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A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda,

Em plau lliurar-te l’informe sobre pobresa infantil a 
Catalunya, el qual fa un anàlisi del sistema de protec-
ció social català adreçat a la infància i a les famíli-
es, de forma comparativa amb altres estats, per tal de 
determinar-ne els nivells d’eficàcia i poder concloure 
amb una sèrie de recomanacions, que permetin situar 
la lluita contra la pobresa infantil com una de les prio-
ritats de la política social.

Aprofito l’avinentesa per suggerir-vos que el debat d’a-
quest informe pugui ser realitzat a la Comissió d’in-
fància.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe en l’avenç de la defensa dels 
drets dels infants, us saludo atentament,

Barcelona, 21 de setembre de 2012

Rafael Ribó
Síndic de Greuges
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I. INFORME SOBRE LA POBRESA 
INFANTIL A CATALUNYA: SÍNTESI

El Síndic de Greuges de Catalunya presenta la 
síntesi de l’Informe sobre la pobresa infantil a 
Catalunya. Aquesta síntesi es compon, d’una 
banda, d’un primer bloc, en què s’exposen els 
trets definitoris més rellevants de la pobresa 
infantil, juntament els dèficits a l’hora de 
combatre-la; i de l’altra, d’un bloc de recoma-
nacions i suggeriments, en què apareixen les 
mesures que el Síndic proposa per pal·liar el 
fenomen. L’informe complet es pot consultar 
a www.sindic.cat.

1. La provisió del benestar en un context 
de crisi econòmica

 El règim de benestar de Catalunya s’ha cons-
truït històricament sobre la base del treball, 
com a font principal d’accés a les rendes bàsi-
ques per viure, via salaris o via prestacions 
contributives (amb experiència prèvia en el 
treball), i de la família, com a font bàsica de 
solidaritat a l’hora de garantir la subsistència 
material bàsica i la cura de les persones econò-
micament dependents. Com també succeeix 
en la resta de règims de benestar dels països 
del sud d’Europa, a Catalunya l’Estat ha assu-
mit tradicionalment un paper més subsidiari, 
amb baixos nivells de despesa social i amb 
intervencions de caràcter assistencial per 
cobrir necessitats socials que el mercat i la 
família han deixat més desprotegides.

 Aquest règim de provisió de benestar esdevé 
fràgil en el context social i econòmic actual. 
Entre altres causes, convé destacar, d’una 
banda, que, d’ençà de l’inici de la crisi econò-
mica actual, l’atur ha experimentat un aug-
ment molt significatiu: la taxa d’atur s’ha 
doblat en els darrers tres anys i s’ha triplicat 
en els darrers quatre. I, d’altra banda, la tradi-
ció familista que articulava la provisió de 
benestar als països del sud d’Europa, alhora, 
s’ha debilitat i ha esdevingut menys garan-
tista, arran dels canvis que han experimentat 
les estructures familiars tradicionals. 

 La precarietat en les condicions d’ocupació, 
la progressiva precarització de les trajectòries 
laborals i la incorporació més intensa de les 
dones al mercat de treball, amb la persistèn-
cia de desigualtats de gènere en un context 
social en què les estructures familiars es ten-
deixen a flexibilitzar i a diversificar, provo-
quen que la pobresa també afecti la població 
que està ocupada. Cal tenir en compte que la 

precarietat laboral no només limita l’accés 
als ingressos salarials en períodes d’atur o en 
períodes d’ocupació amb baixos salaris, sinó 
que també limita les possibilitats d’accés als 
avantatges que ofereix la protecció social.

 Aquestes dinàmiques socials, que se sumen 
a un fort impacte del fet migratori en la dar-
rera dècada, han contribuït no només a aug-
mentar les situacions de pobresa, sinó també 
a transformar les característiques de l’exclu-
sió social. En el context actual, doncs, convé 
analitzar, repensar i revalorar el paper que ha 
de tenir la política social per combatre l’emer-
gència i la reproducció de les situacions de 
pobresa. 

2. La regulació dels drets dels infants i 
la pobresa

 Amb relació al dret a un nivell de vida ade-
quat, el marc jurídic vigent a Catalunya al-
ludeix de manera específica a les situacions 
de pobresa i recull tant la lluita contra les 
situacions de pobresa entre els objectius 
d’actuació dels poders públics com la confi-
guració, en l’Estatut, d’un dret específic a 
accedir a un nivell de renda que asseguri als 
infants una vida digna. Alhora, la lluita con-
tra la pobresa apareix com un dels objectius 
en els quals les administracions han de posar 
èmfasi pel que fa a les polítiques d’infància. 
Tanmateix, i malgrat aquest reconeixement 
formal, resta pendent un desplegament nor-
matiu en sentit global i general que permeti, 
en el cas dels infants, fer efectiu el dret a un 
nivell de vida adequat, atès que ara com ara 
està configurat més com un objectiu al qual 
han de tendir les polítiques públiques –les 
actuacions de l’Administració– que no pas 
com un dret subjectiu exigible davant les 
administracions o en seu judicial. 

 Amb relació al dret a l’educació, la gratuïtat 
de l’ensenyament bàsic, àmpliament recone-
guda des d’un punt de vista formal, no abasta 
les activitats complementàries ni tampoc, 
amb caràcter general, els serveis escolars de 
menjador i transport o les activitats extraes-
colars, llibres i material, ni les activitats edu-
catives fora de l’horari lectiu. En aquest sen-
tit, la Llei d’educació preveu l’establiment 
d’ajuts per compensar les desigualtats, però 
aquests ajuts han tingut un nivell de desen-
volupament desigual.

 Pel que fa al dret al lleure, per bé que tant 
la Llei d’educació com la Llei dels drets i les 
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oportunitats de la infància i l’adolescència 
estableixen que les administracions han d’afa-
vorir i fomentar l’educació en el lleure i donar 
suport a la xarxa d’entitats socials, i han de 
fomentar la igualtat d’accés dels infants i els 
adolescents, aquestes previsions resten pen-
dents de desplegament normatiu, i en aquest 
àmbit tampoc no s’ha establert un sistema 
general d’ajuts que compleixi aquesta provisió 
i afavoreixi l’equitat en l’accés.

 Amb relació al dret a l’habitatge, l’article 26 
de l’Estatut de Catalunya reconeix el dret de les 
persones que no disposen dels recursos sufici-
ents a accedir a un habitatge digne, per la qual 
cosa preveu que els poders públics han d’esta-
blir per llei un sistema de mesures que garan-
teixin aquest dret en les condicions que deter-
minen les lleis. Aquesta regulació suposa 
passar de la consideració del dret a l’habitatge 
com un principi rector a un dret subjectiu, ja 
que aquest article es troba al capítol primer del 
títol I de l’Estatut, amb referència als drets i 
deures de l’àmbit civil i social. Amb tot, és des-
tacable que la normativa d’habitatge no té en 
consideració les famílies de rendes baixes amb 
infants com a col·lectiu objecte d’una atenció 
especial.

 Finalment, quant al dret a la salut, la Llei 
d’infància reconeix específicament el dret dels 
infants a la prevenció, la protecció i la promo-
ció de la salut; el dret a l’atenció sanitària ade-
quada al seu nivell evolutiu, atenent tant els 
aspectes orgànics com emocionals, i conté una 
referència específica a l’atenció en situacions 
de risc per a la salut mental. Tanmateix, tot i el 
reconeixement normatiu específic del dret a la 
salut, encara hi ha mancances normatives, 
com ara la regulació del dret a la farmàcia gra-
tuïta o el desenvolupament de la cartera de 
serveis, per garantir la plena garantia del dret 
al nivell de salut més alt possible dels infants i 
l’atenció sanitària adequada al seu nivell 
evolutiu.

3. La prevalença de la pobresa monetària 
i de la privació material entre els infants

 L’any 2010, d’acord amb les darreres dades de 
l’Idescat, el risc de pobresa a Catalunya afecta 
un 23,7% dels infants menors de setze anys, 
quasi un de cada quatre. En altres paraules, més 
de 285.000 infants menors de setze anys es 
troba en una situació de vulnerabilitat a l’hora 
de satisfer les seves necessitats bàsiques en 
igualtat d’oportunitats. Aquest risc és especial-
ment prevalent entre les famílies nombroses 

(47,5%) i entre les famílies monoparentals 
(46,6%), pràcticament una de cada dues. 

 La infància és un col·lectiu d’una vulnerabili-
tat especial davant les situacions de pobresa, i 
això es demostra amb una taxa de risc de 
pobresa entre la població infantil (23,7%) signi-
ficativament més elevada que entre la població 
adulta (19,9%). Aquesta circumstància, que és 
comuna a la majoria de països desenvolupats, 
denota que la infància és un col·lectiu especial-
ment vulnerable, no només per la seva depen-
dència social i econòmica, sinó també pel fet de 
viure en condicions socioeconòmiques més 
precàries.

 Evolutivament, la infància representa el col-
lectiu més negativament afectat per la crisi 
econòmica a causa de l’augment de la desocu-
pació, que ha fet davallar els ingressos de mol-
tes famílies, i a la manca de ponderació del 
nombre de fills en la majoria de prestacions. La 
dependència econòmica de la família fa que els 
infants siguin més vulnerables a qualsevol pre-
carització de la situació socioeconòmica d’un 
dels progenitors. A tall il·lustratiu, respecte de 
l’any 2008, la taxa de risc de pobresa infantil ha 
passat del 17,6% al 23,7%, amb un creixement 
del 33%.

 L’anàlisi comparada posa de manifest que, 
abans de l’inici de la crisi, Catalunya presentava 
una prevalença de la pobresa infantil sensible-
ment més baixa que la de la resta de l’Estat 
espanyol, i força equiparable a la mitjana dels 
països de la Unió Europea (27). L’any 2010, en 
canvi, a Catalunya, aquesta taxa (23,7%) pre-
senta valors lleugerament més positius que els 
del conjunt de l’Estat (25,3%), però distants dels 
del conjunt dels països de la Unió Europea 
(20,2%). En termes generals, Catalunya se situa 
en una posició força capdavantera pel que fa a 
la prevalença de la pobresa infantil, juntament 
amb els països de l’Europa de l’Est i del sud, 
amb Itàlia, Espanya i Grècia.

 Els resultats relatius a la privació material 
demostren que els infants catalans es troben en 
una situació molt similar a la que s’observa per 
a tota la població catalana, encara que experi-
menten nivells de privació més elevats respecte 
a la població adulta si ens fixem en la satisfac-
ció de necessitats bàsiques (consum, habitatge, 
etc.). L’anàlisi de dades també indica que un 
nombre més alt d‘infants pateix de manera 
simultània problemes de pobresa monetària i 
de privació material, encara que hi ha determi-
nades privacions que no estan vinculades a 
situacions de pobresa monetària. 
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 Pel que fa als col·lectius més afectats per les 
situacions de pobresa, l’anàlisi de les dades en 
destaca els següents: els infants adolescents, 
amb un risc de privació que és el més alt de tota 
la població catalana per grups d’edat; les famí-
lies nombroses, amb increments progressius 
per cada infant de més; els infants en llars 
monoparentals, que conformen el tercer col-
lectiu en risc de pobresa però especialment de 
privació, sobretot en els casos en què s’afegeix 
la càrrega econòmica de dos fills o més, i, final-
ment, el darrer col·lectiu en risc és el dels 
infants amb progenitors aturats o inactius. Els 
infants de progenitors joves i els infants amb 
progenitors separats o divorciats també presen-
ten una prevalença de la pobresa per sobre de la 
mitjana.

4. Els condicionants i les conseqüències 
de la pobresa infantil a Catalunya (el 
caràcter multifactorial)

El dret a un nivell de vida adequat

 Les condicions d’ocupació dels progenitors 
esdevenen un fort condicionant de la pobresa 
infantil. En aquest sentit, les elevades taxes 
d’atur que presenta Catalunya aquests darrers 
anys (19,2%, l’any 2011) i un mercat de treball 
caracteritzat, entre d’altres, per la precarietat 
laboral conformen uns dels factors més deter-
minants a l’hora d’entendre la prevalença de la 
pobresa infantil a Catalunya. És especialment 
interessant l’evolució paral·lela de les taxes 
d’atur i les taxes de pobresa infantil a Catalu-
nya, que ambdues han patit augments signifi-
catius en el context actual de crisi econòmica, 
i és especialment significatiu el fet que els 
períodes recents de creixement de l’ocupació 
no hagin comportat reduccions igualment sig-
nificatives de la pobresa infantil a causa, en 
part, de la precarietat laboral.

 D’altra banda, el règim d’ocupació juvenil de 
Catalunya, caracteritzat per elevades taxes 
d’atur (superiors al 40% en joves menors de 
vint-i-cinc anys) i de temporalitat (taxes de 
temporalitat juvenil superiors al 55%), i també 
la incorporació prematura de molts joves al 
mercat de treball en condicions de precarietat 
laboral i els dèficits de formació condicionen 
la prevalença de la pobresa entre els menors 
en edat de treballar. 

 En el cas de Catalunya, cal destacar, alhora, el 
percentatge de joves considerats NINI (ni estu-
dien ni treballen), amb valors superiors al 20% 
dels joves de setze a dinou anys. És a dir, més 

de dos de cada deu joves menors d’edat o amb 
una entrada recent a la majoria d’edat pre-
senta una situació d’inactivitat laboral i forma-
tiva. Aquesta situació és destacable no només 
amb vista a combatre els nivells de pobresa 
infantil vigents, sinó també els cercles de 
reproducció de la pobresa al llarg de la vida 
dels individus. 

 En un altre sentit, els nivells de cobertura 
social a Catalunya són significativament bai-
xos, encara que lleugerament superiors als del 
conjunt de l’Estat espanyol. Particularment, 
l’any 2011 només el 35,7% de la població deso-
cupada tenia accés a un subsidi d’atur. Són 
destacables, en aquest sentit, les importants 
desigualtats socials existents en la cobertura 
de les prestacions d’atur. En general, els grups 
socials que tenen més dificultats d’inserció 
laboral i condicions d’ocupació més precàries 
també són els que tenen nivells més baixos de 
cobertura de la protecció social quan l’ocupa-
ció els manca. En aquest cas, entre els joves 
menors d’edat desocupats la cobertura de la 
protecció és especialment restrictiva (al voltant 
del 5%). Les polítiques públiques de protecció 
social, doncs, reprodueixen les desigualtats 
sociolaborals del mateix mercat.

 D’altra banda, les dificultats d’accés a l’habi-
tatge en condicions adequades han esdevingut 
remarcables entre la població socialment més 
desafavorida, especialment en les darreres 
dues dècades, per efecte de l’evolució del sec-
tor. Les famílies amb fills a càrrec estan especi-
alment representades en els grups amb situaci-
ons de residència en habitatges insegurs o 
inadequats. Segons les dades censals de l’any 
2001, el 0,8% de la població infantil menor de 
divuit anys, més de 8.000 en total, vivia en edi-
ficis ruïnosos, i quasi el 10%, gairebé 100.000 
infants, en edificis que no estaven en bon 
estat. 

