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Qui som?
FEPA, Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits aglutina 34 entitats a Catalunya que atenen més de 900 joves arreu del territori entre 16 i 23 anys . La nostra missió és
afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar
en procés d’emancipació, especialment dels tutelats i extutelats.
Trobareu més informació a: www.fepa18.org

Trajectòria
Catalunya és un territori pioner pel que
fa a la implementació de polítiques de
foment dels processos d’emancipació
dels i les joves extutelats/des. Cal destacar que la posada en marxa del primer
Pla interdepartamental data ja de 1994 i
que va ser al 2010 quan amb l’aprovació
de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels
drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència es va contemplar, per
primer cop en una legislació autonòmica, mesures específiques pel col·lectiu
de joves extutelats/des.
Va ser aleshores quan La Cartera de
Serveis Socials va passar a incloure, entre les seves noves prestacions de serveis socials, l’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ),
la prestació econòmica per a joves que
han estat tutelats per la Generalitat de
Catalunya tres anys o més i les residències i pisos per a joves tutelats/des (1618 anys) i extutelats/des (18-21 anys).
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A més a més, des del 2010 ençà, també s’han anat produint nous avenços:
prestació de sis mesos per a joves que
han estat tutelats menys de 3 anys i
nous models d’habitatges per treballar
l’emancipació amb col·lectius específics
(per exemple, amb diversitat funcional).
La feina desenvolupada per l’Administració a Catalunya en relació al suport
del col·lectiu de joves extutelats/des ha
estat notòria.
Des de FEPA, Federació d’entitats amb
projectes i pisos assistits fa 18 anys
que treballem en xarxa conjuntament les
entitats que atenem a joves tutelats i extutelats. Des del nostre inici, sempre ho
hem fet en coresponsabilitat amb l’Administració. Tots aquests anys ho han estat
de construcció. És per això, que volem
que el model de treball en aquest àmbit
sigui compartit, ja que ens ha permès
arribar on som i considerem que hauria
de ser el que prevalgui també en en-
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davant. Només coordinadament serem
capaços de redissenyar i repensar les
polítiques i accions a implementar per
garantir una resposta individualitzada i
acord amb les necessitats de cada jove.
Tot i les millores en el reconeixement i
la cobertura de les necessitats d’aquest
col·lectiu és imprescindible avui una
nova revisió dels programes i polítiques
públiques existents que ofereixin respostes al nou context en què ens trobem.
La intensitat en l’increment en l’arribada
de menors estrangers no acompanyats,
entre d’altres, ens planteja un nou repte
en la concreció de mesures a encetar
més enllà dels 18 anys per aquest conjunt de joves.
En aquest sentit, apart de les propostes
recollides en aquest document, volem
remarcar la necessitat de complir i implementar les mesures ja aprovades en
la Moció 213/X del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de mesures
d’acció positiva a favor del col·lectiu
de joves extutelats, de 7 maig de 2015
i que encara resten pendents d’aplicació.

Quedem a la vostra disposició
per comentar les propostes
del document que presentem.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon
932689991 i a través de Ana
Villa, directora de la Federació
a direccio@fepa18.org.

LES NOSTRES
CINC PROPOSTES CLAU
1

Elaborar i desplegar un Pla Estratègic interdepartamental entorn el
jovent extutelat amb la corresponent
inversió associada
2

Desplegar amb urgència el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) contemplant l’excepcionalitat pel jovent extutelat a partir
de 18 anys.
3

Intercedir amb l’Òrgan o Administració pertinent per tal que tots els i les
joves tutelats/des per la Generalitat
puguin regularitzar la seva situació
administrativa comptant amb un permís de residència i treball un cop assolida la majoria d’edat.
4

Garantir la continuïtat dels Programes subvencionats a través de
l’assignació tributària d’IRPF pels
propers anys per continuar desenvolupant les accions que es porten a
terme des de fa més d’una dècada.
5

Oferir una oferta formativa adequada
a les necessitats d’aquest col·lectiu
de joves i que els permeti desenvolupar itineraris formatius orientats a
assolir la seva inserció laboral.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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1. Propostes globals
> Fer una acció preventiva abans de la

majoria d’edat: en tot el treball per l’autonomia personal i social dels i les joves. Cal desenvolupar necessàriament
l’acció preventiva en el treball amb els
adolescents i joves abans de la majoria
d’edat als 18 anys. L’augment del treball vers la seva autonomia personal i
social fent-los més partícips i responsables del seu propi procés els serà útil
alhora que comptarà amb més garanties d’èxit del procés d’emancipació en
complir els 18 anys.

> Elaborar i desplegar un Pla Estratègic

interdepartamental entorn el col·lectiu amb la corresponent inversió associada: per donar resposta al creixent
nombre de joves extutelats/des que es
produirà en els propers anys. La intensitat en l’arribada de menors estrangers
no acompanyats que s’està produint en
els darrers temps (més de 1.500 des de
gener de 2016) fa absolutament necessari l’elaboració d’un pla que doni resposta a les necessitats d’aquests joves
més enllà dels 18 anys amb una visió a
mig i llarg termini. Així, cal desenvolupar i posar en marxa un pla estratègic
que contempli l’acompanyament i suports necessaris com a mínim fins els
21 anys de forma que tots els i les joves
puguin trobar-se amb unes garanties
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mínimes per disposar d’autonomia suficient envers la seva emancipació.

