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Qui som?
FEPA, Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, aglutina 36 entitats a Catalunya
que atenen a més de 2.000 joves d’entre 16 i 23 anys arreu del territori. 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 de les persones joves tutelades i extutelades.
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 de les persones joves extutelades. El primer Pla Interdepartamental orientat a donar suport al
processos d’emancipació d’aquest col·lectiu data ja de l’any 1994, molt abans que
cap altra comunitat autònoma i molt abans
de l’aprovació de la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, primera normativa d’àmbit estatal on es
reconeix la necessitat d’acompanyar, més
enllà dels 18 anys, a les persones joves que
han estat sota una mesura de protecció.
Des d’aquells inicis fins a l’actualitat, han
estat molts els avenços que s’han aconseguit en el reconeixement i implementació
de serveis i suports específics per aquest
col·lectiu i que s’han materialitzat amb la
consolidació de l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats - ASJTET. En aquest
sentit, cal posar en valor el significat que
en el seu moment va tenir l’aprovació de
la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i
les oportunitats en la infància i l’adoles4

cència o, més recentment l’aprovació de la
llei 4/2019, del 4 de juliol, de modificació
de la llei 13/2006, de prestacions socials
de caràcter econòmic, que millora significativament la cobertura de les prestacions
econòmiques al col·lectiu.
Enguany farà 22 anys que un grup d’entitats
catalanes vam decidir unir-nos per treballar
conjuntament amb l’objectiu d’afavorir els
processos d’emancipació de la joventut extutelada. Des d’aleshores hem anat creixent
com a Federació al mateix temps que hem
anat incrementat la xarxa d’actors que, a
poc a poc, s’han anat involucrant amb el
col·lectiu en els diferents territoris.
Des de sempre hem intentat coresponsabilitzar els diferents actors i en aquest sentit,
volem posar en valor la feina que, conjuntament, hem desenvolupat a Catalunya les
entitats i l’administració. Considerem imprescindible mantenir un model de treball
compartit que ens permeti seguir avançant
com fins ara. Només coordinadament serem capaços de redissenyar i repensar les
polítiques i accions a implementar per ga-
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rantir 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, avui és més urgent que mai una nova
revisió dels programes i polítiques públiques existents per tal de donar resposta
al nou context: la pressió de les arribades
d’infants i persones joves migrades soles
s’ha començat a traslladar als programes
d’emancipació provocant un increment
significatiu del nombre de persones joves
extutelades a Catalunya. Aquest fet ha posat en evidència la necessitat d’ampliar el
nombre de recursos, i al mateix temps, la
necessitat d’adaptar-los a les noves necessitats i especificitats d’aquestes persones
joves sense deixar descobertes les necessitats del conjunt del col·lectiu. Aquesta
pressió, juntament amb altres elements,
com les conseqüències de les sentències
del tribunal suprem en relació a les renovacions dels permisos de residència de les
persones joves extuteldes, o les mateixes
conseqüències sanitàries, social i econòmiques provocades per la COVID-19, obliguen a fer una revisió profunda dels programes i ens obliguen a fer-ho de la forma més
diligent possible.

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 Paco
Sanz, director de la Federació
a direccio@fepa18.org.

LES NOSTRES
SET PROPOSTES CLAU
1

Garantir l’existència d’un únic departament específic encarregat de
vetllar pels processos d’emancipació
d’aquest col·lectiu. Dotar dels recursos humans i materials necessaris a
l’ASJTET.

2

Ampliar les places en recursos d’habitatge i diversificar la tipologia de recursos existents per donar resposta a
les diferents necessitats.

3

Evitar el sensellarisme a partir de la
implementació de recursos específics per a joves que evitin les situacions de carrer.

4

Garantir i facilitar l’accés a l’habitatge
fins que es puguin culminar els processos d’emancipació (més enllà
dels 21 anys en aquells casos que
sigui necessari).

5

Intercedir amb l’òrgan o administració pertinent per tal de facilitar la regularització administrativa i l’accés al
mercat de treball de totes les persones joves extutelades per la Generalitat majors de 18 anys mentre no es
modifica la legislació.

