Doc 0 - Llista de dades estadístiques i recursos
útils per al diagnòstic de la realitat juvenil
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Dades estadístiques de població
•
•
•
•
•
•

Piràmide poblacional municipal (o supramunicipal) per sexe. Comparació amb CV i província
Població per blocs d’edat segmentat per sexe: 12-17 (12-13, 14-17), 18-23, 24-29
Distribució de la població per districtes o localitats (si cal), amb segmentació per sexe
Evolució del nombre d’habitants en el temps en les últimes dècades, segmentat per sexe
Percentatge de població jove estrangera per continents o nacionalitats, segmentat per sexe
Percentatge de població que ha migrat en els últims anys, per nacionalitat, edat i sexe

Dades físiques i d’urbanisme
•
•

Plànol o mapa del territori amb els diferents barris o localitats
Descripció de la comarca a la qual pertany el municipi. Proximitat a altres municipis, a les grans poblacions de referència i a
la capital de província

Dades estadístiques de mobilitat
•

Estadístiques sobre l’ús de cada tipus de mitjans de transport. Motius d’ús d’un mitjà o un altre. Avaluació de la qualitat dels
serveis de transport per part d’usuaris-àries

Recursos de mobilitat
•
•
•
•

Mapa amb carreteres, línies ferroviàries i d’autobusos, carril bici i altres transports
Costos i freqüència de pas de cada transport públic, horaris d’inici i finalització del servei
Ajudes a la mobilitat
Xarxes no formalitzades de col·laboració en la mobilitat

Dades estadístiques econòmiques, socioeconòmiques i d’ocupació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percentatge d’empreses del territori per cada sector productiu: serveis, comerç, indústria i agricultura i ramaderia
Taxa d’activitat, segmentació per edat i sexe
Percentatge de persones contractades i aturades per cada sector productiu. Ídem de la població jove
Taxa d’atur. Evolució històrica. O atur en Enquesta de població activa. Segmentada per edats i sexe. Comparativa amb
província i CV
Informes sobre el mercat laboral jove quant a oportunitats professionals al territori. Sectors en crisi
Tipus de contractacions a què accedeixen les persones joves (temporal, a temps parcial...) per sexes i blocs d’edat
Percentatge de persones ocupades en la professió per a la qual s’han format
Taxa d’emprenedoria juvenil
Percentatge de joves que no treballen ni estudien
Renda familiar mitjana. Distribució de la població per nivell de renda, per barris o localitats
Salari mitjà de la joventut treballadora, per sexes i blocs d’edat. Comparativa amb la mitjana total
Ingressos mitjans de la població jove no ocupada (aportació de la família...)
Despeses mensuals de la població jove (% per tipus: transport, necessitats bàsiques, oci, formació, habitatge, imatge personal)

Recursos d’ocupació
•
•
•
•

Agència o agències de desenvolupament local o comarcal (ADL): serveis concrets o programes que tenen
Oficines de Labora
Programes d’inserció laboral de la Generalitat que es poden aplicar o que s’apliquen al territori
Recursos d’entitats empresarials o sindicals per a joves al territori (descripció de serveis i programes)
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Dades estadístiques educatives i de formació
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribució de la població total jove, per sexe, per nivell i tipus d’estudis
Taxa d’escolaritat postobligatòria
Taxa d’abandonament escolar, discriminada per edat i sexe, per etapa educativa
Taxa d’absentisme, discriminada per edat i sexe, per etapa educativa
Taxa de graduació, per sexe i per etapes educatives
Nombre de centres educatius al municipi i distribució de la població jove en els dits centres. Per públics, concertats i privats
Grau de plurilingüisme de la població jove. Llengües concretes i nivell de competència
Percentatge de població jove de fora que estudia al territori (si és el cas)
Percentatge de població jove que estudia fora del municipi

Recursos educatius i de formació
•
•
•
•

Llista de centres educatius amb l’oferta formativa
Beques i ajudes a l’estudi específiques del territori
Ajudes a programes d’investigació
Plans contra l’absentisme i l’abandonament escolar, contra la violència masclista, el bullying, les conductes addictives...

Dades estadístiques de salut, tasques domèstiques i alimentació
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades sobre malalties o problemes sanitaris més freqüents en les persones joves, per sexe
Xifres sobre depressió i ansietat. Dades d’atenció a joves en centres de salut mental, per sexe
Percentatge d’atencions sanitàries relacionades amb la infecció de VIH i altres MTS a la població jove, per sexe
Edat mitjana d’inici de pràctiques sexuals i altres estadístiques sobre sexualitat, per sexe
Taxa d’embaràs en menors de 18 anys, 18-23, 24-29 i 30+
Percentatge de joves amb fill#s (menors de 18, 18-23, 24-29 i 30+)
Hàbits d’alimentació i percentatge de joves amb problemes alimentaris
Temps mitjà setmanal de dedicació a tasques domèstiques i llista per ordre de major a menor dedicació
Temps mitjà setmanal de dedicació a tasques de cura i imatge personal, i llista per ordre de major a menor dedicació

Recursos sanitaris i de salut
•
•

Programes i serveis de salut ( i prevenció per a la salut) al territori
Localització i disponibilitat de centres de salut i altres serveis d’atenció mèdica

Dades estadístiques d’habitatge i emancipació
•
•
•
•
•
•

Situació de convivència de la població juvenil per sexe i per edats
Taxa-edat d’emancipació, per sexe
Règim de tinença de la vivenda pròpia: lloguer o compra
Dades sobre preu mitjà del lloguer (m2)
Dades sobre preu mitjà de compra (m2)
Nombre d’habitatges familiars principals, secundaris i buits

Recursos per facilitar l’habitatge i emancipació
•
•
•

Subvencions o altres mesures que faciliten l’accés a l’habitatge
Borses d’habitatge jove
Plans de construcció de vivenda pública o de protecció oficial
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Dades estadístiques d’activitats d’oci (cultura, esports, consum cultural i esportiu, activitats
socials i festives, xarxes socials, oci comercial, oci educatiu, consums addictius…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’hores lliures a la setmana i franja horària de temps d’oci, entre setmana i en caps de setmana
Estadística d’activitats principals d’oci juvenil (culturals, esportives, socials, festives...), per sexe i per edat
Espais d’oci, públics o privats, preferits per la gent jove
Informació sobre recursos d’oci que els agradaria tindre al seu territori
Freqüència d’eixides nocturnes, per blocs d’edat i sexe. Horaris de tornada. Llocs/activitats
Percentatge de persones joves associades, per sectors associatius, franges d’edat i sexe
Percentatge de persones joves que participen en programes o projectes d’oci educatiu
Percentatge d’ús de xarxes socials i xarxes socials més utilitzades, hores diàries que s’hi dediquen, per sexe i edat. Coneixements
sobre seguretat a les xarxes
Percentatge de cases amb accés a Internet. Hàbits de consum d’Internet
Xifres d’addiccions tecnològiques (consum i apostes): pantalles, cases d’apostes…
Estadístiques sobre consum de drogues: freqüència de consum d’alcohol i altres drogues, edat d’inici de consum de drogues
discriminada per sexe i per substància
Llengües habituals de comunicació en família, amistats, resta d’àmbits de relacions socials, estudi i treball
Dades d’accés diari i mensual als espais públics per a la joventut al territori, segmentades per franja d’edat i sexe

Recursos d’oci (cultura, esports, consum cultural i esportiu, activitats socials i festives, xarxes
socials, oci comercial, oci educatiu, consums addictius…)
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapa d’espais públics per a l’oci (oberts o tancats: cases de cultura, biblioteques, poliesportius, parcs...). Serveis, programes i
activitats d’oci per a joves que ofereixen les administracions públiques. Condicions d’accés
Mapa d’associacions amb serveis, programes i activitats d’oci per a joves (culturals, esportives, festives, etc.). Condicions
d’accés
Condicions, quantia i fonts de subvenció (en diners o en espècie) a associacions que treballen amb joves i criteris d’adjudicació
Informació dels programes europeus que es desenvolupen al territori (Erasmus+...)
Plans d’enfortiment del teixit associatiu i de voluntariat
Grups informals estables de joves (amb composició per sexe) al municipi amb activitat de repercussió social
Consells municipals o territorials amb presència de joves (de joventut, d’infància...)
Descomptes per a joves

Dades estadístiques sobre problemàtiques socials (pobresa, delinqüència, violència masclista,
salut mental, conflictivitat social…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factors principals d’exclusió social al territori
Taxa de risc de pobresa en joves – Privació severa, per edat i sexe
Llista de problemàtiques detectades i estadístiques, per edat i sexe, per serveis socials i/o UPCCA que més afecten la població
jove
Índex de població jove beneficiària de la RVI
Percentatge de població jove amb diversitat funcional, concretant-ne el tipus
Xifres de violència masclista en població jove. Per franges d’edat
Xifres sobre assetjament escolar, discriminada per edat i sexe
Percepció de seguretat al carrer, per franja d’edat i sexe
Índex de població jove condemnada (en règim tancat o règim obert), discriminada per sexe. Evolució històrica
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Recursos destinats a problemàtiques socials (pobresa, delinqüència, violència masclista, salut
mental, conflictivitat social…)
•

Recursos, programes i activitats per a la població jove amb problemàtiques socials, diversitat funcional o de col·lectius
vulnerables (migrants...)

Dades estadístiques sobre interessos (valors, preocupacions, posicionament davant dels
temes socials, activitats de voluntariat…)
•
•
•
•
•
•
•

Enquesta sobre interessos i necessitats, segmentada per sexe i edat
Enquesta sobre principals preocupacions socials
Enquesta d’opinió sobre feminisme, immigració, llibertat de gènere, l’avortament, tolerància cap a persones LGTBI+,
discriminació per raó de sexe a xics i xiques, sostenibilitat (objectius de desenvolupament sostenible, canvi climàtic…)…
Enquesta sobre els mitjans utilitzats per a informar-se
Enquesta sobre participació política i electoral. Grau d’interés per la política. Confiança en les institucions
Percentatge de joves que fan voluntariat, perfil d’edat i sexe. Hores mensuals de voluntariat realitzades per la gent jove
Informació sobre conductes sexistes

Dades estadístiques generals per a la realització de polítiques de joventut als ajuntaments
•
•
•
•
•
•

Existència d’una regidoria específica
Perfil i quantitat de professionals de joventut -formació, tipus de contractes, edat…
Nombre d’usos de serveis específics de joventut, segmentat per edats, sexe i freqüència d’ús
Perfil estadístic de l’usuari/ària jove de serveis i activitats municipals destinades a la joventut
Existència de canals de comunicació entre la joventut i els ajuntaments. Incidència i avaluació d’eficàcia
Diagnòstics previs de la situació jove del territori i avaluacions fetes d’impacte de polítiques de joventut

Recursos generals per a la realització de polítiques de joventut als ajuntaments
•
•
•
•
•

Recursos municipals específics per a joves
Partida pressupostària específica, amb quantia per capítols
Llista d’informador#s claus (líders joves, persones notables que treballen amb joves...)
Xarxes de treball professional que incideixen en la intervenció amb joves, tant municipals com intermunicipals
Adhesió als recursos i activitats de l’IVAJ

