

1.017

1.687

Joves origen estranger

866
650

668

732

1.333

Si ens atenem a les dades de la DGAIA, l’ASJTET i les entitats FEPA,
aquestes evidencien que durant el 2018 un gruix important de les persones joves migrades soles en els darrers anys ja havia complert la
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majoria d’edat. Tot i així, si ens basem en les dades que es presenten
en el marc de la Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels
infants i joves migrats sols, veiem com l’impacte encara no s’ha produït
amb tota la seva magnitud. Les dades publicades a la pàgina web del
Departament indiquen el total de joves arribats a Catalunya des de 2015
fins l’actualitat i, també, l’edat de cada jove en el moment de l’arribada.
D’aquesta manera, es pot resseguir el total de joves i l’edat aproximada
que tenen en cada moment –s’indica l’edat en el moment d’arribada,
però no l’any de naixement–. Tenint present aquesta informació, hem
elaborat una taula orientativa per saber el total de persones joves migrades soles que compliran la majoria d’edat en els propers anys i la
franja total de joves amb aquest perfil que tindran entre 18 i 21 anys
–s’han considerat equivalents l’edat d’arribada i l’any de naixement per
mantenir un mateix criteri–.

Com es pot apreciar en la taula anterior, el gruix de persones joves
migrades soles a Catalunya compliran la majoria d’edat entre els anys
2019 i 2021. Conseqüentment, el gruix de persones joves extutelades
entre 18 i 21 s’ampliarà considerablement fins l’any 2022. Concretament, durant l’any 2021 podria haver-hi pràcticament el doble de persones joves migrades soles extutelades entre 18 i 21 anys (6.796) que el
total de persones joves ateses per l’ASJTET durant l’any 2018 (3.467). A
més a més, a tot aquest gran volum de persones joves migrades soles
entre 18 i 21 anys caldria sumar-li el volum de jovent extutelat entre 18 i
21 anys que no responen a aquest perfil (en els darrers 4 anys l’ASJTET
ha estat atenent, cada any, entre 1.285 i 1.799 joves amb nacionalitat
espanyola).
Tenint en compte totes aquestes dades i per tal de no truncar els itineraris de tot aquest jovent, resulta evident la necessitat d’incrementar la
inversió en els programes de suport a l’emancipació del col·lectiu. En
aquesta línia, celebrem la modificació de la Llei 13/2006, de prestacions
socials de caràcter econòmic, aprovada durant el passat mes de juny al
Parlament de Catalunya i esperem que, un cop aprovats els nous pressupostos de la Generalitat, permeti ampliar significativament les prestacions econòmiques per al col·lectiu. Tanmateix, tal com vam apuntar en
“El model d’atenció al jovent extutelat a Catalunya: Diagnòstic i reptes
de futur” publicat el mes de setembre de 2018, la resposta ha de ser integral, des d’un enfocament sistèmic i amb la necessària implicació de
tots els sectors de la societat. A continuació podem veure les principals
accions que ja vam apuntar en el seu moment, algunes de les quals ja
s’estan començant a implementar:

Promoure les supervisions i el suport als
equips professionals
Millorar l’atenció del
jovent extutelat amb
problemes associats
a la salut mental

RELATIVES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Promoure
experiències de
“referents entre
iguals”

Realitzar programes
a mig-llarg termini.
Creació d’un Pla
estratègic

Harmonitzar criteris
entre departaments i
administracions

Promoure la coordinació plena entre
administracions i
tercer sector
Resoldre les
restriccions
legislatives per
accedir al mercat de
treball

Agilitzar i simplificar
els tràmits per permís
de residència i treball
en el cas del jovent
extutelat
Avaluar l’impacte
de les polítiques per
l’emancipació i el
cost de no aplicar-ne

Garantir el funcionament dels programes
de suport existents
que es financen amb
fons públics

· Creació d’espais per repensar programes i treballar amb
visió estratègica.
· Compartir enfocaments i formes de fer entre equips
professionals multidisciplinaris.
· Derivació de joves entre entitats.
· Fer incidència en polítiques públiques.
· Promoure iniciatives d’innovació en els projectes.
· Fomentar el treball en equip.
· Promoure l’evolució del perfil professional del personal
educatiu.
· Articular el traspàs de coneixement entre professionals.
· Tenir present l’existència de casos no diagnosticats.
· Prendre la iniciativa de coordinació amb serveis de Salut
Mental i Discapacitat.
· Promoure l’aliança amb altres entitats del tercer sector i
institucions que tinguin expertesa en aquests àmbits.
· Afavorir que el jovent extutelat que ha assolit un determinat
grau d’autonomia pugui ser un bon referent per a joves que
es troben en el procés.
· Donar suport a les experiències associatives nascudes en
el marc del propi col·lectiu. Recentment s’ha creat la Unió de
Joves Extutelats de Catalunya (UJEC), l’abril del 2018.
· Plantejar polítiques amb perspectiva de mig i llarg
recorregut, mantenint criteris i projectes en el temps.
· Realització d’un pla estratègic interdepartamental entorn
el jovent extutelat, amb la corresponent inversió associada i
temporalitzada.
· Revisar i actualitzar la cartera de serveis socials, els criteris
i els programes que es recullen en relació al jovent extutelat,
alhora que els perfils professionals que es necessiten per durlos a terme, per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.
· Elaborar un pla de benestar per a les famílies i el conjunt de
la població que permeti actuar preventivament.