6

Millorar l’oferta formativa no reglada
flexibilitzant els períodes de matriculació. Evitar que els joves sense permís de treball quedin exclosos de les
formacions del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

7

Incorporar en el Decret 55/2020 pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei
14/2017 de la renda garantida de
ciutadania (RGC), l’excepcionalitat
per a persones joves extutelades de
ser beneficiàries d’aquesta prestació
a partir de la seva majoria d’edat als
18 anys.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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1. Propostes generals
1.

Elaborar i desplegar un pla estratègic interdepartamental entorn el jovent extutelat amb la corresponent
inversió associada.

2.

L’ASJTET, un model de referència:
és molt important garantir l’existència
d’un departament específic encarregat de vetllar pels processos d’emancipació d’aquest col·lectiu. Cal
dotar-lo dels recursos humans i materials necessaris per tal de seguir
garantint la qualitat de l’atenció.

3.

Un únic model amb més diversitat
de recursos: l’atenció als processos
d’emancipació al jovent tutelat i extutelat hauria d’estar integrada en un
únic model que, al seu temps, tingués
una major diversificació de recursos
per tal de poder donar resposta a les
diferents necessitats.

4.

L’itinerari: per garantir els processos
d’emancipació dels i les joves que assoleixen els 18 anys cal treballar a partir
del disseny d’un itinerari. Aquest itinerari
està format per la suma de les diferents
tipologies de suports que necessita la
persona jove en cada moment del seu
procés (habitatge, prestació, suport jurídic, psicològic...) i ha d’estar dissenyat
entre les persones referents i cada jove.

6.

Recursos en tots els àmbits i territo-

7.

Mantenir els mateixos referents durant tota l’etapa d’emancipació: sempre que sigui possible, considerem que
és beneficiós per la persona jove el fet
de poder mantenir un únic referent (de
l’administració) durant les diferents etapes.

Necessitat d’incrementar el nombre
de recursos adreçats a:
a. Joves migrats sols.
b. Mares extutelades amb infants a
càrrec.
c. Joves amb problemes de salut
mental i discapacitat.
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5.

ris: cal garantir que les persones joves
puguin desenvolupar el seu itinerari
d’emancipació en el territori on tinguin
ubicat l’habitatge. Això implica existència de recursos suficients en matèria
formativa, d’inserció laboral, suport jurídic, psicològic, etc. en funció de les
necessitats de cada territori.

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

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

8.

9.

Actualitzar la cartera de serveis socials: revisar tarifes, criteris i els programes que es recullen en relació al
jovent extutelat, alhora que els perfils
professionals que es necessiten per
dur-los a terme.
-Increments d’un 33% de totes les tarifes dels serveis d’atenció especialitzada lligats als professionals que estan
adscrits al Conveni d’Acció Social.
-Equiparar progressivament les condicions laborals dels professionals de
la xarxa concertada de serveis socials
d’atenció a la dependència amb les de
la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa.
-Possibilitar la presència d’equips
multidisciplinars per tal de garantir una
millor resposta a les seves necessitats.
Fer una acció preventiva abans de
la majoria d’edat: 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.

10. Incidir en el disseny de nous programes marc i Plans de reconstrucció europeus perquè recullin les
necessitats associades al col·lectiu
de joves extutelats/des pel que fa al
desplegament de línies d’acció.
11. 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 sobre els itineraris de les persones joves extutelades més enllà del seu pas pels
recursos d’emancipació. Millorar la
implementació dels programes de
suport al col·lectiu a partir de l’anàlisi
d’impacte i la involucració de joves i
professionals. Treballar coordinadament amb el tercer sector en l’elaboració de recerques i dels programes
de suport a la joventut extutelada.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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2. Àmbit d’habitatge
12. Ampliar les places en recursos
d’habitatge i diversificar la tipologia
de recursos existents per donar resposta a les diferents necessitats.
a. Donar resposta al gran volum de
joves que compleixen i compliran
pròximament la majoria d’edat.
b. Incorporar nous recursos que
contemplin diferents intensitats
educatives per tal d’adequar-se
a les necessitats i situacions dels
nous perfils atesos. La incorporació
de noves tipologies de recursos no
pot anar en detriment del recursos
d’emancipació ja existents.
c. Disposar de recursos especialitzats per acompanyar millor aquelles
situacions que requereixen d’una
intervenció més especialitzada
(consums, salut mental, abusos
sexuals, trata...).
d. Garantir que totes les persones
joves tutelades d’entre 16 i 18
anys pels qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu fins a la majoria
d’edat tinguin accés a un recurs
d’habitatge.
13. Evitar el sensellarisme. Si una persona jove extutelada es troba en situació de carrer se li redueixen considerablement les possibilitats de
completar el seu itinerari d’emancipa-
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ció. Cal dissenyar recursos específics per a joves (amb poca exigència
si s’escau) que evitin la situacions de
sensellarisme i, al seu torn, preparin
al jovent per poder accedir a recursos
d’emancipació amb major grau de
compromís.
14. Garantir i facilitar l’accés a l’habitatge fins que es puguin culminar els
processos d’emancipació (més enllà
dels 21 anys en aquells casos que sigui necessari).
a. Garantir l’accés a l’habitatge fins
que puguin disposar, com a mínim,
d’un permís de treball.
b. Continuar garantint l’accés a
l’habitatge si és necessari per finalitzar els estudis post-obligatoris
en curs.
c. Elaborar programes i projectes
que facilitin l’accés d’aquestes persones joves al mercat d’habitatge
“normalitzat”.
15. Diversificació dels perfils professionals en els recursos d’habitatge
per tal d’incorporar noves perspectives i millorar l’acció educativa.
16. Itineraris amb xarxa d’arrelament:
és important garantir la continuïtat als
territoris per tal d’enfortir la xarxa relacional de les persones joves extutelades.
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3. Àmbit laboral
17. Intercedir amb l’òrgan o administració pertinent per tal de modificar la
legislació actual i garantir que les
persones joves tutelades per la Generalitat puguin regularitzar la seva
situació administrativa, comptant amb
un permís de residència i treball un
cop assolida la majoria d’edat.
18. Intercedir amb l’òrgan o administració pertinent per tal de facilitar la regularització administrativa i l’accés
al mercat de treball de totes les persones joves extutelades per la Generalitat majors de 18 anys mentre
no es modifica la legislació.
a. Habilitar mesures per una
tramitació ràpida del permís de
residència i treball per a persones
que han estat tutelades.
b. Flexibilitzar els requisits
d’obtenció d’un permís de treball
mitjançant la presentació d’un contracte laboral.
c. Considerar factors per facilitar
el permís de treball: antecedents,
formació, historial laboral, etcètera.
d. Facilitar a les empreses el canvi
de contracte i el cost d’aquest
tràmit (actualment 250€).

f. Aplicar mesures que permetin la
formació i treball en format de pràctiques malgrat la situació d’absència de permisos de treball.
g. Establir formats de pràctiques
no laborals de caràcter temporal
breu que permetin tenir primeres
experiències i oportunitats laborals
als i les joves.
19. Creació d’un pla de xoc d’inserció
laboral pel jovent tutelat i extutelat.
Un nombre significatiu de joves ha
perdut la feina durant la declaració de
l’estat d’alarma. El nou context econòmic i laboral post pandèmia tindrà un
impacte molt significatiu en el conjunt
de la joventut i en especial, en els
col·lectius més vulnerables.
a. 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.
b. Oferir suport a les empreses
d’inserció que faciliten l’accés al
treball de joventut en risc.