> Intercedir amb l’Òrgan o Administra-

ció pertinent: amb l’objectiu de què
tots els i les joves tutelats/des per
la Generalitat puguin regularitzar la
seva situació administrativa: comptant amb un permís de residència i de
treball que sigui vigent prèviament i més
enllà dels 18 anys. Així mateix, emprendre totes les actuacions necessàries
davant l’Òrgan o Administració corresponent per modificar la legislació vigent
per tal de fer-ho possible.

> Possibilitar la presència d’equips mul-

tidisciplinars en els serveis adreçats
als i les joves extutelats/des: davant la
creixent varietat d’usuaris/àries atesos
en els programes d’emancipació donar
cabuda a ampliar la diversitat de perfils
professionals que els atenen per tal de
garantir una millor resposta a les seves
necessitats.

Les propostes de FEPA als partits polítics per a les eleccions al Parlament de Catalunya

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

> Millorar el treball interdepartamental i

amb altres nivells de l’Administració:
l’atenció i acompanyament al col·lectiu
de joves extutelats i sense suport familiar és una acció transversal i, per tant,
requereix de l’establiment dels mecanismes de comunicació i coordinació
adients que ofereixin una resposta de
qualitat.

> Oferir suport a iniciatives de recerca

que permetin esbrinar l’impacte dels
programes: tant d’aquells programes
de suport a l’emancipació que estan en
curs, com dels històrics. Disposar d’informació entorn què ha passat més enllà del pas dels i les joves pels diferents
programes contribueix a millorar de manera contínua i establir els re-dissenys
necessaris en el seu desplegament
d’acord amb els i les professionals
especialitzats en la intervenció amb el
col·lectiu de joves i d’acord als resultats
obtinguts. Treballar coordinadament
amb el tercer sector en l’elaboració de
recerques i dels programes de suport a
la joventut extutelada.

> Incidir

en el disseny del Nou Programa Marc pluriennal de la UE més
enllà del 2020: en els propers anys es
definirà la nova estratègia i, és per això
que el treball colze a colza a través dels
eurodiputats dels diferents grup polítics
en el procés negociador pot fer una
aportació positiva al reconeixement del
col·lectiu de joves extutelats/des en el
desplegament de línies d’acció.

> Garantir

la continuïtat dels Programes subvencionats a través de l’assignació tributària d’IRPF: històricament ens ha donat suport i és cabdal
assegurar, garantir i vetllar entorn les
accions que es venen desenvolupant
fins al moment en els propers anys.

> Implementar i desplegar les diferents

mesures aprovades en el marc de la
Moció 213/X del Parlament de Catalunya: sobre l’aplicació de mesures
d’acció positiva a favor del col·lectiu de
joves extutelats, de 7 maig de 2015.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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2. Formació
> Accedir a l’ensenyament reglat obli-

gatori i post-obligatori: incidint en
la inclusió dels i les joves extutelats/
des en l’ensenyament reglat obligatori
i post-obligatori com a via generadora de millors oportunitats, situacions i
futur laboral. Durant molts anys, s’han
fomentat els Programes de qualificació
professional inicial (PQPI, posteriorment
PFIs) per a col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat. El recent context
de crisi ha fet més evident les dificultats
d’accés al treball davant el baix nivell
educatiu.

> Disposar

d’oferta formativa per a
menors estrangers no acompanyats:
garantint una adequació de l’oferta formativa que respongui a les necessitats i
singularitats dels menors estrangers no
acompanyats quant a idioma, competències bàsiques, assoliment de nivells
educatius mínims, etc.
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> Facilitar

la competència idiomàtica
(català/castellà): preveient l’accés o la
reserva de plaça a les escoles d’adults
i en cas d’estar escolaritzats en algun
CF o Batxillerat a les Escoles Oficials
d’I0diomes.

> Dotar

un fons de beques per a finançar l’accés a places de formació
reglada: evitant que els i les joves hagin d’assumir-ne el cost.

> Promoure

la gratuïtat de taxes per
l’accés a la formació d’aquests joves:
en aquest sentit caldria estudiar, si la
gratuïtat no és possible, donar el mateix
tracte a les persones joves extutelades
que a les famílies monoparentals per
fixar les taxes i quotes acadèmiques.
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3. Treball
> Resoldre les dificultats dels i les jo-

ves extutelats/des d’origen estranger
per la consecució de permisos de
treball: la legislació actual obliga als
i les joves a comptar amb una oferta
laboral de contractació a jornada complerta i d’un mínim d’un any de durada
per tal de poder aconseguir un permís
de treball. Aquesta mesura fa crònica,
sens dubte, la situació d’exclusió social
d’aquests joves. Tenint en compte que
l’atur juvenil global se situa en l’actualitat a Catalunya en el 30,2% entre els
joves menors de 25 anys i que predomina la contractació temporal en aquestes franges d’edat (52% dels contractes
entre els i les joves de 16 a 29 anys són
temporals) resulta gairebé impossible
disposar d’una oferta laboral d’aquestes característiques.