RELATIVES AL SECTOR PRIVAT

Aprofundir entorn a
la col·laboració entre
entitats

Accions concretes

· Aplicar mesures que permetin la formació i treball en format
de pràctiques malgrat la situació d’absència de permisos
de treball (prendre com a possible referència l’exemple de
Suïssa, amb permís temporal de treball per a les pràctiques,
tot i les restriccions per tramitar-les).
· Considerar factors per facilitar el permís de treball:
antecedents, formació, historial laboral, etcètera.
· Intercedir davant els òrgans pertinents per aconseguir que el
conjunt del jovent tutelat per la Generalitat pugui regularitzar
la seva situació administrativa comptant amb un permís de
residència i treball un cop assolida la majoria d’edat.
· Habilitar mesures per una tramitació ràpida del permís de
residència i treball per a persones que han estat tutelades.

· Estudiar l’impacte efectiu de les polítiques públiques sobre
la inclusió i l’autonomia de les persones extutelades, per
modificar les polítiques en base a evidències contrastades.
· Avaluar els cost social, personal i econòmic, de la no
aplicació de les polítiques i de la interrupció dels suports a
persones de més de 21 anys.
· Garantir la continuïtat dels programes amb assignació de la
convocatòria d’IRPF.
· Prioritzar el model de concertació a l’hora de finançar
aquests programes.

· Disposar d’oferta formativa que contempli aspectes com
idioma, competències bàsiques, nivell educatiu mínim,
coneixement cultural, etcètera.

Desplegar el Reglament de la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) alhora
que s’aplica la modificació legislativa
relativa a la prestació
de joventut extutelada

· Incorporar l’excepcionalitat per al jovent extutelat a partir
dels 18 anys.
· Dotar de pressupost la modificació de la Llei 13/2006, de
prestacions socials de caràcter econòmic, aprovada durant el
passat mes de juny al Parlament de Catalunya, i garantir els
itineraris d’emancipació del jovent que ha estat menys d’un
any al sistema de protecció.

Facilitar la contractació de persones joves
extutelades d’origen
estranger a les
empreses modificant
la legislació

Promoure formats de
pràctiques no laborals de caràcter breu

Prendre consciència
de la capacitat de la
joventut extutelada

· Harmonitzar els criteris entre departaments i entre àrees
de departaments, per evitar descoordinació o mesures
antisinèrgiques.
· Millorar la coordinació entre administracions locals i
autonòmiques en el desplegament dels recursos i els
programes en el territori.

· Reconèixer plenament la funció de les entitats socials com
a expertes en el treball amb la joventut extutelada, establint
espais de col·laboració efectius i convenis pluriennals.

Disposar d’una oferta
formativa adaptada a
aquest jovent

Implicar-se en la
inserció laboral de la
joventut

Oferir un tractament
informatiu rigorós,
que respecti la
privacitat i no generi
estigma, per part
de mitjans de comunicació

RELATIVES A LA CIUTADANIA

RELATIVES A ENTITATS

Conclusions,
recomanacions i
propostes

Promoure la conscienciació sobre el
potencial humà i la
necessitat del suport
del conjunt d’agents

Promoure el cohabitatge i referents
adults grans

Promoure el voluntariat i la mentoria
social

· Evitar que perdin el permís de treball a l’assolir la majoria
d’edat fent-los contractes de la durada necessària pel seu
manteniment.
· Incidir, conjuntament amb el tercer sector, en la flexibilització
dels requisits d’obtenció d’un permís de treball mitjançant la
presentació d’un contracte laboral. Fins ara s’exigeix 1 any de
durada a jornada complerta i el detall de l’import a percebre.
· Facilitar a les empreses el canvi de contracte i el cost
d’aquest tràmit (actualment 250€).
· Facilitar la contractació d’aquests joves als autònoms.
· Facilitar el contacte directe amb el món laboral perquè es
tracta d’una experiència positiva per a facilitar els processos
d’incorporació al mercat laboral.