El dret a l’educació

 Amb relació a l’accés i a l’abandonament del 
sistema educatiu, és destacable que, en el con-
text mediterrani, l’any 2009 Catalunya presenta 
una taxa de pobresa infantil mitjana i una de les 
taxes d’escolarització als disset anys més bai-
xes. A Catalunya, quasi una cinquena part dels 
joves de disset anys (18,6%) no està 
escolaritzada.

 El sistema educatiu català reprodueix les desi-
gualtats pròpies d’altres espais socials, bé en 
l’accés, bé en els processos educatius, bé en els 
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resultats acadèmics assolits. Per exemple, 
l’abandonament escolar a Catalunya afecta de 
manera molt greu determinades categories 
socials: per nacionalitat, els joves estrangers; 
per condició socioeconòmica familiar, els joves 
de famílies de classe social treballadora; o per 
nivell educatiu dels progenitors, els joves amb 
progenitors amb estudis primaris. El mateix sis-
tema educatiu no aconsegueix contrarestar 
prou la força del condicionament de l’origen 
social. 

 Pel que fa a l’equitat en la composició social 
dels centres, la segregació escolar interfereix 
negativament sobre les oportunitats de l’alum-
nat socialment més desafavorit, que es concen-
tra en determinats centres, de desenvolupar 
processos normalitzats de socialització i també 
d’escolarització. Convé recordar que la segrega-
ció escolar genera efectes negatius sobre els 
resultats educatius d’aquests alumnes. 

 Tal com es va posar de manifest en l’informe 
extraordinari que el Síndic va elaborar l’any 
2008 sobre aquest fenomen, la segregació esco-
lar a Catalunya és superior a la segregació 
urbana, fet que constata les possibilitats d’actu-
ació existents des de l’àmbit de la política edu-
cativa. Alhora, aquest informe destacava que en 
la majoria de municipis la segregació dins dels 
sectors de titularitat és superior a la segregació 
entre sectors, de manera que les desigualtats 
que s’han de combatre no hi són només entre 
escoles públiques i concertades. Finalment, 
aquest informe també demostra que la segrega-
ció escolar no depèn tant de l’impacte del fet 
migratori a cada municipi: hi ha municipis amb 
una elevada presència del fet migratori que pre-
senten nivells de segregació baixos i a la inversa.

 Amb relació a l’adquisició d’aprenentatges, 
també destaquen desigualtats en els resultats 
educatius dels alumnes condicionades pel seu 
origen social, com demostren les proves PISA o 
les dades de graduació a l’ESO, per exemple. De 
fet, les situacions de pobresa, des del moment 
en què fomenten condicions de vida no adequa-
des per al màxim desenvolupament possible de 
l’infant, dificultats per sufragar els costos direc-
tes i indirectes de l’escolarització o altres aspec-
tes, poden generar necessitats educatives espe-
cífiques entre l’alumnat. 

El dret a la salut

 Les situacions de pobresa comporten una pre-
valença més alta de trastorns de salut, especial-
ment entre els infants, i al seu torn aquests 
trastorns limiten les seves oportunitats de 

desenvolupament quan es troben en situació de 
pobresa. En aquest sentit, convé destacar que a 
Catalunya, com succeeix en altres indrets, l’es-
tat de salut (i també els hàbits de salut) dels 
infants està condicionat per la situació socioe-
conòmica de la família. 

 És especialment significativa la influència que 
tenen les situacions de pobresa i exclusió social 
en la salut mental d’infants i adolescents. En 
aquest sentit, és destacable la dada que a Cata-
lunya els infants que pertanyen a grups socials 
menys afavorits tenen sis vegades més de pro-
babilitats de tenir problemes de salut mental 
(11,1%) que els infants de grups socials més afa-
vorits (1,8%). 

 D’altra banda, és important destacar que l’ori-
gen social genera diferències importants en 
l’accés a la sanitat i als serveis de salut, per 
exemple, en el tipus de servei sanitari al qual 
s’accedeix, especialment, quan aquests serveis 
sanitaris no estan inclosos en la cartera de ser-
veis de la sanitat pública o ho estan amb inten-
sitats baixes. Les persones que no disposen de 
doble cobertura en salut visiten proporcional-
ment menys els serveis de salut no coberts per 
la cartera de serveis de la sanitat pública.

El dret al lleure i a la participació

 A mesura que s’amplien els drets relacionats 
amb l’escolarització i se’n promou la universa-
lització, les desigualtats educatives estan més 
condicionades per l’accés dels infants i joves a 
altres recursos educatius fora del temps escolar. 
De fet, les dades demostren que el capital eco-
nòmic i cultural de la família d’origen genera 
desigualtats importants quant als nivells de 
participació en activitats de lleure educatiu.

 L’accés a les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) és un altre àmbit directament 
condicionat pel capital cultural i econòmic de 
les famílies. En aquest àmbit, es constaten dife-
rències de fins a 50 punts percentuals entre els 
grups amb nivells d’ingressos més baixos i el 
grup amb ingressos més alts pel que fa a la 
tinença d’equipaments TIC a la llar. 

5. Els nivells de despesa social a Catalunya

 Catalunya s’ubica entre els països amb nivells 
més baixos de despesa en protecció social, en la 
línia de països amb règims de benestar amb un 
paper de l’Estat més marginal i assistencialista, 
i també entre els països amb nivells de pobresa 
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infantil relativament elevats, per sobre de la 
mitjana europea. Destaca el fet que Catalunya 
destina un 17,8% del PIB a despesa en protecció 
social, més de 3 punts per sota de la mitjana 
estatal (21,0%) i més de 8 punts percentuals per 
sota de la mitjana europea (26,2%). L’anàlisi 
comparada per països europeus constata la 
relació negativa existent entre la despesa en 
protecció social sobre el PIB i la pobresa infantil: 
en general, els països que més gasten en protec-
ció social són els que menys pobresa infantil 
presenten (el 19,4% de les diferències en els 
nivells de pobresa infantil entre països s’explica 
pels diferents nivells de despesa en protecció 
social). 

 La despesa en protecció social a Catalunya 
presenta nivells baixos d’eficàcia. Mentre que la 
despesa en protecció social permet reduir, en el 
cas de la Unió Europea, el 45% de la pobresa 
infantil, que passa d’una taxa del 37% abans de 
les transferències socials a una del 20% després 
de les transferències socials, a Catalunya la 
reducció de la pobresa infantil per efecte de la 
despesa en protecció social és només del 27%, 
que passa del 33% al 24%. L’any 2010 només 
Grècia tenia un sistema de protecció social 
menys eficaç pel que fa a la reducció de la 
pobresa infantil. En general, els països europeus 
amb una taxa de pobresa infantil més elevada 
tendeixen a tenir sistemes de protecció social 
menys capaços de reduir les situacions de 
pobresa infantil. En el cas de Catalunya, la baixa 
eficàcia del sistema de protecció social té a 
veure clarament amb la baixa despesa social. En 
altres paraules, la millora de l’eficàcia passa, en 
part, per un increment de la inversió en política 
de protecció social. 

 Pel que fa a l’eficiència, Catalunya, a diferèn-
cia dels estats de l’Europa mediterrània, no 
forma part del bloc de països amb sistemes de 
protecció social més ineficients. Aquests nivells 
d’eficiència, però, sembla que s’expliquen més 
per la baixa despesa en protecció social que per 
la capacitat del sistema de protecció social de 
reduir la pobresa. De fet, des d’una perspectiva 
comparada, el nostre país combina baixa des-
pesa social i baix impacte de les transferències 
socials pel que fa a la reducció de la pobresa. 

 Les prestacions socials adreçades a infants 
conformen la intervenció més efectiva per com-
batre la pobresa infantil. No obstant aquesta 
importància, a Catalunya els poders públics 
només destinen l’1,0% del PIB a polítiques de 
protecció social adreçades a infància i família, 
segons dades del 2007, despesa sensiblement 
inferior a la del conjunt de l’Estat espanyol, que 

és de l’1,2%, i notablement inferior a la del con-
junt de la Unió Europea, que és del 2,0%. Catalu-
nya, que ja presenta nivells baixos de despesa 
global en protecció social, també fa un esforç 
financer baix en la protecció social adreçada a 
infància i família. Catalunya, només per davant 
de Polònia, és un dels països amb una despesa 
en infància i família sobre el PIB més baixa. De 
fet, en part, les diferències en els nivells d’eficà-
cia dels sistemes de protecció social es deuen al 
pes que tenen en la despesa social les transfe-
rències adreçades específicament als infants (o 
a les llars amb infants). 

 D’altra banda, Catalunya també es troba entre 
els països europeus amb una despesa en educa-
ció més baixa sobre el PIB (4,7% del PIB), clara-
ment per sota de la mitjana europea (5,2%), i 
lleugerament per sota també de la mitjana 
espanyola (5,7%). Això significa que, de mitjana, 
els països europeus inverteixen proporcional-
ment prop d’un 25% més de recursos en relació 
amb el PIB del que es fa a Catalunya. Aquests 
baixos nivells de despesa en educació a Catalu-
nya es deuen bàsicament a dèficits de finança-
ment públic, que se situa en el 3,9% del PIB, 
mentre que a la Unió Europea és del 5,4% i a 
l’Estat espanyol, del 5%. L’anàlisi comparada a 
escala europea mostra que els països amb una 
despesa més elevada, especialment els països 
nòrdics, presenten nivells de pobresa infantil 
més baixos. 

 En aquest sentit, és important tenir present 
que la política educativa assumeix un paper 
fonamental no només per millorar els resultats 
educatius de l’alumnat que procedeix d’en-
torns socialment menys afavorits, sinó també 
per evitar que la població caigui en situacions 
de pobresa o en pugui fugir. De fet, aquest dèfi-
cit de finançament a Catalunya és especial-
ment preocupant si es té present que el nostre 
sistema educatiu és un dels que més ha cres-
cut en els darrers anys en nombre d’alumnes i 
en complexitat socioeducativa, i també és un 
dels que presenta més problemes de dualitza-
ció per origen social. Gestionar aquesta més alta 
complexitat amb menys recursos condiciona 
fàcilment les possibilitats de promoure l’equitat 
del sistema i de combatre més intensament la 
pobresa infantil des del sistema educatiu.

 Finalment, és destacable que Catalunya també 
presenta nivells de despesa en salut sobre el PIB 
relativament baixos (9% del PIB), sensiblement 
inferiors als del conjunt de l’Estat espanyol (9,5%) 
i de la majoria de països europeus (al voltant del 
10%). Aquests nivells de despesa global s’expli-
quen en part pels relatius baixos nivells de des-
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pesa pública que presenta el nostre país. Mentre 
que la despesa privada a Catalunya (2,8% del PIB) 
és equiparable a la mitjana estatal (2,5%) o 
europea (2,3%), i superior a la majoria de països 
europeus, la despesa pública (6,2% del PIB) és 
sensiblement inferior a aquests països, i també 
a la mitjana estatal (7%) i europea (8,1%). El 
dèficit històric de finançament públic del sis-
tema sanitari català, significativament per sota 
d’altres països amb un nivell de desenvolupa-
ment econòmic i amb un nivell de demanda de 
prestacions sanitàries equivalents, ha estat 
acompanyat per un important desenvolupa-
ment de la participació de proveïdors privats 
(concertats i no concertats). 

 Cal tenir en compte que la despesa pública 
en salut tendeix a condicionar el grau de provi-
sió i d’accessibilitat que la població té dels ser-
veis sanitaris d’atenció primària o especialit-
zada, dels medicaments o dels instruments 
necessaris per compensar o corregir determi-
nats dèficits de salut, com ara els instruments 
òptics, ortodòntics, ortopèdics, etc., i conse-
güentment també el grau de (co)pagament que 
ha de ser assumit pels afectats (o per les seves 
famílies, en el cas dels infants). Els increments 
de despesa pública en salut, doncs, han de per-
metre combatre, encara que sigui parcialment, 
el fenomen de la pobresa infantil.

6. La planificació de l’estratègia política 
en la lluita contra la pobresa infantil 

 A escala europea, la pobresa infantil, si bé 
està cada cop més present com a prioritat en 
l’agenda política europea, no sempre ha tingut 
un tractament clarament específic. El 
compromís assumit en el marc de l’Estratègia 
de Lisboa 2010 d’eradicar de manera 
significativa el fenomen de la pobresa a Europa, 
i de prestar una atenció especial als infants, 
entre d’altres, va permetre progressivament 
visibilitzar el problema de la pobresa infantil 
en l’agenda política de la Unió Europea. 
L’interès principal se situava en la intervenció 
precoç i en les primeres etapes de l’educació 
dels infants desafavorits. Amb la definició de la 
nova estratègia econòmica i social europea per 
a la nova dècada, l’Estratègia Europa 2020, el 
problema de la pobresa en general, i de la 
pobresa infantil en particular, ha adquirit més 
rellevància. Tot i que no s’ha definit cap objectiu 
específic relacionat amb la reducció de la 
pobresa infantil, a hores d’ara hi ha el 
compromís per part de la Comissió Europea 
d’elaborar una recomanació sobre la pobresa 
infantil als estats membres per a aquest any 

2012. Aquesta recomanació ha de contribuir a 
situar el repte de la lluita contra la pobresa 
infantil com a objectiu específic i prioritari.

 A escala estatal, els plans estratègics no 
consideren la pobresa infantil com un àmbit 
prioritari d’actuació que hagi de ser abordat 
específicament i, en aquest context, la relació 
dels plans amb l’objectiu de reducció dels 
nivells de pobresa infantil es fa de manera 
indirecta. Així, per exemple, el Pla nacional 
d’acció per a la inclusió social 2008-2010, tot i 
preocupar-se per qüestions relacionades amb 
el benestar dels infants, com ara la seva 
educació en igualtat d’oportunitats, no ha 
considerat la pobresa infantil com un àmbit 
prioritari d’actuació, ni estableix un punt de 
referència a curt o mitjà termini per avaluar-ne 
el grau d’assoliment. D’acord amb les 
recomanacions europees, però, el Programa 
nacional de reforma 2011 ja incorpora en els 
seus objectius d’inclusió social, de manera més 
clara, la reducció de la pobresa infantil.

 A escala catalana, tampoc no hi ha un 
abordatge específic i integral, des del punt de 
vista de la planificació de la política social, de 
la pobresa infantil. Amb relació al Pla d’acció 
per a la inclusió i la cohesió social de Catalunya 
2010-2013, per exemple, per bé que diversos 
dels seus objectius incorporen la perspectiva 
del cicle de vida, i presten una atenció especial 
a l’edat com a eix de desigualtat social i a les 
ruptures de les trajectòries vitals de les 
persones com a moments clau per a l’exclusió 
social, pocs remeten específicament a la 
situació de la infància. 

 Per exemple, el Pla estratègic de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013, més enllà 
d’establir objectius de cobertura en determinats 
serveis d’atenció a la infància i l’adolescència 
(centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç –CDIAP–, centres residencials d’acció 
educativa –CRAE–, centres residencials d’acció 
educativa intensiva–CREI–, centres d’acolliment 
–CA–, centres oberts, etc.), i també d’incorporar 
com a actuació estratègica les intervencions 
preventives dirigides a la infància en risc en 
l’àmbit laboral, tampoc no atorga un tractament 
específic a la pobresa infantil. 