> Intercedir amb els Òrgans o Adminis-

tracions oportunes per modificar la
legislació vigent i possibilitar l’accés
de tot el col·lectiu de joves extutelats/
tutelades al programa de Garantia
Juvenil: reclamant que se’ls excepcioni del requisit de tenir permís de treball atesa la seva condició d’haver estat
prèviament sota tutela de l’Administració. De la mateixa manera, garantir
que, en qualsevol cas, tots els i les joves
extutelats/des que ho requereixin seran
atesos pel Servei d’Ocupació de Cata-

lunya a fi d’obtenir un itinerari personalitzat d’inserció i d’acompanyament en
el seu procés d’inserció laboral.

> Intercedir

amb les administracions
oportunes per establir formats de
pràctiques no laborals de caràcter
temporal breu: aquestes pràctiques
permetrien tenir primeres experiències
i oportunitats laborals als i les joves,
sense necessitat que estiguessin obligatòriament vinculades a processos
formatius.

> Explorar

i innovar en les opcions
d’inserció laboral per a joves: oferint
suport a les iniciatives innovadores que
atorguin als i les joves noves oportunitats i àmbits en la inserció laboral. Més
concretament, prendre com a punt de
partida les noves oportunitats que proporcionen el desenvolupament de les
tecnologies i de manera especial aquelles vinculades a la creació digital. Alhora, oferir suport a les empreses d’inserció que faciliten l’accés al treball de
joventut en risc.
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4. Economia
> Allargar el dret a la prestació tempo-

ral per a joves que hagin estat tutelats/des per un període inferior als
tres anys: donar compliment, segons
s’estableix al punt 2bis de l’article 19 de
la Llei 13/2006, que estableix que els i
les joves que compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 d’aquest
article, excepte el d’haver estat tutelats
durant un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la prestació temporal
almenys durant nou mesos. Garantir
el seguiment socioeducatiu d’aquests
joves durant i posteriorment a aquest
període en què la prestació econòmica
estigui vigent i, com a mínim, fins als 21
anys.

> Desplegar

amb urgència el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) contemplant l’excepcionalitat pel jovent extutelat a partir de
18 anys: en l’accés a aquesta prestació per a joves extutelats/des més enllà
dels 18 anys, garantir i fer constar en el
desplegament del Reglament associat
a la Llei de la renda garantida de ciu-
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tadania (RGC), Llei 14/2017 de 20 de
juliol, l’excepcionalitat per a joves extutelats de ser-ne beneficiaris d’aquesta
prestació a partir de la seva majoria
d’edat als 18 anys. Establir una partida
pressupostària específica addicional i
continuada en el temps en els pressupostos anuals que permeti destinar recursos econòmics equivalents a la RGC
als i les joves que actualment no tenen
accés per l’absència d’aquesta excepcionalitat en la nova regulació i mentre
no es desplegui aquest Reglament.

> Implementar, ja des del proper exer-

cici pressupostari, una pròrroga de la
prestació econòmica per a joves extutelats reconeguda a la Llei 13/2006 i
regulada al Decret 123/2007, de 29 de
maig pel temps que sigui necessari (i
degudament justificat) no superant els
18 mesos addicionals en els casos en
què es requereixi per garantir la finalització de l’itinerari formatiu iniciat pel
jove, tot donant continuïtat al seguiment
del pla de treball del jove.
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5. Construcció
de xarxa social i de
relacions

6. Col·lectius

> Millora de les accions entorn el des-

> Desplegar recursos específics que per-

envolupament de la xarxa social i les
relacions familiars: l’ampliació de la
xarxa social dels i les joves és una de
les claus de processos d’emancipació d’èxit. És per això que cal generar
i promoure activitats que els ajudin a
ampliar el seu entorn social. De la mateixa manera, s’han de generar vincles
amb persones de referència que els
serveixin per visualitzar i compartir alternatives i que els aportin un suport
molt personalitzat basat en una relació
de més o menys intensitat, però sí continuada. Tot i ser factors personals que
influeixen de manera molt significativa
sobre l’evolució dels itineraris d’emancipació en joves extutelats, s’hi han esmerçat iniciatives, projectes i recursos
molt limitats fins al moment.

metin donar una resposta efectiva a les
necessitats de les mares extutelades
amb fills a càrrec.

> Desenvolupar

programes específics
per donar resposta efectiva a les necessitats de joves extutelats/des amb
problemes de salut mental i discapacitat.

> Garantir que tots els i les joves tutelats/

des d’entre 16 i 18 anys pels qui es
considera necessari iniciar un procés
de desinternament progressiu fins a la
majoria d’edat tindran accés a un recurs d’habitatge.

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Principals magnituds FEPA Catalunya 2016
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Via Laietana, 54 1r
08003 Barcelona
Tel: 932689991
www.fepa18.org
@fepa_18

Actualment FEPA Catalunya està formada per les següents 34 entitats federades:

