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L’Observatori 0-17 BCN

1) Què és?
2) Per què?
3) Objectius



L’Observatori 0-17 BCN és un programa municipal de coneixement que aporta 
dades i anàlisis sobre les vides i els drets 
de la infància i l’adolescència a la ciutat 
i les polítiques que els afecten. 

1) Què és? 

Amb la col·laboració de:

Realitzat per:

Iniciat l’any 2017 per:



2) Per què?
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INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT i INTEGRALITAT  “la infància primer, al centre i sencera”

Cal analitzar com viuen els nens, nenes i adolescents amb una mirada integral per 
garantir el principi de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques locals i fer 
avançar els seus drets. (Convenció  Drets infant NNUU, 1998)

ETAPA ESTRATÈGICA DEL CICLE VITAL PER REDUIR LES DESIGUALTATS 

Cal apostar per l’etapa 0-17 amb enfocament d’equitat com a condició imprescindible 
per trencar el cicle de desigualtats i afavorir la igualtat d’oportunitats, perquè la infància 
condiciona les trajectòries vitals i la cohesió social a la ciutat. 
(Recomanació UE Invertir en infància, 2013)

MILLORAR LES POLÍTIQUES EN BASE A EVIDÈNCIES

Cal generar evidències i una major comprensió de les vides diverses i desiguals de tots 
els nens, nenes i adolescents, en especial els qui estan en situacions més desafavorides, 
per orientar millor i avaluar les polítiques públiques que els afecten.
(Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/observaciones-finales-v-iv-informes-aplicacion-convencion-derechos-nino-en-espana.pdf
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Respondre preguntes rellevants sobre les polítiques públiques locals 
que afecten a la infància i l’adolescència a Barcelona mitjançant 
laboratoris.

3) Objectius

Millorar la comprensió sobre les condicions de vida dels infants i 
adolescents a la ciutat a partir de la creació, sistematització, monitorització 
i anàlisi de dades clau en base a un sistema integral d’indicadors.

Enfortir i millorar els impactes positius de les polítiques locals als nens, 
nenes i adolescents facilitant dades i anàlisis i obrint espais col·laboratius
de coneixement.



Dades clau 
d’infància i adolescència 
a la ciutat

1) Informes anuals

2) Sistema integral d’indicadors d’infància i 
adolescència de Barcelona (SIIIAB)

3) Visor de dades destacades en obert



1) Informes anuals de Dades clau
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Informe anual amb monitorització i anàlisi de dades 
disponibles a partir del Sistema integral d’indicadors 
d’infància i adolescència de Barcelona (SIIIAB)

▪ Dades clau d‘infància i adolescència a Barcelona 2018 

(1a monitorització SIIIAB) (febrer 2019)

▪ Annexos - Dades clau d‘infància i adolescència a Barcelona 2018 
(febrer 2019)

▪ Dades clau d‘infància i adolescència 2017 (gener 2018)

http://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2018/
http://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-a-barcelona-2018/
http://institutinfancia.cat/mediateca/annexos-informe-dades-clau-dinfancia-i-adolescencia-2018/
http://institutinfancia.cat/mediateca/dades-clau-sobre-infancia-ladolescencia-barcelona/


2) El SIIIAB en 10 punts
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1. Eina oberta que recull 150 indicadors estructurats en 6 dimensions i 18 

subdimensions per informar sobre les condicions de vida dels infants i adolescents.

2. Situa els nens, nenes i adolescents al centre (i no a l’administració) amb visió integral.

3. Treballa amb dades disponibles de la ciutat de Barcelona (i comparativa quan es pot).

4. Es nodreix de 14 serveis municipals i institucions públiques que proveeixen dades.

5. Optimitza i sistematitza dades de 17 fonts d’enquestes i registres administratius.

6. Combina dades objectives i subjectives.

7. Selecciona indicadors a partir de 4 criteris: disponibilitat i periodicitat, qualitat tècnica 

(validesa + confiabilitat), coherència amb altres sistemes i coincidència amb fites.

8. Desagregarà per territori, sexe, nacionalitat i grups d’edat (sempre que es pugui).

9. Analitzarà tendències, avenços i retrocessos en els indicadors amb sèrie històrica.

10. Tindrà en compte fites consensuades en l’Estratègia per la inclusió social i la reducció 

de desigualtats BCN, Pilar Social Europeu i ODS-Agenda 2030 de NNNUU.
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Serveis de l’Ajuntament de Barcelona

Del Departament d’Estadística: 
1. OMD (Oficina Municipal de Dades)

De l’Àrea de Drets Socials: 
2. Direcció d’Estratègia i innovació : Dept. de 

Recerca i Coneixement i Gestió de Sistemes 
d’Informació

3. IMEB (Inst. Municipal Educació) 
4. IMSS (Inst. Municipal Serveis Socials) 
5. IMPD (Inst. Municipal Persones Discapacitat)

De l’Àrea de Drets de ciutadania, Cultura, 
Participació i Transparència:

6. IBE (Institut Barcelona Esports)
7. Dept. Atenció i Acollida per violència 

masclista

Altres institucions públiques 

1. IIAB (Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona) 

2. IERMB  (Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona)

3. ASPB (Agència de Salut Pública de 
Barcelona)

4. CEB (Consorci d’ Educació de Barcelona)
5. Dept. Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya
6. Dept. d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya
7. DGAIA (Direcció General d’Atenció 

Infància i Adolescència) Generalitat de 
Catalunya

2) El SIIIAB: treball col·laboratiu i expertesa de 14 
serveis i institucions públiques
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DIMENSIÓ SUBDIMENSIONS FONTS - INSTITUCIONS
1

CONTEXT 
SOCIO-

DEMOGRÀFIC

• Població
• Perfils

sociodemogràfics

✓ Padró municipal de Dades de l’OMD (Oficina Municipal de Dades).  
✓ Registres de l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat)
✓ Registres del Departament Recerca i Coneixement i gestió de Sistemes 

d’Informació

2

EDUCACIÓ

• Educació 0-2
• Infantil 2on cicle, 

primària i secundària
• Secundària post-

obligatòria

✓ Registres administratius de l’IMEB, CEB i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya

✓ Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona – Àrea Drets 
Socials i IIAB

✓ Enquesta sobre convivència escolar i seguretat a Catalunya – Departament 
d’Interior de la Generalitat

3

SALUT

• Condicions salut física
• Condicions salut 

mental
• Hàbits saludables
• Conductes de risc

✓ Registres de l’IMPD (Institut Mpal Persones amb Discapacitat)
✓ Registres i enquestes de l’ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona):

• Registre del Sistema d'Informació de Salut Sexual i Reproductiva
• Registre del Servei d’Epidemiologia
• Enquesta de Salut de Barcelona (ESB)
• Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de Secundària (FRESC)

✓ Sistemes d’Informació Sanitària - Servei Català de la Salut. GenCat
✓ Enquesta d'hàbits esportius de la població escolar de Barcelona 
✓ Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona – Àrea Drets 

Socials i IIAB
✓ Registres administratius del Departament d’Interior. GenCat
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4

POBRESA, 
EXCLUSIÓ I 

DESIGUALTATS

▪ Desigualtat de renda
▪ Pobresa i exclusió

social
▪ Privació material, 

alimentació i 
habitatge

✓ Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida  - IERMB i 
Idescat

✓ Enquesta de Condicions de Vida (Idescat)
✓ Encuesta de condicions de vida (INE)
✓ European Union Statistics On Income And Living Conditions (EU-SILC-

Eurostat)
✓ Registres del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
✓ Registres del Departament d’atenció social a la família i la infància. 

IMSS

5

TEMPS, 
RELACIONS I 
CIUTADANIA

▪ Activitats en el   
temps lliure

▪ Relacions
▪ Ciutadania

✓ Direcció de gent gran, joventut i infància
✓ Enquesta d'Hàbits Esportius de la població Escolar de Barcelona - IBE
✓ Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona – Àrea 

Drets Socials i IIAB
✓ Enquesta Factors de Risc d’Estudiants de Secundària - ASPB

6

VIOLÈNCIES, 
RISC SOCIAL I 
PROTECCIÓ

▪ Violències
▪ Atenció a situacions

de risc social
▪ Protecció en 

situacions de 
desemparament

✓ Registres del Departament d’atenció social a la família i la infància. 
IMSS

✓ Registres del Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l'Espai 
Públic. IMSS

✓ Registres del Departament d'Atenció i Acollida per violència masclista
✓ Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona – Àrea 

Drets Socials i IIAB
✓ Enquesta Factors de Risc d’Estudiants de Secundària - ASPB
✓ Registres administratius de la DGAIA. GenCat
✓ Registres administratius del Departament d’Interior. GenCat



3) Visor de dades destacades en obert
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Pendent de crear el visor de dades 
destacades del SIIIAB en obert

desagregades per territori, sexe i 
grups d’edat (segons disponibilitat de 
dades)

Observatori Social de Barcelona/Observatori 0-17 Bcn/Indicadors


Laboratoris

1) Què?

2) Com?

3) Quins?
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1) Què són els laboratoris de l’Observatori?

Espais de coneixement per respondre PREGUNTES rellevants de les polítiques 
públiques locals que afecten als infants i adolescents de la ciutat per 
millorar-ne els impactes positius en les seves vides i en l’exercici progressiu 
dels seus drets.

2) Com treballem?

Generant i compartint coneixement diagnòstic i propositiu amb enfocament 
d’equitat i de drets per a i amb l’Ajuntament de Barcelona i altres agents 
públics i socials a través de:  

• recerques aplicades
• avaluacions de mesures concretes
• treballs tècnics d’assessorament
• i sessions de debat i treball



3) Quins laboratoris?
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FETS 

✓ Com viuen les famílies amb infants ateses per serveis socials? 

Retrat de la pobresa infantil més severa (informe juliol 2018)

OBERTS

✓ Quins són els impactes subjectius del Fons 0-16 en infants, adolescents i les seves 
famílies? Avaluació qualitativa (informe juliol 2019)

✓ Què sabem de la pobresa infantil a la ciutat i de les solucions des de la política 
local? Infografia i sessions treball AjBCN+IERMB+Ivalua (tardor 2019)

✓ Quins són els reptes en els drets dels nens, nenes i adolescents a Barcelona? 
Radiografia a 30 anys de la Convenció sobre els drets de l’infant (infografia nov 19)

✓ Què ens cal saber per millorar l’atenció als infants i joves migrants sols? 
Assessorament en la creació d’un Observatori SDI-MENA, IMSS (maig 19-...)

POTENCIALS 

✓ Quin és el pes de la infància en els pressupostos municipals?

✓ Què sabem dels impactes del problema de l’habitatge en els infants i a les seves 
famílies i les solucions des de la política local?

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2018/11/20180831_Informe_FamiliesInfantsESS2016-1.pdf