· Promoure una metodologia de treball amb suport a les
empreses que contractin joves, és a dir, que una persona
externa (educador/a o especialista inserció) faci el seguiment
del jove contractat, donant més garanties de bon compliment
i generant major confiança en l’empresa contractant.
· Tenir present que el jovent extutelat es caracteritza per la
seva alta resiliència. Són persones que han superat dificultats
importants, que han hagut d’espavilar-se i que s’adapten a
circumstàncies molt dures.
· Cuidar el rigor informatiu, el respecte a la privacitat de les
persones i prendre consciència de la seva responsabilitat en
l’estigmatització de determinats col·lectius.

· Promoure el coneixement sobre les dificultats del jovent
extutelat: sense xarxa de suport, amb dificultats educatives
i personals i amb grans dificultats per accedir al mercat
laboral.
· Evidenciar els costos de la no atenció a aquest jovent:
el cost personal per als propis afectats, el cost del no
aprofitament de les seves capacitats productives, el cost
social de la conflictivitat que pot derivar-se de la marginació
i el cost de l’atenció social posterior en cas que no siguin
autònoms.
· Tenir present que l’adult ha de tenir l’equilibri personal
adequat, ser autònom i comptar amb el suport i
l’acompanyament professional. També que la persona
jove ha de tenir una bona actitud, no patir trastorns ni ser
consumidor i, per suposat, no tenir un comportament violent.
La temporalitat del cohabitatge hauria de ser limitada, com a
trànsit vers la independència del jovent.
· Generar vincles positius, models de vida i de valors humans,
i fer-ho des d’una relació no jeràrquica ni institucional com pot
ser la dels professionals de les entitats o l’administració.
· Crear xarxa social a partir de la xarxa de la persona
mentora, ja que la xarxa social i el lleure són espais de
integració molt efectius.
· Fomentar una ciutadania activa a través del voluntariat,
aportant-li satisfacció, participació social i aprenentatge.
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NOTA METODOLÒGICA
Univers:
Organitzacions associades a la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits –FEPA–.
Dimensió de la mostra:
50 respostes vàlides.
Any de referència:
L’any de referència per totes les respostes és el 2018.
Recollida de dades:
Primer semestre del 2019.
Recollida de la informació:
Aplicació online professional per a la recollida de respostes a través del qüestionari online.
Llistat d’entitats participants:
Consultar apartat següent.
Tractament de les dades:
Depuració de dades i recodificació de variables.
Tractament dels valors perduts i projecció del resultats:
Únicament s’han tingut en compte respostes referents al 2018.
Tractament de les variables recodificades:
Els segments de les variables recodificades s’han construït a partir dels quartils de les mateixes
variables (Q1, Q2 i Q3).
Anàlisis:
Estadística descriptiva.
Equip:
La recollida de la informació s’ha realitzat des de FEPA. El tractament i anàlisi de dades s’ha realitzat des de l’Observatori del Tercer Sector.
Nota metodològica:
La variació en les entitats que conformen FEPA respecte l’any anterior pot provocar una distorsió
més sensible de les dades. Per a superar aquesta barrera s’ha modificat la metodologia d’aquelles
variables eliminant-les de la tendència.
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ENTITATS PARTICIPANTS A L’ENQUESTA
És la tasca quotidiana de les entitats, el seu compromís i la seva col·laboració les que fan possible comptar amb aquest estudi periòdic. Les
organitzacions federades que han participat en l’enquesta 2018 Catalunya són les següents (per ordre alfabètic):

1. Actua S.C.C.L
2. Aldeas Infantils Sos Catalunya
3. Associació Cedre
4. Associació De Recerca Cultural I Socioeducativa
5. Associació In Via
6. Associació Per La Inserció Social I Laboral
7. Associació Per L’estudi I Promoció Del Benestar Social (Probens)
8. Associació Punt De Referència
9. Comunitat Servents De Sant Josep Llar Butinya
10. Escola Pia Catalunya
11. Filles De La Caritat Fundació Social. Pis Güell
12. Fundació Champagnat - Germans Maristes
13. Fundació Ciutat I Valors
14. Fundació Iniciatives Solidàries
15. Fundació Maria Raventós
16. Fundació Mercè Fontanilles
17. Fundació Obra Social Comunitària De Bellvitge
18. Fundació Persona I Valors
19. Fundació Privada Catalana Comtal
20. Fundació Privada Eveho
21. Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
22. Fundació Privada Resilis
23. Fundació Privada Servei Solidari Per La Inclusió Social
24. Fundació Projecte I Vida
25. Fundació Suport Social Solidari
26. Fundación Nazareth (Barcelona)
27. Grup D’esplai Blanquerna
28. Llar Enric D’ossó
29. Salesians Sant Jordi - Pes Lleida
30. Suara Cooperativa