 Finalment, el Pla d’atenció integral a la 
infància i l’adolescència de Catalunya 2010-
2013 és un bon instrument de planificació per 
orientar les polítiques adreçades a la infància 
en general, però la seva contribució com a 
instrument de planificació de polítiques per 
combatre específicament les situacions de 
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pobresa infantil és feble, ja que està mancat 
de concreció i comprensivitat de les 
problemàtiques que afecten els infants en 
situació de pobresa. 

 En general, la manca de plans integrals que 
abordin plenament i de manera específica el 
fenomen de la pobresa infantil a Catalunya pot 
generar alguns dèficits relacionats amb la 
priorització política, amb la concreció 
d’estratègies, amb la comprensivitat de les 
polítiques, amb el seu impacte i amb 
l’aproximació al fenomen. 

 Una planificació estratègica més específica 
afavoriria una priorització política més gran 
per part dels poders públics, seria positiva a 
l’hora de requerir-los un esforç més gran en la 
concreció i la sistematització d’estratègies, 
afavoriria un abordatge més comprensiu i 
integral de les diferents necessitats dels infants 
en situació de pobresa, seria positiva per 
garantir un impacte més gran dels plans a 
l’hora de combatre la pobresa infantil i també 
per evitar aproximacions adultocèntriques a la 
pobresa infantil.

 En l’àmbit de la inclusió social, cal fer menció 
de la voluntat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de definir i aplicar, en el marc 
d’aquesta legislatura, un pacte nacional per a 
la inclusió social i l’eradicació de la pobresa, 
com a instrument estratègic per abordar 
l’objectiu fixat de lluitar contra la pobresa. I, en 
l’àmbit de la infància, el Govern de la Generalitat 
també està en procés de promoure un pacte 
per a la infància a Catalunya que orienti 
polítiques integrals d’infància i adolescència, i 
que fomenti el compromís del conjunt de la 
societat amb la situació dels infants. Aquests 
processos, pendents de concreció futura, si bé 
poden suposar una contribució significativa a 
la lluita contra la pobresa en general o a les 
garanties de drets i d’oportunitats de la 
infància, respectivament, de moment no 
parteixen d’una anàlisi prèvia i específica sobre 
el fenomen de la pobresa infantil, ni sobre els 
possibles dèficits que presenten les polítiques 
públiques que actualment s’ocupen 
d’atendre-la, ni de moment tampoc es proposen 
incidir i donar resposta al conjunt de necessitats 
que presenten els infants en situació de 
pobresa. Amb la concreció definitiva d’aquests 
pactes, caldrà valorar quin nivell de 
desenvolupament presenta l’àmbit de la lluita 
contra la pobresa infantil, i si esdevenen bons 
instruments de planificació de política social a 
partir del qual combatre de manera específica i 
comprensiva aquest fenomen.

7. Les polítiques de provisió de serveis 
per combatre la pobresa infantil

Les polítiques en l’àmbit de la protecció social 

 En relació amb les polítiques de provisió de 
serveis socials d’atenció primària, convé 
esmentar que, si bé el sistema de serveis 
socials no està dissenyat per lluitar contra la 
pobresa estructural, sí que ha de ser una de les 
institucions fonamentals per facilitar 
mecanismes d’ajuda per sortir de la pobresa 
familiar i per superar situacions de privació 
material greu dels infants i de les seves famílies. 
Per acomplir aquesta tasca, però, el sistema de 
serveis socials presenta diverses febleses, com 
ara la manca de serveis preventius i, sobretot, 
de serveis adreçats a la família. Hi ha nombrosos 
territoris amb recursos escassos de caràcter 
preventiu i d’intervenció socioeducativa 
adreçats als infants i a les famílies. Val a dir 
que, en alguns territoris, la intervenció dels 
serveis socials locals s’ha adreçat més a 
desplegar dispositius d’atenció de les 
necessitats de la gent gran i no tant de la 
infància. 

 Una part important de l’activitat que porten 
a terme els serveis socials no està tan centrada 
en la dinamització de processos personals i 
d’experiències significatives personals o 
grupals, sinó en la tramitació i la gestió de 
prestacions, serveis i recursos, sense incidir 
necessàriament en l’acompanyament de les 
persones i famílies.

 La crisi econòmica ha condicionat de manera 
desigual el desenvolupament de polítiques de 
serveis socials adreçades a la infància i al 
conjunt de la família en els diferents territoris. 
Mentre que alguns municipis han mantingut o 
incrementat la seva inversió, altres municipis 
han experimentat un decrement de recursos 
destinats a serveis socials, com a conseqüència 
de les dificultats pressupostàries creixents que 
pateixen molts ajuntaments. En tot cas, en la 
majoria de municipis, l’augment de necessitats 
socials per l’efecte de la crisi no s’ha traduït en 
un augment proporcional de recursos i serveis.

 El tipus d’usuaris de serveis socials també 
s’ha modificat. A banda de la població 
tradicionalment usuària d’aquests serveis, que 
ha vist precaritzada encara més la seva situació, 
convé afegir l’augment d’intervencions 
adreçades a persones sense antecedents 
d’exclusió econòmica ni social, i sense una 
història de mancances en habilitats formatives 
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o socials, entre les quals hi ha famílies joves 
amb infants petits que veuen compromesa la 
seva responsabilitat parental i la tasca de 
criança dels fills i que depenen del suport i dels 
recursos disponibles. Davant d’aquest escenari, 
els serveis socials han d’adaptar el seu programa 
d’intervenció amb noves eines i amb l’aplicació 
de mesures complementàries als ajuts i les 
transferències establertes pels poders públics. 

 Amb relació a les polítiques de protecció de la 
infància i l’adolescència, hi ha consens sobre el 
fet que la pobresa i la privació material no 
hauria de ser una causa perquè s’adoptin 
mesures de protecció dels infants, com ara 
atendre’ls en un recurs alternatiu a la seva 
família, però també sobre el fet que aquest 
factor existeix com a causa de la intervenció 
protectora, encara que quedi ocult. 

 La pobresa és un factor important en les 
situacions de negligència infantil, però no l’únic, 
i és difícil dilucidar la relació causal entre la 
pobresa, l’exclusió social, el maltractament 
infantil i altres problemes associats com ara la 
malaltia mental i l’abús de substàncies tòxiques, 
entre d’altres. La teoria més àmpliament 
acceptada per explicar la relació entre la pobresa 
i el maltractament sembla que és l’estrès, ja que 
incrementa les dificultats dels pares, i pot 
afectar de manera significativa la seva capacitat 
per donar resposta a les necessitats i a les 
demandes dels seus fills. Per evitar aquesta 
realitat, les famílies amb infants petits, 
especialment les que viuen en la pobresa i 
l’exclusió social, haurien de rebre al més aviat 
possible el suport i l’acompanyament que 
necessiten per cobrir les necessitats de criança 
dels seus fills. 

 Les dificultats amb què es troben els serveis 
socials d’atenció primària, especialment quant 
a la disponibilitat de recursos, provoca que 
infants de famílies en situació de precarietat 
econòmica siguin derivats al sistema de 
protecció de la infància per presumpte 
desemparament, quan la precarietat econòmica 
de la família podria ser atesa pels serveis socials 
d’atenció primària en un context de més despesa 
pública.

 Tot i l’esforç fet per l’Administració pública, 
els recursos del sistema de protecció de la 
infància encara són insuficients per atendre la 
infància desemparada amb garanties de qualitat. 
Les mancances afecten les places en centres, els 
recursos humans de diferents equips, les 
condicions de treball d’alguns professionals o la 

freqüència i la qualitat d’accés dels infants a 
diversos serveis.

 En relació amb les polítiques d’atenció als 
infants estrangers sense referents familiars, la 
situació de llimbs legals d’aquests joves, quan la 
seva documentació acrediti que són menors 
d’edat però les proves mèdiques d’edat 
estableixen el contrari, genera enormes 
disfuncions a l’hora promoure’n la integració 
social, l’exercici del dret a l’educació, la 
inserció sociolaboral, entre d’altres. 

 En relació amb les polítiques d’habitatge, 
convé recordar que moltes famílies amb fills a 
càrrec es veuen afectades per situacions de 
sobreocupació i d’infrahabitatge, o també per 
processos de desnonament derivats de la 
impossibilitat de sufragar-ne el cost. En 
matèria d’habitatge, doncs, les polítiques que 
contribueixen a combatre més directament la 
pobresa en l’accés a un habitatge digne tenen 
a veure, bàsicament, a banda de la concessió 
de prestacions econòmiques per al pagament 
de l’habitatge, amb la promoció de l’habitatge 
amb protecció oficial, especialment en règim 
de lloguer, i també amb el desenvolupament 
de programes socials d’habitatge.

 Pel que fa al desenvolupament d’aquestes 
polítiques, alguns dels dèficits tenen a veure 
amb: la insuficient provisió d’habitatges amb 
lloguer social i també, i molt especialment, 
d’habitatges d’inserció i allotjaments 
d’acollida; la manca de reconeixement de la 
tinença de fills a càrrec com a criteri de 
prioritat clau a l’hora d’ordenar l’accés de les 
persones en situació de pobresa a les 
polítiques d’habitatge protegit i d’habitatge 
social; les necessitats d’una col·laboració més 
estreta i coordinada entre els serveis socials 
locals i els serveis d’habitatge dels mateixos 
ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya o 
d’entitats privades que gestionen habitatges 
d’inclusió social, especialment quan hi ha 
una situació urgent que cal atendre; la lentitud 
en l’adjudicació i l’ocupació efectiva dels 
habitatges, que provoca que es produeixin 
situacions d’infraocupació del parc d’habitatge 
públic; l’existència de requisits per accedir a 
la xarxa d’habitatges destinats a lloguer social, 
que són massa restrictius, etc.

 Més enllà de l’habitatge social, cal fer 
referència a altres polítiques destinades a 
donar suport a les famílies que tenen dificultats 
per fer front als costos d’hipoteques o de 
manteniment de l’habitatge, i que són víctimes 
d’execucions hipotecàries per part de les 
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entitats financeres per impagament del crèdit 
o del préstec, sense haver acabat de saldar part 
del deute. Per evitar aquestes situacions, 
l’Administració ha incorporat alguna mesura 
de suport a la dació en pagament, per exemple, 
amb la incorporació d’ajuts en els tràmits, que 
alleugereixen la pressió fiscal mitjançant 
bonificacions. El Síndic, però, considera que la 
dació en pagament no és la solució més idònia 
perquè fa que el deutor perdi l’ús de l’habitatge 
on té constituïda la seva residència habitual, 
fet que genera moltes situacions d’exclusió 
social, i suggereix que es promoguin fórmules 
per facilitar el redreçament dels deutes 
hipotecaris.

 Alguns dels dèficits identificats en el marc 
de l’actuació d’aquesta institució sobre el 
redreçament d’aquests deutes tenen a veure 
amb el tractament fiscal d’aquestes operacions, 
vigent actualment, en determinats acords, 
que grava no tan sols les entitats financeres, 
sinó també els deutors que els subscriguin; i 
també el caràcter voluntari d’aquests acords, 
que no impedeix que hi hagi entitats financeres 
no disposades a col·laborar ni a arribar a un 
acord.

Les polítiques en l’àmbit de l’educació

 Amb relació a les polítiques de promoció de 
l’escolarització pública de zero a tres anys, és 
important destacar el fet que l’accés dels 
infants a l’educació infantil de primer cicle 
redueix l’efecte de determinades situacions 
de precarietat socioeconòmica i socioeducativa, 
com ara la de pobresa, en tant que recurs 
bàsic de desenvolupament integral dels infants 
i també de conciliació de la vida laboral i 
familiar.

 Tot i l’important increment de la inversió 
econòmica feta pel Departament d’Ensenyament 
i pels ajuntaments en la creació i el sosteniment 
de places escolars d’educació infantil en els 
darrers anys, l’accés a l’educació infantil de 
primer cicle continua presentant desigualtats 
d’accés segons la situació socioeconòmica de 
les famílies. Alguns factors que potencien 
l’existència de desigualtats educatives són els 
règims actuals de provisió d’oferta d’educació 
infantil de primer cicle, marcats per un dèficit 
d’oferta pública; els costos d’accés; els criteris 
d’admissió i la seva baremació, que, en alguns 
casos, no discriminen positivament 
determinades situacions de precarietat 
econòmica, entre d’altres.

 La provisió d’oferta pública, pel fet que 
requereix un cost d’accés més baix per part de 
les famílies i que el seu desenvolupament 
depèn menys del nivell de renda de la població 
del territori on s’ubica, a diferència del que 
passa amb el sector privat, esdevé fonamental 
com a mecanisme per combatre la pobresa 
infantil. En aquest sentit, també són importants 
les subvencions que atorga el Departament 
d’Ensenyament a ajuntaments i a centres privats 
per a l’escolarització d’infants de zero a tres 
anys socialment desafavorits. Per al curs 
2011/2012, encara no s’ha publicat la convocatòria 
d’ajuts per a l’alumnat d’escoles bressol de 
titularitat municipal. La reducció de l’aportació 
que fa el Departament d’Ensenyament per al 
sosteniment de places públiques de llars 
d’infants de titularitat municipal, a més, ha fet 
augmentar les quotes en diversos municipis.

 En relació amb les polítiques d’escolarització 
equilibrada d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques i de gratuïtat en 
l’admissió, convé recordar que la segregació 
escolar de l’alumnat socialment menys afavorit 
limita les seves oportunitats educatives. 

 Hi ha diferències importants entre municipis 
quant a desequilibris entre centres en 
l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques, i aquestes diferències 
no tenen necessàriament relació amb la 
prevalença de fenòmens com ara el fet migratori 
o la segregació urbana en cadascun d’aquests 
municipis, sinó que remeten a les polítiques 
actives de distribució equitativa de l’alumnat 
que s’hi han desenvolupat en els successius 
processos d’admissió al sistema educatiu. 
Sovint s’infrautilitzen els instruments que 
ofereix la normativa, com ara la reserva de 
places per a alumnat amb necessitats educatives 
específiques, o s’utilitzen malament, com ara 
fent ampliacions de ràtios o de grups als centres 
més sol·licitats quan hi ha altres centres propers 
amb vacants. Les polítiques de seguiment de la 
demanda, orientades a satisfer l’elecció escolar 
de les famílies, persegueixen garantir més la 
governabilitat del procés d’admissió que 
l’equitat del sistema en conjunt. A més, encara 
hi ha centres segregats que concentren la 
matrícula viva. 

 La Llei d’educació (LEC) preveu que s’estableixi 
una proporció territorial màxima d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques que 
poden ser escolaritzats en cada centre. Si bé 
aquest és un instrument fonamental per 
combatre la segregació escolar, està pendent de 
desplegament des de l’any 2009. 
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 Els desequilibris entre centres quant a la 
qualitat de les condicions infraestructurals, la 
qualitat dels projectes educatius, la diversificació 
dels serveis escolars disponibles, etc. són factors 
que també reforcen els dèficits d’escolarització 
equilibrada de l’alumnat.