e. Facilitar la contractació
d’aquests joves als autònoms.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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4. Àmbit formatiu
20. Accedir a l’ensenyament reglat obligatori i post-obligatori: incidir 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 PFI) 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.
a. Estendre la gratuïtat de les
taxes d’accés d’aquest col·lectiu a
tots els ensenyament post-obligatoris. 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.
b. Dotar un fons de beques per a
finançar la compra dels materials
específics requerits per cursar
certes tipologies de formacions.
21. Millorar l’oferta formativa no reglada: tenint en compte les necessitats
dels infants i joves migrats sols:
a. Flexibilitzar els períodes de
matriculació de tal manera que, en
qualsevol moment de l’any hi puguin accedir i iniciar el seu itinerari
formatiu.
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b. Evitar que els joves sense permís de treball quedin exclosos de
les formacions del Servei d’Ocupació de Catalunya.
22. Oferir una oferta formativa adequada a les necessitats dels infants i joves migrats sols que els permeti desenvolupar itineraris formatius orientats
a assolir la seva inserció laboral.
a. 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 cicle formatiu
o batxillerat a les Escoles Oficials
d’Idiomes.
b. Adequació del programa de
Noves Oportunitats a la realitat de
les necessitats dels joves emigrats
sols.
c. Impuls de l’homologació de les
titulacions educatives amb els
països d’origen.
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5. Àmbit econòmic

23. Seguiment d’un pla de formació
pel jovent tutelat i extutelat. Garantir que el jovent extutelat no deixi de
seguir el seu pla formatiu com a conseqüència de la nova situació creada
pel coronavirus.
a. Finalització de les pràctiques
formatives.
b. Garantir que tots els joves
compten amb eines informàtiques
necessàries per continuar la seva
formació. Proveir d’eines tecnològiques (ordinador o tablet, connexió
wifi) als joves que estiguin fent cursos que continuïn en línia a causa
del context sanitari.

24. Incorporar en el Decret 55/2020 pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei
14/2017 de la renda garantida de ciutadania (RGC), l’excepcionalitat per
a joves extutelats de ser 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 hi
tenen accés fins que l’expecionalitat sigui recollida en el reglament.
25. Eliminar el requisit d’haver estat un
any de tutela de la prestació per a joves extutelats prevista en la llei prestacions socials de caràcter econòmic.
Fer extensible la prestació de joves extutelats tal com preveu la Llei 4/2019,
del 24 de juliol, de modificació de la
Llei 13/2006, de prestacions socials de
caràcter econòmic al conjunt de perso-

nes joves extrutelades d’entre 18 i 23
anys, amb independència del temps que
hagin estat sota tutela de l’administració.

26. Crear mecanismes per garantir que es
compleix l’esperit de les prestacions
econòmiques en moments d’excepcionalitat. Les prestacions no s’han
aturat durant el període de confinament
però els joves no han pogut aprofitar el
temps en tota la seva plenitud i normalitat (especialment significatiu en joves
amb prestacions curtes).

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats

11

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

6. Àmbit jurídic
27. Garantir el suport jurídic a totes les
persones joves que ho necessitin:
cal garantir l’accés i assessorament
jurídic a totes les persones que ho requereixin.
a. Vetllar, entre tots els agents que
intervenen en els seus processos,
que cap jove migrat sol es trobi en
situació d’irregularitat sobrevinguda.
b. Garantir que el nou context sanitari no tingui un impacte negatiu en
els tràmits d’estrangeria.

7. Àmbit relacional
28. Millora de les accions entorn el desenvolupament de la xarxa social i
les relacions familiars: l’ampliació
de la xarxa social dels i les joves és
una de les claus dels processos
d’emancipació d’èxit.
a. Promoure el voluntariat i la
mentoria social: 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.
b. Elaboració, difusió i aplicació del
Projecte de Mentoria per als infants
i joves emigrats sols.
c. Promoure experiències de
“referents entre iguals”: 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.
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31. Garantir l’accés al suport psicològic: millorar l’atenció que actualment s’ofereix des del Departament
de Salut perquè en aquests moments
resulta insuficient per cobrir les necessitats.
32. Garantir la protecció de joves i professionals mentre duri la pandèmia
sanitària provocada per la COVID-19

8. Àmbit de l’oci
29. Afavorir l’accés a l’oci: emprendre
mesures agosarades (més enllà d’algun projecte concret) que en faciliti
l’accés al col·lectiu. L’oci és car i
moltes de les persones joves que
s’atenen en els programes d’emancipació es veuen obligades a prioritzar
altres necessitats.