 L’impuls encara insuficient dels contractes 
programa previstos en el Pacte nacional per a 
l’educació i en la LEC, que tenen per objectiu 
garantir el finançament necessari als titulars 
dels centres concertats, i el caràcter restrictiu de 
les subvencions que el Departament d’Ensenya-
ment atorga als centres concertats per a l’esco-
larització equilibrada d’alumnat (només en fun-
ció de l’alumnat amb dictamen de necessitats 
educatives específiques) no ajuda a promoure la 
gratuïtat real ni la implicació de les escoles con-
certades a l’hora de combatre la segregació esco-
lar. Aquesta situació afavoreix la reproducció de 
les desigualtats en l’escolarització dels infants i 
joves amb situacions socioeconòmiques i perso-
nals més desafavorides.

 L’impacte de la crisi econòmica i els dèficits de 
gratuïtat de l’ensenyament en el sector concertat 
provoca fluxos d’escolarització d’alumnat del 
sector concertat cap al sector públic per les difi-
cultats de pagar les quotes. Aquesta dinàmica 
reprodueix la segregació escolar.

 D’altra banda, en relació amb les polítiques 
d’atenció a la diversitat educativa i de millora de 
l’èxit escolar, en els darrers cursos escolars, com 
a conseqüència, en part, de les polítiques de con-
tenció de la despesa derivades de la crisi econò-
mica, s’han intensificat els problemes relacio-
nats amb la cobertura i la intensitat de la 
intervenció dels serveis educatius i de suport als 
centres, i també amb els recursos específics de 
què disposen els centres per atendre adequada-
ment la diversitat d’alumnat i les dificultats d’es-
colarització existents. El Síndic ha rebut nombro-
ses queixes relacionades amb la disminució de la 
provisió de personal docent i de suport als cen-
tres escolars i als serveis educatius, que pot afec-
tar negativament la capacitat dels centres de 
donar respostes específiques a les necessitats 
educatives de l’alumnat.

 Cal destacar la preocupació del Departament 
d’Ensenyament en la promoció de programes i 
acords per incidir en el fracàs escolar, fortament 
marcat, també, per desigualtats socioeconòmi-
ques. L’any 2011 el Govern va aprovar l’Acord 
marc per lluitar contra el fracàs escolar, que defi-
neix les línies d’acció en aquest àmbit per afron-
tar el problema en els propers anys.

 En l’àmbit de la millora de l’èxit escolar, convé 
fer una menció especial del paper que fa el ter-
ritori a l’hora de proveir recursos d’acompanya-
ment a l’escolaritat. En aquest sentit, cal desta-
car les desigualtats territorials existents quant 
al desplegament de mesures d’acompanyament 
a l’escolaritat (tallers d’estudi assistit, progra-
mes de transició escola-treball, els programes 
de suport a les famílies, etc.). 

 Finalment, en relació amb les polítiques de 
dinamització de la formació professional, és 
important destacar que aquest àmbit representa 
un sector educatiu estratègic a l’hora de comba-
tre l’abandonament escolar prematur i els efec-
tes de la pobresa en l’accés als ensenyaments 
postobligatoris. Tot i així, Catalunya presenta 
una de les ràtios d’alumnat de formació professi-
onal per alumnat en ensenyaments obligatoris 
més baixes de la Unió Europea. 

 Tot i el increment de places de formació pro-
fessional en els darrers anys gràcies al II Pla 
general de formació professional a Catalunya 
(2007-2010) i a altres actuacions posteriors d’ampli-
ació de l’oferta, continua havent-hi un dèficit 
d’oferta en formació professional inicial en el con-
junt del sistema educatiu. Alhora, es constaten 
importants desigualtats territorials entre comar-
ques, la qual cosa suposa que les oportunitats edu-
catives difereixen substancialment en funció del 
territori de referència. 

 D’altra banda, malgrat l’esforç notable fet pel 
Departament d’Ensenyament per ampliar la 
provisió de places de programes de qualificació 
professional inicial (PQPI), l’oferta actual de places, 
properes a les 8.000 a Catalunya, són insuficients 
per atendre les necessitats relacionades amb la 
no-graduació en ESO. La taxa d’accés a aquests 
recursos educatius a Catalunya, a més, és 
sensiblement inferior a la del conjunt de l’Estat 
espanyol. Per situar-se a la mitjana del conjunt de 
l’Estat espanyol, Catalunya hauria de disposar 
actualment de més d’11.000 alumnes matriculats 
als PQPI. De nou, però, hi ha desigualtats territorials 
importants en la provisió de l’oferta de PQPI arreu 
de Catalunya. És important destacar que per al curs 
2010/2011 encara hi havia comarques i municipis 
de més de 10.000 habitants sense oferta. 

Les polítiques en l’àmbit de la salut 

 Amb relació a les polítiques d’accés universal 
als serveis de salut d’atenció primària i especi-
alitzada, és interessant destacar que les situaci-
ons de precarietat econòmica són un condicio-
nant de l’ús dels serveis mèdics especialitzats 
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no coberts per la cartera de serveis del Sistema 
Nacional de Salut. En el cas de l’atenció odonto-
lògica, el servei públic és limitat i deixa alguns 
problemes dentals sense cobrir. Determinats 
grups poblacionals amb dificultats socioeconò-
miques poden veure no cobertes les seves neces-
sitats d’atenció bucodental. Aquest fet és especi-
alment greu en el cas dels infants.

 Pel que fa a les polítiques d’accés a medica-
ments, cal remarcar que a Catalunya, en matè-
ria de farmàcia gratuïta, regeixen els serveis 
mínims i comuns de la cartera de serveis nacio-
nal. Amb caràcter general, la participació eco-
nòmica que correspon satisfer als usuaris és del 
40% sobre el preu de venda al públic. En aquest 
àmbit, la manca de cobertura del cost total dels 
medicaments pot afectar la salut dels infants 
que es trobin en una situació precària, les famí-
lies dels quals no puguin sufragar la part del 
cost que els correspongui. 

 Així mateix, la manca de regulació del dret a 
la prestació de farmàcia gratuïta pot provocar 
desinformació de les persones afectades sobre 
els criteris i les condicions per rebre la farmàcia 
gratuïta. 

 D’altra banda, amb relació a les polítiques de 
provisió de serveis de salut mental infantils i 
juvenils, és interessant destacar que els dèficits 
i disfuncions de l’actual xarxa pública de salut 
mental infantil i juvenil introdueixen desigual-
tats clares, tant en l’accés com en la permanèn-
cia dins la xarxa, per als infants procedents de 
famílies socialment desfavorides, que, arran de 
les seves limitacions econòmiques, depenen del 
sector públic per accedir a un tractament. Són 
destacables, en aquest sentit, els problemes de 
saturació dels centres de salut mental infantils 
juvenils (CSMIJ) i, en conseqüència, els dèficits 
d’intensitat del tractament, la manca de recur-
sos públics específics en salut mental per a ado-
lescents i la manca de dotació econòmica sufici-
ent dels programes específics de salut mental 
per a infants i adolescents, entre d’altres. 

 Finalment, pel que fa a les polítiques de provi-
sió de serveis d’atenció precoç, els dèficits i les 
disfuncions existents en aquests serveis també 
introdueixen desigualtats per a les famílies que 
presenten una manca de recursos personals i 
econòmics i que depenen de la provisió pública 
de serveis sanitaris per atendre les seves neces-
sitats de salut. Destaquen, en aquest cas, alguns 
dèficits per manca de freqüència i d’especialit-
zació del tractament que reben alguns infants, 
problemes en els serveis de continuïtat quan 
cessa l’atenció per part del CDIAP, i els dèficits 

de coordinació entre CDIAP i CSMIJ quan és 
necessària. 

 En general, el poc desenvolupament global de 
les mesures previstes en l’àmbit de salut mental 
infantil i juvenil en el Pla de salut mental fa que 
els dèficits i problemes existents a la xarxa no 
es resolguin. Queden pendents de desenvolupar 
els recursos específics per a adolescents i les 
unitats funcionals que integrin CDIAP i CSMIJ 
juntament amb altres professionals per donar 
respostes integrades en l’atenció dels infants i 
adolescents amb problemes de salut mental, 
previstes en el Pla de salut mental. 

Les polítiques en l’àmbit de la participació i el 
lleure

 Pel que fa a les polítiques de promoció de la 
participació i foment del lleure educatiu i cultural, 
malgrat els esforços i les actuacions dutes a 
terme per les administracions públiques en els 
darrers temps, cal dir que aquest ha estat un dels 
àmbits més negativament afectats per les 
mesures de contenció de la despesa i del dèficit 
públic vigents en el context actual de crisi 
econòmica, amb la supressió o la reducció 
d’algunes de les inversions realitzades. Davant 
d’aquest escenari, convé recordar que les 
activitats de lleure educatiu continuen essent un 
dels àmbits socials que presenta més desigualtats 
amb relació a l’accés dels infants socialment 
menys afavorits. 

8. L’anàlisi de les polítiques de 
transferències econòmiques destinades 
a la lluita contra la pobresa infantil

 Amb relació a la despesa destinada a les 
prestacions econòmiques, els baixos nivells 
comparats de despesa pública s’havien vist 
compensats parcialment amb un creixement 
sostingut entre els anys 2006 i 2010 de les 
partides pressupostàries destinades a prestacions 
econòmiques. Van ser especialment destacables 
els increments experimentats per les partides 
destinades a la renda mínima d’inserció, als 
ajuts individuals de menjador escolar o a les 
beques i ajuts a l’estudi, de més del 170%, que 
concentraven, conjuntament amb la prestació 
de caràcter universal per infant a càrrec, el 
volum més important de despesa en prestacions. 

 Aquesta evolució positiva de la despesa social 
entre els anys 2006 i 2010 s’ha vist alterada a 
partir de l’any 2011 per efecte de les mesures de 
contenció pressupostària i de reducció del 
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dèficit aplicades pel govern, a causa de la crisi 
econòmica vigent. De fet, les prestacions que 
concentren la major part d’inversió, com ara la 
prestació econòmica de caràcter universal per 
infant a càrrec, la renda mínima d’inserció i els 
ajuts de menjador escolar, o bé han quedat 
suspeses o bé han vist reduït de manera 
significativa l’import global destinat (encara que 
s’hagi afegit un ajut per a famílies en què s’hagi 
produït un naixement, adopció, tutela o 
acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar, per compensar aquesta 
reducció). 

A més, altres prestacions econòmiques amb un 
pes menys important han quedat eliminades o 
s’han deixat de convocar (subvencions als 
centres privats concertats per a activitats de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques o subvencions per a activitats 
extraescolars, del Departament d’Ensenyament; 
prestacions permanents per al pagament del 
lloguer, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat; ajuts per a famílies amb part, 
adopció o acolliment múltiple sotmès al nivell 
d’ingressos de la unitat familiar, del Departament 
de Benestar Social i Família, etc.). En definitiva, 
ens trobem en un context d’increment de les 
necessitats socioeconòmiques de les famílies i 
també de decrement de la despesa destinada a 
moltes d’aquestes prestacions.

 L’ordenament jurídic associa la pobresa a una 
situació de risc social i, per tant, de necessitat 
de suport per part dels poders públics, també en 
matèria de prestacions econòmiques. A la 
pràctica, però, aquesta consideració de la 
pobresa com a risc social no sempre es produeix. 
És relativament freqüent, per exemple, que els 
serveis socials, quan valoren famílies amb 
infants per a l’accés a determinades prestacions, 
condicionin la consideració de risc a un mal 
exercici de la responsabilitat parental dels 
progenitors, més properes a situacions de 
desemparament que de privació material, i 
excloguin d’aquesta responsabilitat la privació 
material provocada per causes externes a la 
mateixa família, com ara l’absència d’ingressos 
familiars ocasionada per la pèrdua de feina en 
un context de crisi econòmica com l’actual. 
Aquest fet condiciona l’accés de molts infants 
en situació de pobresa a determinades 
prestacions, com ara als ajuts de menjador no 
obligatori o als ajuts d’urgència social. 

 La manca de consideració de la pobresa com a 
situació de risc també es fa present en el disseny 
dels criteris de determinades prestacions 
econòmiques que tenen per finalitat primordial 

combatre situacions d’exclusió social. Per 
exemple, la nova prestació econòmica de dret 
subjectiu per a menors d’edat en situació de 
risc, regulada per la Llei 14/2010, està 
condicionada a la formalització del compromís 
socioeducatiu corresponent per part dels serveis 
socials especialitzats d’atenció als infants i està 
adreçada a casos que s’aproximen més a una 
possible situació de desemparament, que no 
pas de risc en sentit ampli (o, altrament, que 
quan es parla de risc s’està referint 
específicament a risc de desemparament). Així 
mateix, la modificació dels requisits d’accés a la 
mateixa renda mínima d’inserció, prevista pel 
Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció, exclou de l’accés a la 
prestació econòmica les persones que només 
presentin una problemàtica laboral derivada de 
la manca o pèrdua de feina, que no acreditin 
una dificultat social o d’inserció laboral afegides 
i que no requereixin cap tipus d’intervenció 
social i continuada. L’existència de fills en 
situació de risc derivada de la manca d’ingressos 
econòmics familiars no és condició suficient o 
factor de discriminació positiva en l’accés a 
aquesta prestació.

 Pel que fa a la confrontació entre el dret 
subjectiu i el dret de concurrència a les 
prestacions econòmiques, és destacable el fet 
que Catalunya destina pocs recursos a 
prestacions econòmiques de dret subjectiu 
adreçades a la infància, si es compara amb la 
mitjana europea. Aquestes prestacions estan 
generalment molt centrades en determinats 
col·lectius d’infants (infants d’un determinat 
grup d’edat, infants tutelats per l’Administració, 
infants de famílies amb determinats ingressos 
econòmics, infants nascuts en parts múltiples, 
etc.) i en cap cas abasten la totalitat de la 
infància en situació de pobresa. 

 Les polítiques de transferències econòmiques 
associades a la reducció de la pobresa infantil a 
Catalunya no necessàriament identifiquen 
l’infant com a subjecte amb dret a percebre la 
prestació, sinó que s’adrecen al conjunt de la 
família.

 La majoria de prestacions econòmiques estan 
subjectes al dret de concurrència, supeditades a 
disponibilitats pressupostàries, i no només a la 
situació de necessitat de la persona. Alhora, és 
significatiu que en els darrers temps hi hagi 
hagut prestacions que han passat a atorgar-se 
en funció de la disponibilitat pressupostària, 
quan abans es garantien per sota d’un 
determinat llindar de renda. Aquest és el cas, 
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per exemple, de l’ajut per part, adopció, tutela o 
acolliment múltiple sotmès al nivell d’ingressos, 
però també de la renda mínima d’inserció, que 
passa a estar condicionada al context econòmic 
i a limitacions pressupostàries. 

 Si s’observa l’extensivitat de les prestacions 
econòmiques, es constata que Catalunya 
presenta una provisió de prestacions 
econòmiques de caràcter universal molt 
limitades i poc extensives al llarg de la trajectòria 
vital de l’infant, tot i tenir en compte que els 
països més exitosos en la reducció de la pobresa 
infantil són els que combinen una aproximació 
de transferències universals amb mesures 
focalitzades en col·lectius més vulnerables. En 
el cas de Catalunya, l’única prestació que 
qualsevol infant tenia garantida era la d’infant a 
càrrec menor de tres anys que atorga la 
Generalitat, encara que aquest ajut actualment 
està suspès. La resta de prestacions estan 
subjectes a requisits relacionats amb el nivell 
d’ingressos familiars o altres criteris relacionats 
amb determinades condicions familiars o de 
salut. 

 Des de la perspectiva de l’extensivitat, els 
infants amb progenitors que no tenen una 
situació de residència legal regularitzada a 
l’Estat espanyol queden permanentment 
exclosos de la majoria de prestacions 
econòmiques (llevat dels ajuts en matèria 
d’educació i dels ajuts d’urgència social).

 Amb relació a la cobertura de les prestacions 
econòmiques, Catalunya presenta un sistema 
de prestacions caracteritzat globalment per bai-
xos nivells de cobertura com a conseqüència 
dels dèficits d’universalitat de les prestacions i 
les restriccions dels llindars d’elegibilitat esta-
blerts, a més de la despesa baixa. Des d’una 
perspectiva evolutiva, destaca que els nivells de 
cobertura en la majoria de prestacions van aug-
mentar de manera significativa entre els anys 
2006 i 2010, però que a partir de l’any 2011, 
d’acord amb l’evolució decreixent de la despesa 
en algunes prestacions, aquest augment de la 
cobertura s’ha vist aturat o revertit. Això succe-
eix en prestacions tan importants per combatre 
la pobresa infantil com ara la renda mínima 
d’inserció o els ajuts de menjador escolar, entre 
d’altres.

 La major part de les prestacions econòmiques 
orientades a combatre la pobresa infantil pre-
senta percentatges de cobertura inferiors a la 
proporció de població infantil que es troba en 
aquesta situació socioeconòmica. Per exemple, 
si s’analitza l’evolució del nombre de titulars, 

beneficiaris i fills a càrrec de la renda mínima 
d’inserció, i també els nivells de cobertura de la 
població que experimenta risc de pobresa, s’ob-
serva que, malgrat els increments experimen-
tats en el nombre de titulars i beneficiaris 
durant el període 2005-2010, i també en els 
nivells de cobertura, l’any 2010 només l’11,6% 
dels infants en situació de pobresa relativa va 
ser beneficiari de la renda mínima d’inserció 
(amb algun dels progenitors titulars d’aquesta 
prestació). 

 Pel que fa a les beques i els ajuts que atorga el 
Departament d’Ensenyament, malgrat que els 
nivells de cobertura sobre el conjunt de l’alum-
nat han tendit a augmentar de manera sostin-
guda fins al curs 2009/2010, els nivells de cober-
tura sobre l’alumnat en risc de pobresa han 
tendit a decréixer a partir del curs 2008/2009 en 
molts dels ajuts del Departament d’Ensenya-
ment, per l’augment del nombre d’alumnat en 
situació de pobresa relativa. 

 Catalunya se situa entre les comunitats autò-
nomes amb nivells de cobertura més baixos en 
matèria d’educació. Segons dades del curs 
2008/2009, poc més de l‘11% dels estudiants 
catalans no universitaris rep algun tipus d’ajut 
relacionat amb l’ensenyament, mentre que a 
Espanya aquest percentatge puja fins al 26%.

 En el cas de les beques de menjador escolar, 
per exemple, més del 70% dels alumnes en situ-
ació de risc de pobresa no podrien ser percep-
tors de beca en cas que volguessin fer ús del 
servei i la sol·licitessin. Aquest fet es produeix 
tenint en compte que les condicions establertes 
pels consells comarcals en la concessió d’ajuts 
per discriminar positivament determinades 
situacions econòmiques són molt heterogènies 
i realment restrictives. 

 Les prestacions que tendeixen a sufragar els 
costos d’organització de les activitats comple-
mentàries i extraescolars, i que estimulen l’ac-
cés de l’alumnat amb més dificultats econòmi-
ques a aquestes activitats, esdevenen 
fonamentals per combatre les desigualtats edu-
catives en aquest àmbit educatiu. El Síndic ha 
constatat que, d’ençà del desplegament de pres-
tacions en aquest àmbit, aquestes ajudes han 
presentat dèficits de cobertura relacionats amb 
nivells d’inversió limitats i amb criteris d’elegi-
bilitat restrictius. A més, bona part d’aquestes 
prestacions no s’han convocat a partir de l’any 
2011 per efecte de les polítiques de reducció del 
dèficit públic. Previsiblement, doncs, les desi-
gualtats d’accés a les activitats complementà-
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ries i extraescolars s’incrementaran o, com a 
mínim, persistiran.

 Pel que fa als llindars d’elegibilitat de les 
prestacions econòmiques és interessant 
destacar que l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya (IRSC), que serveix per valorar la 
situació de necessitat per poder tenir dret o 
accés a les prestacions, se situa entre un 10% i 
un 40% per sota, segons la tipologia familiar, del 
llindar de risc de pobresa que estableix l’OCDE. 
Aquest fet pot comportar que, un cop establert 
com a llindar de renda en les prestacions, pot no 
ser prou comprensiu de les diferents situacions 
de pobresa i deixar a fora del dret a percebre 
prestacions infants que pateixen una situació 
de privació material.

 Els ingressos familiars que donen accés a la 
renda mínima d’inserció són inferiors a 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. 
Això significa que, d’acord amb el que preveu la 
normativa, hi ha famílies que no disposen 
d’ingressos suficients per garantir la seva 
subsistència bàsica que no tenen dret a accedir 
a la renda mínima d’inserció.

 Els llindars de renda són molt restrictius pel 
que fa als atorgaments de determinats ajuts 
amb dret de concurrència, circumstància que 
provoca que famílies amb ingressos 
significativament més baixos no tinguin accés a 
determinats ajuts. 

 Observant la intensitat de les prestacions 
econòmiques, Catalunya, com passa amb la 
majoria de països del sud d’Europa i de l’Europa 
de l’Est, se situa entre els països amb intensitats 
més baixes de les seves prestacions de suport a 
la família. De fet, la prestació econòmica anual 
per infant a càrrec menor de tres anys atorgada 
per la Generalitat de Catalunya, de 638 euros, 
actualment suspesa, representava menys d’un 
2% de la renda mitjana disponible d’una família 
amb fills o filles menors de tres anys. La 
migradesa de l’ajut i la baixa extensivitat entre 
la població infantil (només els menors de tres 
anys) feien que el seu impacte sobre la pobresa 
fos pràcticament nul (segons les simulacions 
realitzades a partir de l’Enquesta de condicions 
de vida 2005-2006, aquest ajut reduïa la pobresa 
0,5 punts percentuals). En qualsevol cas, la 
suspensió de la prestació per infant a càrrec a 
partir de l’any 2011 encara ha reduït més aquesta 
intensitat.

 Del conjunt de prestacions, alguns ajuts que 
ofereix el Departament d’Ensenyament sembla 
que tenen una intensitat més adequada. En són 

exemples les beques de menjador o les 
bonificacions per accedir a les escoles bressol de 
la Generalitat. Amb tot, encara hi ha casos de 
famílies en situació d’una elevada precarietat 
econòmica que no poden accedir a determinats 
recursos i serveis educatius per la impossibilitat 
de fer front al cost de les quotes parcials que 
haurien de satisfer després de rebre els ajuts 
pertinents. 

 Pel que fa al disseny i la gestió de les prestacions 
econòmiques, és fonamental analitzar: la 
informació de què disposen les famílies, la 
flexibilitat en el procediment d’accés a les 
prestacions, el període de temps que es té en 
compte a l’hora de valorar els ingressos familiars, 
el període de temps previst per a la resolució i 
per al cobrament de les prestacions, els requisits 
que donen dret a percebre aquestes prestacions, 
els criteris que n’ordenen la concessió o que 
determinen la intensitat de l’ajut i, finalment, la 
progressivitat, tant del llindar de renda que 
dóna dret a la prestació com de la intensitat 
d’aquesta ajuda. 

 Sobre la informació de què disposen les 
famílies en la tramitació, si bé la sensació dels 
serveis socials és que la majoria de famílies amb 
necessitat econòmica estan ben informades 
dels ajuts que tenen a l’abast, convé destacar 
alguns dèficits, com ara l’ocorregut l’any 2011 
amb el canvi en el sistema de pagament de la 
renda mínima d’inserció: les persones 
beneficiàries es van trobar sense la transferència 
mensual, sense haver rebut una informació 
prèvia amb temps suficient, i en molts casos 
tampoc no van rebre el xec nominatiu amb la 
mensualitat. També van tenir moltes dificultats 
per obtenir informació sobre la seva situació i 
sobre la forma i les previsions de pagament, 
tant pel volum de casos com per la manca de 
coneixement previ per part dels serveis socials i 
per la insuficiència dels serveis d’informació 
habilitats per l’Administració de la Generalitat. 

 Sobre la flexibilitat del procediment d’accés a 
les prestacions existents, l’anàlisi de les queixes 
també posa de manifest l’existència de dèficits 
en l’accés a determinades prestacions per part 
de la població que experimenta canvis en la 
seva situació socioeconòmica al llarg de l’any, 
un cop ha finalitzat el període de sol·licitud 
ordinari, per exemple, en el cas de les beques de 
menjador escolar en algunes comarques i 
municipis.

 Sobre el període de temps que es té en compte 
a l’hora de valorar els ingressos familiars, que 
també limita les possibilitats de donar resposta 
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a situacions sobrevingudes, cal destacar que en 
les convocatòries de prestacions econòmiques, 
per comptabilitzar les rendes de la unitat 
familiar (o de la unitat de convivència), s’adopta 
com a període el darrer any finalitzat, però, de 
vegades, i més encara en el context actual de 
crisi, la situació socioeconòmica de l’any anterior  
pot no ajustar-se a la situació que viu la família  
en el present. Aquest criteri, doncs, penalitza 
les famílies que han vist empitjorar la seva 
situació socioeconòmica. Precisament, l’any 
2010 es va produir una modificació en el 
període de càlcul per accedir a la renda mínima 
d’inserció, que es va reduir fins als sis mesos, i 
de manera transitòria, fins als quatre mesos. 
L’aprovació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, i 
posteriorment del Decret 384/2011, de 30 
d’agost, el temps de valoració dels ingressos 
passava a ser novament de dotze mesos.

 Pel que fa al període de temps previst per a la 
resolució i per al cobrament de les prestacions, 
un cop es fa la sol·licitud, l’activitat del Síndic 
constata que de vegades és excessiu. És 
il·lustratiu el cas de queixes sobre la dilació en 
la resolució i en el cobrament de beques i ajuts 
per a l’estudi, per a llibres de text o per a 
menjador escolar, que en alguns casos es 
resolen un cop transcorreguts diversos mesos 
de l’inici de curs, i no sempre hi ha previstos 
els mecanismes per compensar aquestes 
desigualtats durant aquest període, la qual 
cosa dificulta el seguiment normal de l’activitat 
escolar dels alumnes en una situació 
socioeconòmica desafavorida. Aquests retards, 
a més, poden generar dèficits d’eficiència en el 
sistema de protecció social: de vegades, els 
serveis socials d’atenció primària han de 
concedir ajuts d’urgència social per garantir 
l’accés dels alumnes a aquests recursos i serveis 
educatius (llibres, menjador escolar, etc.) a 
famílies que, mesos després, rebran beques i 
ajuts pels mateixos conceptes per part del 
Departament d’Ensenyament i dels consells 
comarcals, un cop l’administració competent 
hagi resolt les peticions formulades.

 En el cas de la renda mínima d’inserció, la Llei 
10/1997 preveia que el termini de resolució no 
pogués superar els dos mesos i que, en cas que 
se superessin, s’havia de considerar 
provisionalment aprovada la prestació 
econòmica i la persona sol·licitant havia de 
començar a percebre-la. La Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres, i el 
Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament 
de la renda mínima d’inserció, amplien el 
termini de resolució previst fins als quatre 
mesos, i un cop vençut aquest termini, la 

prestació econòmica s’entén com a denegada. 
Durant l’any 2011, s’ha rebut un volum 
destacable de queixes relacionades amb la 
demora en la resolució de sol·licituds de renda 
mínima d’inserció. 

 Sobre els requisits que donen dret a percebre 
aquestes prestacions, a banda dels llindars 
d’elegibilitat de les prestacions, convé destacar 
que en algunes prestacions els requisits 
previstos poden deixar fora d’aquest dret 
col·lectius amb una prevalença elevada de 
situacions de pobresa infantil extrema (infants 
amb progenitors que no tenen una situació de 
residència legal regularitzada a l’Estat espanyol, 
etc.). Fins i tot, recentment, en determinades 
prestacions els requisits que donen dret a 
percebre aquestes prestacions s’han vist 
endurits, com ha succeït en el cas de la renda 
mínima d’inserció per a la qual a mitjan 2011 
es va ampliar el temps de residència mínima 
exigida a Catalunya, que va passar d’un a dos 
anys, o es va limitar el temps de percepció de 
la prestació. 

 Sobre els criteris que n’ordenen la concessió 
o que determinen la intensitat de l’ajut, les 
bases que regulen les prestacions no sempre 
discriminen positivament els grups socials en 
un risc de pobresa infantil més elevat, com ara 
els adolescents, els infants en famílies 
monoparentals o nombroses, els infants amb 
progenitors inactius o aturats, etc. És més, 
l’activitat del Síndic de Greuges constata que 
ocasionalment els criteris d’accés a aquestes 
prestacions poden arribar a penalitzar alguns 
d’aquests grups de risc, com passa amb les 
convocatòries de beques de menjador escolar 
en alguna comarca, que atorguen punts 
addicionals als alumnes que tenen els 
progenitors ocupats, per les seves dificultats de 
conciliar en el temps de migdia la vida laboral 
i familiar. Pel que fa als criteris de priorització 
de les sol·licituds, l’anàlisi de les queixes 
rebudes també posa de manifest que, en termes 
generals, la mesura de les rendes familiars 
comptabilitza els ingressos, però no acostuma a 
ponderar les despeses fixes relacionades amb 
béns de consum bàsic (habitatge, etc.).

 Sobre la progressivitat, tant del llindar de 
renda que dóna dret a la prestació com de la 
intensitat de la prestació, val a dir que no 
sempre existeix. La ponderació de les rendes 
familiars a partir del nombre de membres de la 
unitat familiar present en moltes de les 
prestacions garanteix aquesta progressivitat en 
funció de les càrregues familiars, especialment 
en el procediment d’accés. En canvi, aquesta 
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progressivitat està menys present en la intensitat 
de l’ajut. 

 Analitzant l’impacte de les prestacions eco-
nòmiques, destaca el fet que les polítiques de 
transferències econòmiques són importants 
com a mesura per reduir la pobresa, però el 
seu impacte és limitat quan es despleguen de 
manera aïllada i no van acompanyades d’al-
tres estratègies. 

 El model català de transferències econòmi-
ques presenta debilitats en la dotació de 
recursos financers i també en la focalització 
d’aquests en la població infantil. Aquest 
“biaix adult” i els baixos nivells de cobertura, 
d’extensivitat i d’intensitat de bona part de 
les prestacions econòmiques fan que el seu 
impacte sobre la reducció de la pobresa infan-
til sigui feble. De fet, a Catalunya, la gran 
majoria de les prestacions tenen un impacte 
molt reduït sobre la taxa de pobresa, especi-
alment entre la població infantil. Les dues 
úniques prestacions que aconsegueixen 
reduir la pobresa infantil en més d’un punt 
percentual són les prestacions d’atur i les 
prestacions de jubilació, amb un decrement 
de 2 punts percentuals de la seva taxa (2005). 
Les polítiques d’ajuda a la família, en canvi, 
redueixen de manera escassa el risc de 
pobresa infantil, en 0,33 punts percentuals.

 Finalment, en relació amb els beneficis fis-
cals és interessant destacar que la capacitat 
per combatre la pobresa infantil per mitjà del 
sistema tributari és limitada en els tributs 
que graven les rendes o el patrimoni de famí-
lies amb un determinat nivell de renda. Les 
actuacions de minoració que incideixin sobre 
aquests tributs, si bé poden resultar positives 
en determinats casos de pobresa moderada, 
són poc efectives per combatre els casos de 
pobresa greu o extrema. 

 Amb tot, la incorporació de desgravacions, 
bonificacions, exempcions, etc. per als grups 
socialment menys afavorits contribueix a 
minvar les despeses que han d’assumir les 
famílies en situació de pobresa i a augmen-
tar-ne la renda disponible. 

9. Eficàcia i eficiència de les polítiques 
d’ajuts per lluitar contra la pobresa 
infantil

 Aquest informe conté una simulació a partir 
de les dades de l’Enquesta de condicions de 
vida de 2006 per avaluar l’efecte que tres tipus 
de prestacions (ajuts universals, ajuts condici-
onats a un nivell de renda i ajuts condicionats 
a pertànyer a un dels grups amb un risc més alt 
de pobresa: famílies monoparentals, famílies 
nombroses i amb adolescents) tenen sobre la 
reducció de la pobresa. El resultat d’aquesta 
simulació és que, si es limita l’anàlisi a les pro-
postes que requereixen un pressupost similar 
al que el Govern va dedicar l’any 2005 a l’ajut a 
les famílies amb infants menors de tres anys a 
càrrec, l’opció més eficaç per reduir l’abast de 
la pobresa és un ajut condicionat a la renda, ja 
que aquest dóna tots els recursos disponibles 
als pobres. Els ajuts dirigits als grups poblacio-
nals amb un elevat risc de pobresa, tot i ser 
menys eficaços que els condicionats a la renda, 
també resulten més eficaços que els ajuts uni-
versals, ja que dediquen una menor part dels 
recursos als infants que no es troben en situa-
ció de pobresa.

 Finalment, cal destacar que els pressupostos 
vigents són clarament insuficients per impac-
tar de manera notable en el risc de pobresa 
infantil, però suficients per situar Catalunya a 
la mitjana dels països del nostre entorn. Amb 
un pressupost equivalent al que es va dedicar 
per ajudar les famílies amb infants menors de 
tres anys a càrrec, uns 140 milions d’euros (el 
2005), l’ajut més eficaç (destinar l’ajut només a 
les famílies amb infants pobres) aconseguiria 
reduir l’abast de la pobresa en 2,5 punts, men-
tre que l’ajut per infant a càrrec només ho fa en 
un 0,5%. Amb tot, si es pretén reduir la pobresa 
de manera significativa, cal una inversió més 
forta en mesures per reduir la pobresa infantil: 
per exemple, per reduir la pobresa infantil a la 
meitat, hauria calgut una inversió addicional 
de 531 milions d’euros destinats a ajuts condici-
onats a renda, equivalent al voltant de la meitat 
del pressupost del Departament de Benestar 
Social i Família el 2005 (que suposaria una ter-
cera part del pressupost el 2012).
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II. SUGGERIMENTS I RECOMANACIONS

L’article 3.1 de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant estableix: “En 
totes les accions que concerneixen l’infant [...] 
la consideració principal ha de ser l’interès 
primordial de l’infant”. Ja la Declaració sobre 
els drets de l’infant de 1959 deia que “l’infant 
ha de gaudir d’una protecció especial i de les 
oportunitats per al seu desenvolupament [...], i 
aquesta consideració de l’interès superior de 
l’infant ha de ser la primordial”.

A la pràctica, guiar-se pel principi de l’interès 
superior de l’infant significa posar els infants 
al centre de les decisions, crear condicions 
adequades de vida basades en les seves 
necessitats, en els infants com a subjectes de 
drets, i facilitar que facin ús d’aquests drets. 
Tanmateix, es va en sentit contrari del que 
estableix la Convenció sobre els drets de 
l’infant, malgrat que quasi tots els països l’han 
signada i ratificada.

Des de la perspectiva de les polítiques 
públiques, les administracions públiques 
haurien de centrar la seva atenció en els 
infants, també en la lluita contra la pobresa. A 
tall d’exemple, els infants són els subjectes 
principals en què cal basar-se per valorar si 
determinades mesures o prestacions són 
adequades per combatre aquest fenomen, és a 
dir, si redueixen la pobresa que afecta els 
infants, si donen cobertura a les seves 
necessitats bàsiques i si n’afavoreixen el 
desenvolupament integral. 

Situar els infants en el centre comporta que 
deixin de ser vistos com un assumpte privat 
dels progenitors, com una responsabilitat 
només d’ells. D’una banda, és certa la 
dependència dels infants amb relació als adults 
que se n’ocupen i el fet que les seves condicions 
de vida estan determinades per les condicions 
de vida (laborals, etc.) d’aquests adults. De 
l’altra, però, els estats també tenen la 
responsabilitat de proporcionar ajuda als 
progenitors quan no poden oferir als seus fills 
les condicions adequades per desenvolupar-se. 
No proporcionar aquesta ajuda quan és 
necessària deixa molts infants en situació de 
risc i exclusió social.

Les propostes que s’exposen a continuació 
pretenen situar l’infant en el centre de la 
planificació i la implantació de polítiques 
públiques, i proposar mesures perquè les 
adoptin els poders públics amb la finalitat 
d’eradicar la pobresa infantil. 

1. Desplegament normatiu del dret dels 
infants a un nivell de vida adequat 

1) Dret a un nivell de vida adequat

El reconeixement d’un dret específic amb 
relació a les situacions de pobresa està recollit 
per la Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant, que, en l’article 27, 
reconeix als infants el dret a un nivell de vida 
adequat per al seu desenvolupament físic, 
mental, espiritual i social. 

El Síndic recomana el desplegament normatiu 
de les previsions que conté l’article 41 de la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, per dotar de 
contingut i assegurar l’efectivitat del dret 
dels infants a un nivell bàsic de benestar, que 
els reconeix tant la Llei d’infància i com la 
Convenció sobre els drets de l’infant.

Així, recomana, en el sentit previst per 
l’article 41, l’establiment de criteris per 
determinar el nivell bàsic de benestar 
material dels infants i els adolescents que 
tingui en compte el deure dels estats 
d’assegurar al màxim possible el 
desenvolupament de l’infant (art. 6 
Convenció), i el desenvolupament d’ajuts i de 
prestacions de caràcter públic i garantit que 
assegurin l’assoliment d’aquest nivell bàsic 
de benestar material.

En el desplegament d’aquest precepte, s’ha 
de tenir en compte la previsió de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya relativa al dret de 
les persones o famílies que es troben en 
situació de pobresa a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna (art.24.3), i també el 
principi establert per orientar les polítiques 
públiques, tant amb caràcter general, per 
evitar l’exclusió social (art.42.2), com 
específicament en el cas de les actuacions 
dels poders públics adreçades als infants, en 
què l’Estatut disposa que els poders públics 
“han de garantir la protecció dels infants, 
especialment contra tota forma d’explotació, 
d’abandonament, de maltractament o crueltat 
i de la pobresa i els seus efectes” (art. 40.3).

2) Dret a l’educació

La Convenció reconeix, en l’article 28, el dret 
de l’infant a l’educació i estableix que aquest 
dret s’ha d’aconseguir basant-se en la igualtat 
d’oportunitats. 
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El Síndic recomana el desplegament de les 
previsions que conté la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació (LEC), per assegurar l’equitat i 
fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments 
obligatoris i dels declarats gratuïts. 

En concret:

- L’article 50 de la LEC, en el sentit que 
“l’Administració educativa ha d’assegurar els 
recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat 
dels ensenyaments obligatoris i dels declarats 
gratuïts”.

- La regulació dels ajuts per a l’accés a les 
activitats complementàries que preveu la Llei 
en situacions de socials desafavorides (art. 6.3).

- La previsió de l’existència d’un sistema de 
beques per a l’estudi amb l’objectiu de compensar 
les desigualtats econòmiques i socials i, en els 
ensenyaments no obligatoris, la incentivació de 
l’estudi (art. 6.1).

- La introducció progressiva d’un sistema d’ajuts 
general, en les seves diverses modalitats, “per als 
llibres de text i altre material escolar en 
l’ensenyament obligatori” (art. 6.4).

- La previsió relativa a l’atorgament d’ajuts per als 
serveis de menjador i transport als alumnes que 
visquin en poblacions sense escola, en nuclis de 
població allunyats o en zones rurals, als alumnes 
amb discapacitats i als alumnes amb necessitats 
específiques reconegudes (art. 6.3), tenint en 
compte elements com ara la distància geogràfica 
existent o la renda familiar, de manera que se’n 
garanteixi l’accés en condicions d’igualtat.

-La previsió de l’article 202, per la qual el 
Departament d’Ensenyament, per raons 
d’oportunitat social, d’equitat o de 
no-discriminació per raons econòmiques, ha 
d’establir ajuts i atorgar beques amb relació a 
activitats extraescolars. 

3) Dret al lleure

La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant reconeix el dret de l’infant al 
descans i a l’esplai, al joc i a les activitats d’esbarjo 
adequades a la seva edat, i a participar lliurement 
en la vida cultural i les arts. Aquest mateix article 
estableix l’obligació dels estats de promoure el 
dret de l’infant a participar plenament en la vida 
cultural i artística, i d’afavorir oportunitats de 
participació en activitats culturals, artístiques, 
recreatives i d’esplai.

El Síndic recomana que s’adoptin mesures 
normatives per assegurar l’accés dels infants a 
les activitats de lleure en condicions d’equitat 
i sense discriminació per raons econòmiques, 
d’acord amb l’article 41 de la Llei d’educació i 
l’article 57.3 de la Llei d’infància, en el sentit 
de fomentar la igualtat d’accés dels infants i 
els adolescents a l’educació en el lleure.

4) Dret a l’habitatge

El Síndic recomana que les actuacions dels 
poders públics en matèria d’habitatge prenguin 
en consideració la situació dels infants com a 
col·lectiu. En concret: 

- Que en la normativa d’habitatge, en els 
procediments d’assignació d’habitatges amb 
protecció oficial i, en concret, en l’establiment 
de contingents especials de reserva d’habitatge 
amb protecció oficial, es prenguin en 
consideració les famílies amb infants i amb 
rendes baixes o en situació de desprotecció.

- Que en l’atorgament de prestacions 
econòmiques d’urgència per al pagament del 
lloguer i de les quotes d’amortització hipotecària 
en situacions especials es reconegui com a 
situació específica les famílies amb infants i 
amb rendes baixes o en situació de desprotecció 
com a col·lectiu.

- Que s’estableixin bonificacions fiscals sobre 
les operacions que puguin acordar el credi tor i 
el deutor hipotecari per facilitar el redreçament 
de deutes hipotecaris i evitar les execucions 
hipotecàries, especialment en casos de famílies 
amb infants, i que en l’ordenament jurídic 
s’introdueixi un sistema de redreçament de 
deutes en cas de sobreendeu tament, voluntari i 
gratuït, mitjançant una comissió de caràcter 
administratiu que pugui elaborar un pla de 
redreçament del deute obliga tori, tant per al 
deutor com per als creditors.

- Que els requisits per accedir a la xarxa 
d’habitatges destinats a lloguer social no siguin 
restrictius per a situacions de pobresa.

5) Dret a la salut

L’article 24 de la Convenció reconeix el dret de 
l’infant a gaudir del nivell de salut més alt 
possible, i d’equipaments de tractament de les 
malalties i de restabliment de la salut.

El Síndic recomana el desplegament de les 
previsions relatives a:
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-Regular el dret a la prestació de farmàcia 
gratuïta, determinant els criteris i les 
condicions per accedir-hi i tenint en compte 
les famílies amb fills i en condició econòmica 
precària com a col·lectiu d’una vulnerabilitat 
especial.

-Completar la cartera de serveis per incloure-hi 
les prestacions que assegurin la plena garantia 
del dret al nivell de salut més alt possible dels 
infants i l’atenció sanitària adequada al seu 
nivell evolutiu. 

2. Increment de la despesa social en 
polítiques adreçades a la infància

L’anàlisi de l’abast, de la intensitat i de la 
composició de la pobresa infantil mostra que 
Catalunya és similar a la resta de països del seu 
voltant: pateix més pobresa infantil que la 
majoria dels països europeus i la pobresa és 
superior entre la infància que per al conjunt de la 
població. A més, les dades evolutives sobre 
pobresa relativa fetes públiques per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya al final de l’any 2011 
evidencien que la infància representa el grup 
d’edat que més ha vist augmentar la seva 
precarietat econòmica per l’efecte de la crisi 
econòmica.

Davant d’aquest escenari, el Síndic recorda que 
els poders públics estan obligats a prestar una 
protecció especial a la infància, especialment als 
col·lectius més afectats per les situacions de 
pobresa, i que les transferències socials, en 
provisió de serveis i en prestacions econòmiques, 
conformen l’instrument bàsic per combatre 
l’impacte de la pobresa entre els infants. 

En aquest sentit, però, convé recordar que 
Catalunya es caracteritza per uns nivells de 
despesa en protecció social (17,8% del PIB), en 
educació (4,2% del PIB) i en salut (7,2% del PIB) 
sensiblement inferiors als del conjunt de l’Estat 
espanyol i de la Unió Europea, i que, respecte a la 
mitjana europea, aquesta despesa presenta 
alhora nivells també baixos d’eficiència a l’hora 
de reduir la pobresa infantil. 

Combatre frontalment el fenomen de la pobresa 
infantil, si bé també implica millorar l’eficiència 
dels recursos destinats a les polítiques socials, 
sobretot obliga els poders públics a incrementar 
la despesa social adreçada a la infància per 
reforçar la cobertura de les polítiques de 
transferències econòmiques i de provisió de 
serveis adreçades a aquest col·lectiu. En canvi, 
les mesures de contenció de la despesa i de 

reducció del dèficit públic, derivades de la crisi 
econòmica vigent, han reduït o suprimit algunes 
d’aquestes transferències. El Síndic insisteix, 
doncs, en la necessitat de fer més esforços en 
ajuts per infant a càrrec, en beques per a l’estudi 
o de menjador escolar, en ajuts per a activitats 
extraescolars, en ajuts per a infants amb 
discapacitat, entre d’altres, i també en provisió 
d’oferta d’escoles bressol, de formació 
professional, de centres oberts, de centres de 
salut mental infantils i juvenils, i de centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç. 

En aquest sentit, i tot i que ens trobem en un 
període de contenció de la despesa pública per 
efecte de la crisi econòmica, el Síndic suggereix 
als poders públics: 

 Que garanteixin que les restriccions 
pressupostàries no afectin l’àmbit de la infància. 
Aquesta circumstància no s’ha produït enguany, 
per exemple, en el cas de les beques de menjador, 
la dotació pressupostària de les quals s’ha reduït 
de respecte al curs anterior. 

 Que augmentin la inversió en polítiques 
adreçades a la infància (per mitjà, per exemple, 
de la dotació de beques de menjador escolar), 
especialment en el context actual de crisi, i com 
a conseqüència de la major vulnerabilitat de la 
infància als períodes de recessió econòmica. 

 Que avaluïn i millorin l’eficiència de la despesa 
en polítiques socials, amb l’objectiu de combatre 
amb més intensitat la pobresa infantil.

3. Disseny de plans integrals contra la 
pobresa infantil

En el marc d’aquest informe, s’ha exposat a 
bastament el caràcter multifactorial de la pobresa 
infantil i com aquest fenomen planteja 
desigualtats d’oportunitats en diferents àmbits 
de la vida dels infants. La cerca de solucions, 
doncs, passa per abordatges integrals que 
intentin compensar i combatre de manera directa 
i decidida les desigualtats socials presents en 
aquests diferents àmbits.

També s’ha posat de manifest que la planificació 
estratègica de polítiques socials en els darrers 
temps a Catalunya per part dels poders públics 
no aborda de manera específica i integral el 
problema de la pobresa infantil, sinó que ho fa bé 
per mitjà d’aproximacions sectorials centrades 
en determinats àmbits, bé per mitjà 
d’aproximacions globals a l’exclusió social no 
centrades en la infància, bé per mitjà de plans 
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globals d’infància no centrats específicament en 
la pobresa. El Pacte per a la infància de Catalunya 
o el Pacte nacional per a la inclusió social i 
l’eradicació de la pobresa que el Govern actual 
vol impulsar en són exemples. Aquesta situació 
pot generar dèficits no només d’eficàcia en la 
implantació de polítiques, sinó també dèficits de 
priorització, d’intensitat i de comprensivitat en 
les polítiques per combatre la pobresa infantil. 

En aquest sentit, el Síndic de Greuges demana als 
poders públics: 

 Que situïn el problema de la pobresa infantil 
en el centre de la seva agenda política, a fi que 
cada departament i àrea de les diferents 
administracions (educació, salut, esports, cultura, 
joventut, ocupació, serveis socials, etc.) planifiqui 
línies estratègiques per combatre la pobresa 
infantil en els àmbits d’actuació respectius.

 Que promoguin plans integrals per combatre 
aquest fenomen en el conjunt de Catalunya o en 
els diferents territoris que l’integren, per tal que 
les diverses actuacions endegades es puguin 
coordinar i puguin donar respostes compartides, 
més eficaces i globals, a les necessitats dels 
infants que es troben en aquesta situació.

Com es veurà més endavant, aquests plans 
integrals han d’incorporar millores en l’àmbit de 
les prestacions econòmiques directes i indirectes, 
però també en el de les polítiques de provisió de 
serveis. 

En aquest darrer àmbit, aquest informe s’ha 
ocupat d’identificar i analitzar diferents 
mancances o necessitats de millora en el 
desenvolupament de polítiques clau per poder 
combatre de manera més eficaç la pobresa 
infantil, i que haurien de ser objecte d’intervenció 
per part dels poders públics en el marc d’aquests 
plans integrals. 

A criteri del Síndic, aquests plans haurien 
d’incloure estratègies adreçades a: 

1. En matèria d’ensenyament:

 Promoure l’escolarització pública de zero a 
tres anys i l’accessibilitat econòmica dels infants 
en situació de pobresa a l’educació infantil de 
primer cicle. 

 Intensificar les polítiques d’escolarització 
equilibrada d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques i l’aprofitament dels 

instruments de planificació educativa que ofereix 
la normativa per combatre la segregació escolar. 

 Garantir el suport específic als centres escolars 
amb una concentració elevada de necessitats 
educatives específiques.

 Promoure polítiques d’acompanyament a 
l’escolaritat i de millora de l’èxit escolar, 
especialment adreçades a l’alumnat amb més 
dificultats d’escolarització, que a partir del suport 
a l’escolarització combatin l’abandonament 
educatiu prematur.

 Fomentar el desplegament de l’oferta de 
formació professional i dels programes de 
qualificació professional inicial, entre d’altres.

 Combatre les barreres econòmiques presents 
en l’àmbit educatiu (material escolar, menjador, 
transport, sortides, activitats complementàries o 
extraescolars, etc.) i que condicionen l’accés a les 
oportunitats educatives dels infants. 

2. En matèria de lleure educatiu:

 Dinamitzar l’accessibilitat econòmica dels 
infants a les activitats educatives més enllà de 
l’horari lectiu. 

 Ampliar l’oferta de centres oberts adreçats a 
infants i adolescents que en garanteixen l’atenció 
socioeducativa en horari no lectiu.

 Promoure polítiques de desenvolupament de 
l’oferta educativa no formal en entorns socials 
desafavorits.

 Fomentar la creació d’equipaments socials i 
culturals en entorns socialment desfavorits 
(biblioteques, casals de joves, etc.).

 Promoure el reconeixement de la importància 
de l’educació no formal en l’àmbit de la lluita 
contra la pobresa infantil.

 Estimular la participació de les famílies 
socialment desfavorides en els àmbits de lleure 
educatiu familiar.

3. En matèria de suport a les famílies en la 
criança dels fills i de conciliació de la vida laboral 
i familiar:

 Intensificar el desenvolupament del treball 
comunitari i d’atenció domiciliària per part dels 
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serveis socials a les famílies amb fills en situació 
de pobresa.

 Garantir una dotació adequada de recursos als 
serveis socials d’atenció primària per poder 
atendre correctament les necessitats existents.

 Ampliar l’oferta d’espais familiars, centres de 
suport maternoinfantil, ludoteques, etc. adreçats 
a la primera infància, i també la provisió de 
serveis preventius de suport a la família, 
especialment per part de les administracions 
locals, com ara serveis i programes de suport a la 
criança dels fills i serveis de respir (ludoteques 
especialitzades, centres o cases de família, 
acolliments de proximitat, activitats educatives 
per a pares i mares o grups de pares i mares, etc.) 
o serveis d’ajuda al domicili per compensar 
dèficits d’atenció als infants en la família (suport 
als pares en l’organització de la llar, etc.).

 Promoure actuacions comunitàries de suport 
a la criança i a l’educació dels fills i d’informació 
i de formació als ciutadans sobre els drets dels 
infants a una bona criança.

 Promoure la conciliació de la vida laboral i 
familiar, prioritàriament per mitjà d’una 
racionalització dels horaris laborals, i 
complementàriament per mitjà de serveis 
educatius, de guarda i de suport a la conciliació 
(recollida i acompanyament a l’escola i al casal, 
etc.).

4. En matèria de protecció de la infància:

 Promoure la inclusió social dels infants del 
sistema de protecció de menors en els diferents 
àmbits socioeducatius i sociosanitaris per mitjà 
d’una intervenció adequada per part dels 
professionals i d’un suport adequat per part de 
les administracions.

 Garantir el suport socioeconòmic adequat a 
les famílies per evitar que siguin considerades 
d’alt risc social per raons estrictament 
socioeconòmiques.

 Augmentar les famílies acollidores amb 
l’objectiu d’assolir-ne un nombre que s’adeqüi a 
les directrius internacionals i a la normativa 
vigent, i introduir millores en les prestacions que 
reben les famílies acollidores.

 Incrementar el nombre de places residencials, 
especialment en centres residencials d’acció 
educativa intensiva, de centres residencials que 
atenen infants amb discapacitats o de centres 

terapèutics per a infants amb problemes de salut 
mental, de manera que es disposi d’un excedent 
de places lliures suficient per dotar el sistema de 
la flexibilitat necessària en l’assignació de places 
en funció de les necessitats dels infants, i també 
definir amb precisió els perfils d’infants que pot 
atendre cada centre i establir els mecanismes per 
fer correspondre la proposta de mesura al recurs 
adequat.

 Augmentar el nombre de centres residencials 
d’acció educativa amb l’objectiu de reduir-ne la 
dimensió.

 Incrementar les dotacions dels equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) fins 
a eliminar l’existència de casos pendents 
d’estudi.

 Augmentar els recursos de serveis d’atenció a 
la salut mental a la infància tutelada, i 
especialment als infants residents en centres.

 Millorar els circuits d’atenció dels joves 
estrangers no acompanyats, especialment quan 
són expulsats del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència per majoria d’edat 
mèdica, malgrat que disposin de documentació 
que n’acredita la minoria d’edat.

5. En matèria de salut: 

 Valorar l’ampliació de la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut per als 
infants, especialment en aspectes relacionats amb 
l’atenció bucodental, amb dèficits sensorials 
(ulleres, audiòfons, etc.), entre d’altres, que tinguin 
una prevalença especial entre els infants en 
situació de pobresa.

 Regular la farmàcia gratuïta per raó 
socioeconòmica i promoure l’aplicació d’aquesta 
mesura entre els infants en situació de pobresa.

 Ampliar l’oferta dels centres de salut mental 
infantil i juvenil (CSMIJ) i altres recursos específics 
en salut mental (hospitals de dia, serveis 
residencials, programes específics de salut mental, 
etc.), especialment entre els adolescents, d’acord 
amb la prevalença més gran de trastorns de salut 
mental entre els infants en situació de pobresa.

 Ampliar la provisió pública de serveis d’atenció 
precoç (CDIAP).

 Promoure l’accés de les famílies socialment 
desfavorides als programes de prevenció de la 
salut. 
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6. En matèria residencial:

 Desenvolupar polítiques que garanteixin 
l’accessibilitat als habitatges de lloguer entre les 
famílies en situació de precarietat econòmica 
amb fills a càrrec, per exemple, per mitjà de la 
promoció d’habitatges amb lloguer social.

 Ampliar la xarxa d’habitatges de protecció 
oficial i prioritzar l’accés de les famílies amb fills 
a càrrec en situació de pobresa.

 Promoure els programes socials d’habitatge i 
ampliar especialment el parc d’habitatges 
d’inserció i allotjaments d’acollida, com ara 
recursos residencials compartits d’estada 
temporal, per a famílies en situació de pobresa 
amb fills a càrrec.

 Garantir el suport de les administracions als 
processos de desnonament, i ampliar i agilitar els 
ajuts per evitar-los.

 Intensificar els esforços de detecció de les 
situacions d’infrahabitatge de les famílies amb 
fills a càrrec.

 Reforçar els plans de millora de barris amb una 
concentració elevada de problemàtiques socials.

 Millorar la coordinació entre els serveis socials 
i els serveis d’habitatges dels ajuntaments, de la 
Generalitat de Catalunya o d’entitats privades 
que gestionen habitatges d’inclusió. 

 Cercar la manera de difondre entre les perso-
nes que ho necessiten els serveis d’Ofideute i de 
Càritas; fomentar que les entitats financeres 
participin i col·laborin en aquests processos 
d’arranjament de deutes hipotecaris; promoure 
els acords en què els deutors no perdin el seu 
habitatge, com ara la transmissió de la propie tat 
de l’habitatge a l’entitat financera i la recon-
versió del préstec o el crèdit hipotecari en un 
contracte de lloguer assequible a favor del deutor, 
fins i tot amb la previsió de readquirir l’habitatge 
quan les circumstàncies econòmi ques de la 
persona afectada millorin.

7. En matèria de participació política:

 Participació dels infants en situació de pobresa 
en el disseny de polítiques per combatre la 
pobresa infantil.

 Implicació dels infants socialment desfavorits 
en els espais de participació de la infància 

establerts per les diverses administracions 
(consells d’infants, consells escolars, etc.).

8. Altres: 

Un cop fetes aquestes consideracions, cal 
destacar la importància que aquests plans 
integrals incorporin estratègies d’intervenció 
primerenca, però també d’acompanyament dels 
infants en situació de pobresa al llarg del seu 
cicle vital, i també que desenvolupin actuacions 
amb un fort caràcter preventiu. 

En aquest sentit, el Síndic també demana als 
poders públics:

 Que defineixin amb precisió les competències 
en matèria de prevenció de situacions de pobresa 
infantil, amb la concreció de les funcions i de les 
institucions que les han de portar a terme i amb 
l’establiment del tipus de serveis o de programes 
adequats per complementar les funcions 
parentals de les famílies.

 Que facin una reserva pressupostària suficient 
per complir la funció preventiva en la intervenció 
social: de prevenció primària i secundària des de 
les administracions locals.

I, en darrer terme, també cal destacar la 
importància que aquests plans integrals 
desenvolupin estratègies per:

 Promoure la coordinació entre els diferents 
agents socials implicats, públics i privats, en la 
lluita contra la pobresa infantil. El foment del 
treball en xarxa entre serveis socials, educatius, 
sanitaris, etc. o la vertebració del teixit associatiu 
del territori i la implicació en la formulació i la 
implantació de polítiques, per exemple, són 
fonamentals per combatre la pobresa infantil en 
els diferents territoris.

4. Desenvolupament d’una renda de 
suficiència econòmica garantida per als 
infants

L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de l’any 2006 estableix que: “Les 
persones o les famílies que es troben en situació 
de pobresa tenen dret a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna, d’acord amb les 
condicions que legalment s’estableixin.”

En aquest sentit, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic, amb 
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l’objectiu de garantir ingressos econòmics dignes 
per a totes les persones, estableix l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), i també 
determinats ajuts econòmics per a persones amb 
ingressos inferiors a aquest indicador, a fi que 
puguin arribar a nivells de renda que s’hi 
aproximin. En el marc d’aquest informe, convé 
destacar que l’indicador esmentat, que queda 
fixat periòdicament per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat (art. 15.2), fa referència al 
conjunt de la unitat familiar o convivencial i la 
seva quantia s’incrementa un 30% per cada 
membre de la unitat que no té patrimoni ni 
ingressos (art. 15.3).

D’acord amb la disposició addicional vuitena de 
la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2012, el valor 
de l’IRSC, establert per l’article 15.2 de la Llei 
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, resta fixat en 7.967,73 euros 
en còmput anual, que es corresponen amb 569,12 
euros si el còmput és mensual. Per infant a 
càrrec sense ingressos ni patrimoni, doncs, 
aquesta quantia s’amplia en 2.390,32 euros en 
còmput anual, 170,74 euros si el còmput és 
mensual. 

A criteri del Síndic, aquesta quantia no 
dimensiona prou el cost real de vida d’un infant 
ni garanteix suficientment la cobertura de les 
seves despeses essencials, “les pròpies de la 
manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les 
que faciliten la comunicació i el transport bàsics, 
i també totes les que són imprescindibles per a 
viure dignament”, d’acord amb el que preveu 
l’article 13 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol. Si bé 
l’increment del 30% de l’IRSC pot respondre, per 
exemple, a l’escala d’equivalència emprada per 
organismes internacionals com l’OCDE (un adult 
equival a 1, un infant menor de catorze anys 
equival a 0,3), el Síndic considera que la 
determinació de la quantia de l’IRSC no pondera 
adequadament les necessitats de la infància.

En aquest sentit, el Síndic demana als poders 
públics: 

 Que, després d’establir per norma els mínims 
considerats essencials per garantir el dret de 
l’infant a un nivell de vida adequat (vegeu 
l’apartat 11.2), determinin la renda de suficiència 
econòmica que ha de disposar una família per 
garantir l’accés de qualsevol infant a aquests 
mínims establerts. 

 Que, un cop definida aquesta renda de 
suficiència econòmica per infant, adeqüin la 
quantia prevista per l’IRSC, a fi que l’increment 

previst per membre de la unitat familiar sense 
ingressos, majoritàriament infants, s’ajusti a la 
renda necessària per donar resposta a les seves 
necessitats essencials.

 Que creïn una prestació específica 
condicionada a la renda per garantir que les 
famílies amb infants que no disposen dels 
ingressos necessaris per satisfer les necessitats 
essencials puguin disposar d’ingressos 
equivalents a l’IRSC corregit. 

Cal tenir present que el sistema actual de 
prestacions econòmiques no dóna resposta a 
aquesta realitat, bé perquè no cobreix tot el cicle 
de vida d’un infant, bé perquè la quantia prevista 
no garanteix l’assoliment de la renda de 
suficiència econòmica per infant (com succeeix, 
per exemple, amb la prestació estatal per infant 
a càrrec per a les famílies de rendes baixes, que 
és de 500 euros anuals per cada fill a càrrec 
menor de tres anys i de 298 euros per cada fill a 
càrrec entre tres i divuit anys). La nova prestació 
econòmica per a persones menors d’edat en 
situació de risc, que podria fer aquest paper, està 
molt orientada a infants en situació de risc de 
desemparament (des d’una concepció restrictiva 
del risc).

En aquest sentit, en el marc d’aquest informe 
(vegeu l’apartat 9.3), s’han analitzat els efectes 
sobre la pobresa d’un seguit d’ajuts monetaris als 
infants. S’han considerat tres tipus d’ajuts 
monetaris: transferències universals per a tots 
els infants amb independència de la seva renda i 
les seves característiques socioeconòmiques, 
transferències condicionades a un nivell màxim 
de renda, i transferències als tres col·lectius 
(tipus de famílies) que, d’acord amb l’anàlisi 
anterior, són més vulnerables econòmicament 
amb independència de la seva renda. Per avaluar 
els efectes d’aquests ajuts s’ha comparat la 
distribució real de la renda amb la distribució de 
la renda (contrafactual) que resulta de simular 
l’ajut que es vol analitzar.

Els resultats d’aquestes simulacions indiquen 
clarament que la millor opció per pal·liar la 
pobresa infantil són els ajuts condicionats a la 
renda, ja que dediquen tots els recursos 
disponibles a millorar la situació dels infants 
pobres, sense invertir part dels recursos en 
infants que no ho són. 

Així, per exemple, segons l’explotació elaborada 
per Ayllón i Ramos (2010), amb un ajut de 500 
euros anuals per infant adreçat a les famílies 
amb ingressos equivalents o inferiors al 60% de 
la renda mediana (que correspon al llindar de 
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risc de pobresa), la taxa de pobresa infantil es 
reduiria en 2,5 punts percentuals i se situaria 
molt a prop de la taxa de pobresa infantil 
mitjana dels països de la Unió Europea. El cost 
d’aquesta prestació seria de 132,7 milions 
d’euros per a l’Administració, que suposa poc 
més del 10% del pressupost del Departament de 
Benestar Social i Família de l’any 2005 (1.163,78 
milions d’euros), any que es correspon amb 
l’explotació de les dades de l’Enquesta de 
condicions de vida elaborada per Ayllón i Ramos 
(2010), o poc més del 7,5% del pressupost del 
Departament de Benestar i Família de l’any 2012 
(1.728,5 milions d’euros).

Per exemple, segons aquesta mateixa explotació, 
amb un ajut de 2.000 d’euros anuals per infant, 
condicionat al mateix nivell de renda, la reducció 
de la taxa de pobresa seria de 10,6 punts 
percentuals, fins a la meitat. En aquest cas, el 
cost d’aquesta prestació seria de 530,9 milions 
d’euros, menys de la meitat de tot el pressupost 
del Departament de Benestar Social i Família de 
l’any 2005 (1.163,78 milions d’euros), o menys 
d’una tercera part del pressupost del 
Departament de Benestar i Família de l’any 2012 
(1.728,5 milions d’euros).

En canvi, segons l’explotació estadística, amb 
ajuts universals, es requereixen molts més 
recursos financers per reduir de manera 
equivalent la taxa de pobresa infantil. Per reduir 
2,4 punts percentuals la taxa de pobresa infantil 
per mitjà d’un ajut universal, aquest ha de ser 
de 500 d’euros anuals, amb un cost total de 
608,5 milions d’euros, quasi cinc vegades més 
que amb un ajut condicionat al nivell de renda 
de la família. Igualment, per reduir 10,8 punts 
percentuals (la meitat) la taxa de pobresa infantil 
per mitjà d’un ajut universal, aquest ha de ser 
de 2.500 euros anuals, amb un cost total de 
3.042,5 milions d’euros, quasi sis vegades més 
que amb un ajut condicionat. 

Malgrat tot, no es pot advocar cegament a favor 
d’aquest tipus d’ajuts, ja que la seva eficiència i 
eficàcia es poden veure compromeses pels 
costos d’implantació, que s’han de tenir en 
consideració a l’hora d’escollir la forma de 
combatre la pobresa infantil i que poden ser 
més elevats en el cas d’ajuts condicionats que 
en el d’ajuts universals.

En qualsevol cas, val la pena recordar que, per 
aconseguir fites notables en la reducció de la 
pobresa infantil, calen molts més recursos que 
els que s’hi dediquen actualment. Convé 
recordar que la política d’ajuts a famílies amb 
infants a càrrec de zero a tres anys, actualment 

suspesa, suposava una inversió de prop de 200 
milions d’euros. Si els poders públics destinessin 
aquest import a una prestació econòmica per 
combatre la pobresa infantil, la taxa es podria 
reduir prop d’un 3%, fins a situar-la al voltant de 
la mitjana europea.

Cal recordar que la suspensió dels ajuts per 
infant a càrrec ha comportat l’aprovació d’un 
nou ajut per naixement condicionat a renda per 
part del Departament de Benestar Social i 
Família. Aquest ajut, però, disposa d’una partida 
pressupostària molt inferior a la que es destinava 
als ajuts per infant a càrrec. No es preveu, 
doncs, que els nivells de pobresa infantil es 
vegin corregits de manera significativa per 
aquest nou ajut.

5. Configuració d’un sistema integrat de 
prestacions econòmiques per combatre 
la pobresa infantil

En el marc d’aquest informe, s’ha revisat el 
desplegament de diferents prestacions 
econòmiques que incideixen sobre la pobresa 
infantil, i s’han identificat diversos dèficits 
relacionats amb la seva cobertura, intensitat, 
gestió o impacte, entre d’altres. 

En vista d’aquesta realitat, doncs, l’anàlisi i la 
millora de les prestacions econòmiques és un 
àmbit clau de la política social per poder 
combatre amb més eficàcia i intensitat la 
pobresa infantil i els seus efectes sobre les 
oportunitats dels infants. Amb aquest afany, el 
Síndic suggereix que es creï una comissió 
interdepartamental i interadministrativa, 
integrada per representants tècnics i polítics 
dels departaments de Benestar Social i Família, 
Ensenyament, Salut i Economia i Coneixement, 
i també de les entitats municipalistes, que 
tingui per objectiu analitzar de manera conjunta 
les diferents prestacions existents i identificar 
possibles millores que s’hi puguin introduir.

A criteri del Síndic, algunes de les possibles 
millores són:

 Estudiar l’adequació del llindar de renda 
establert per l’IRSC i el grau de comprensivitat 
respecte de les diferents situacions de pobresa 
infantil existents.

 Ampliar les prestacions econòmiques de dret 
subjectiu a partir d’un determinat llindar de 
renda i establir llindars de renda que siguin 
equivalents a l’IRSC corregit per infant i que, a 
partir d’aquest nivell, garanteixin no només el 
dret de qualsevol infant a percebre prestacions, 
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sinó també que hi accedeixi de forma efectiva, 
de manera que la concessió no depengui tant de 
la disponibilitat pressupostària com de les 
necessitats socioeconòmiques existents.

 Ampliar l’extensivitat de les prestacions 
econòmiques al conjunt del cicle vital d’un 
infant, atès que els adolescents conformen un 
dels grups amb més risc de pobresa infantil.

 Aproximar la cobertura de les prestacions 
econòmiques a la proporció d’infants que es 
troben en situació de risc de pobresa, i estudiar 
els criteris de prioritat i d’elegibilitat per 
ordenar l’accés a les prestacions, amb l’objectiu 
d’evitar que en quedin exclosos o no prou 
discriminats col·lectius afectats per situacions 
de pobresa (població estrangera no 
regularitzada, famílies en situació de pobresa 
moderada, etc.).

 Aplicar criteris de prioritat en l’accés que 
discriminin positivament els col·lectius més 
vulnerables, que es corresponen en gran 
mesura amb els grups que normalment 
s’identifiquen com a col·lectius en risc alt de 
pobresa: els adolescents, els infants en famílies 
nombroses i en famílies monoparentals o els 
infants amb progenitors aturats o inactius, 
entre d’altres.

 Equiparar la monoparentalitat a la protecció 
que ja reben les famílies nombroses en la 
recaptació d’impostos, en l’aplicació de 
bonificacions, en l’atorgament d’ajuts, etc.

 Incorporar criteris de progressivitat, tant del 
llindar de renda que dóna dret a la prestació 
com de la intensitat de la prestació atorgada.

 Garantir que l’import previst per a la renda 
mínima d’inserció s’equipari a l’IRSC corregit 
per infant i que els ajuts complementaris per 
fill s’ajustin a la renda de suficiència econòmica 
per infant.

 Garantir una informació adequada a les 
famílies que es troben en situació de pobresa i 
també als diferents professionals sobre el 
sistema de prestacions econòmiques i sobre els 
procediments de tramitació.

 Establir procediments flexibles d’accés a les 
prestacions, per permetre l’accés a la població 
que experimenta canvis en la seva situació 
socioeconòmica al llarg de l’any, i també 
promoure la capacitat d’adequar la intensitat 
de l’ajut a les condicions de vida presents.

 Graduar la intensitat de les prestacions 
econòmiques per garantir que les famílies 
disposen d’ingressos equivalents a la renda de 
suficiència econòmica establerta per infant. 

 Ajustar al passat immediat el període de 
temps que es té en compte a l’hora de valorar els 
ingressos familiars necessaris per a l’atorgament 
d’ajuts condicionats a renda.

 Reduir, si convé, el període de temps previst 
per a la resolució i per al cobrament de les 
prestacions i agilitar-ne la tramitació, 
especialment si tenen per objectiu resoldre 
situacions de precarietat econòmica en el present 
i compensar desigualtats d’accés a determinats 
recursos i serveis, com passa amb els ajuts per a 
l’adquisició de llibres de text i material escolar o 
per a l’accés al menjador escolar, o amb els ajuts 
que pretenen evitar processos de desnonament.

 Incloure les despeses estructurals (habitatge, 
etc.) en la valoració de les sol·licituds de prestació 
econòmica.

 Aplicar descomptes en preus públics i taxes 
en l’accés a serveis socials i educatius 
(equipaments esportius, equipaments culturals, 
serveis educatius, etc.) condicionats a la renda 
familiar o a altres circumstàncies personals i 
familiars prevalents en les situacions de pobresa 
(monoparentalitat, etc.).

 Estudiar la capacitat dels poders públics 
d’alleujar la pobresa infantil per mitjà de beneficis 
fiscals (deduccions, bonificacions i exempcions 
de tributs, i altres mesures que es determinin).

 Adoptar polítiques i mesures concretes per 
compensar les situacions de desprotecció que es 
puguin produir arran del nou disseny de 
prestacions com ara la renda mínima d’inserció, 
a fi de cobrir les necessitats bàsiques de la 
població en general (i també dels infants) que 
s’hagi vist privada dels recursos més elementals 
i que hagi vist accentuada la seva situació 
d’exclusió social.

 Incorporar la pobresa infantil com a situació 
de risc en els criteris d’atorgament d’ajuts com 
ara la prestació econòmica per a menors d’edat 
en situació de risc o la renda mínima d’inserció.

Totes aquestes propostes impliquen millorar 
aspectes relacionats amb la gestió de la 
concessió d’aquesta prestació, però també un 
esforç financer més gran per part dels poders 
públics competents. 
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En darrer terme, el Síndic demana als poders 
públics que articulin un sistema integrat de 
prestacions econòmiques per combatre la 
pobresa infantil. Aquesta integració ha de 
permetre, d’una banda, situar les necessitats 
de l’infant en un lloc central com a subjecte 
amb dret a percebre prestació, i no només el 
conjunt de la unitat familiar; i de l’altra, ha de 
permetre focalitzar i intensificar l’esforç que 
fan les administracions en prestacions 
econòmiques sobre els infants que pateixen 

situacions de pobresa i optimitzar l’impacte 
d’aquestes prestacions econòmiques per 
mitjà d’altres actuacions d’intervenció social 
dutes a terme pels diferents serveis socials, 
educatius i sanitaris. Una millor integració de 
les actuacions de prestació de serveis i de 
prestació econòmica pot contribuir a 
promoure més la igualtat d’oportunitats dels 
infants que es troben en una situació de 
pobresa. 
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 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 3.27.10. Preguntes orals en comissió
 3.27.15. Preguntes per escrit 
 3.30. Altres tramitacions
 3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
 3.40.01. Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament 

Europeu 
 3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 3.40.03. Procediments amb relació al Comitè de les Regions 

 4. INFORMACIÓ
 4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
 4.44. Edictes
 4.45. Composició dels òrgans del Parlament
 4.45.01. Mesa del Parlament
 4.45.02. Ple del Parlament
 4.45.03. Diputació Permanent
 4.45.05. Comissions legislatives
 4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
 4.45.12. Comissions específiques de seguiment 
 4.45.13. Comissions específiques d’estudi
 4.45.14. Comissions específiques d’investigació
 4.45.25. Grups parlamentaris
 4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
 4.48. Intergrups parlamentaris
 4.50. Compliment de resolucions i de mocions
 4.50.01. Compliment de resolucions
 4.50.02. Compliment de mocions
 4.52. Compareixences del president de la Generalitat
 4.52.05. Sol·licituds de compareixença
 4.52.10. Compareixences
 4.53. Sessions informatives i compareixences
 4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
 4.53.05. Sol·licituds de compareixença
 4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
 4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 

persones
 4.55. Activitat parlamentària
 4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades
 4.55.15. Convocatòries
 4.65. Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
 4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern  

i d’altres òrgans
 4.70.01.  Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
 4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 4.70.10. Altres comunicacions
 4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
 4.80. Síndic de Greuges
 4.85. Sindicatura de Comptes
 4.86. Procediments davant les Corts Generals
 4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
 4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
 4.87.20. Recursos d’empara constitucional
 4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local
 4.87.30.  Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.88. Consells assessors del Parlament
 4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
 4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular
 4.90. Règim interior
 4.90.05. Pressupost del Parlament
 4.90.10. Càrrecs i personal
 4.90.15. Contractació
 4.95. Altres informacions
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