9. Àmbit de la salut
30. Garantir i facilitar l’accés de totes
les persones joves extutelades al
sistema sanitari.
a. Elaboració del protocol per a
l’atenció dels infants i els adolescents emigrats sols en matèria de
salut.

a. Fer la prova de la COVID-19 a totes les persones joves que ingressin
a pisos i a les noves professionals
que hi comencin a treballar.
b. Fer prova de COVID-19 a joves i
professionals amb símptomes.
c. Garantir EPIs pel 100% dels professionals treballant amb joves.
33. Facilitar l’accés del jovent tutelat i
extutelat a materials de protecció.
Prendre mesures per garantir que puguin tenir accés a materials de protecció a preus reduïts o gratuïts.
34. Pla de contingència per a situació de contagis. Garantir espais per
complir mesures d’aïllament en casos
de joves amb prova positiva. Molts recursos d’emancipació no compleixen
les característiques necessàries per
poder practicar aïllaments.

b. Agilització dels tràmits per a
l’obtenció de la Targeta d’Identificació Sanitària.

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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Principals magnituds FEPA Catalunya 2019
*Resultats extrets de l’informe Joves En Procés D’Emancipació:
Anàlisi De Resultats. Enquesta FEPA Catalunya 2019.
Evolució del nombre de persones ateses en
programes d’emancipació 2013-2019 (%)

Total
2.026

- Total - Nois - Noies

Noies
14%

Nois
86%

Procedència nacional

Espanya
16%

Situació formativa i laboral

Estranger
84%

Estudien
73%

Treballen
10%

Estudien i
treballen
9%

Ni estudien
ni treballen
8%

Estudis finalitzats de joves que es troben en programes d’habitatge el 2019 (%)
*En la categoria “altres estudis” estan recollides principalment formacions no reglades.

19,6%

20%

9,1%

Sense
estudis
finalitzats
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7,2%

Estudis
primaris
finalitzats

38,3%

Estudis
secundaris
finalitzats

Cicle formatiu
de grau mitjà
finalitzat

2,7%

Batxillerat
finalitzat

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

3,1%

Cicle formatiu
de grau
superior
finalitzat

Altres
estudis
finalitzats
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Procedència dels ingressos del jovent

Situacions contracturals del
jovent que treballa
Contracte temporal
a jornada completa

30,4%

Contracte temporal
a jornada parcial

Altres
contractes

28,1%

20%

Contracte fix
a jornada parcial
Contracte
en pràctiques

53,8%

24,1%

Contracte fix
a jornada completa

*Una mateixa persona pot tenir
diferents fonts d’ingressos.

Tenen
algun
ingrés
públic

8,2%
4,7%

No tenen Joves
cap
que
ingrés
cobren
per algun
treball
remunerat

Volen quedar-se a la
població on resideixen
actualment

Volen tornar al seu
país d’origen

0,7%

Volen anar-se’n a
viure a un altre país
fora de la UE

0,1%

Projectes d’emancipació: 2.026 joves
454
joves

422
joves

Situació no
regularitzada

9,5%

Permís en tràmit de
regulació
Permís de residència

Permís de residència i
15,7% treball

91,8%

2,9%

22,6%

46,4%

Projecte migratori a l’actualitat

Volen anar-se’n a viure a una altra CCAA

Ingres- Ingressos
sos per per part
part de d’agents
l’entitat privats

Distribució de joves migrants segons la
seva situació documental el 2019 (%)

Percentatge de joventut d’origen
estranger atesa

4,5%

14,6%
3,8%

12,6%

Volen anar-se’n a
viure a un altre país
dins de la UE

18,6%

3,6%

Permís de residència
de llarga durada

1%

Nacionalitat espanyola
en tràmit

1,3%

Nacionalitat espanyola
adquirida

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

1.134
joves

1.128
joves

1.196
joves

1.414
joves

En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats
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Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Actualment FEPA Catalunya està formada per les següents 36 entitats federades:

