
 
 
 
 
 

 

EL CONSELL NACIONAL DE LS 
INFANTS I ELS  ADOLESCENTS  
DE CATALUNYA  (CNIAC) 
 
 

 

 

 

 
 



Naixement 
 
DECRET 200/2013, de 23 de juliol, dels 
consells de participació territorial dels 
infants i els adolescents de Catalunya. 
 
Una mica d’història 
- Existència de consells infantils des de fa molts 

anys. (des de 1998 a l’Àrea d’Educació de la 

Diputació de Barcelona ) 

- Reconeixement de la necessitat que els nens i 

nenes participin a les polítiques que es 

afecten. 

 

 

 



- Llei dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència de 2010. 

- Pacte per a  la Infància a 

 Catalunya al 2013. 

 



 

 



 
 

 

 

 
  És  un òrgan participatiu i consultiu 

 És un espai de trobada i participació dels 

infants i els adolescents de Catalunya, on 

poden reflexionar, opinar i fer propostes  

sobre aquells temes que els afecten. 

 On els infants i adolescents expressen 

els seus desitjos, demandes, propostes, 

projectes, retrets o crítiques  als polítics 

per tal de fer un país millor per a tothom. 

 

QUÈ ÉS EL  CNIAC ? 



Per a què ha de servir el CNIAC :  

- Per conèixer els punts de vista dels infants i 

adolescents 

-Per proposar millores en les seves  condicions de  

vida,  

-Per vetllar pels drets dels infants i adolescents 

-Per afavorir el seu reconeixement social 

-Per ser un espai estable de participació, 

representació, visualització 

-Per participar a les polítiques d’infància formant 

part de la comissió sectorial del Consell General 

de Serveis Socials  
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Qui formarà part del CNIAC ? 

 
-Infants i adolescents  de 8-17 anys 

-Que representin als seus consells d’infants territorials 

-Que siguin noies i nois. 

-Que estiguin disposats a organitzar-se 

Presidència col·legiada:  infant o adolescent escollit per 

l’assemblea + presidència honorífica de la Generalitat. 

Vicepresidència o vicepresidències 

Secretariat: secretaria, vocal escollit/da 

Assemblea: representació territorial (comarcal) i garantir 

representativitat transversal (paritat, protecció, discapacitat, 

immigrats) 

 

 



Com s’organitzarà el CNIAC? 

 
Assemblea: 

-Màxim 100 membres, 2 representants x consell, mínim 1 per 
comarca, paritat noies i nois i representativitat col·lectius 
vulnerables 

-Mandat 2 anys, renovable. 

 

Comissió permanent: Presidència, Vicepresidències, 
Secretariat, 10 vocals elegits por l’ Assemblea 

 

Secretaria tècnica: persones de la Generalitat, suport 
tècnic, logístic i econòmic 



Com funcionarà el CNIAC? 

 
- 2 reunions ordinàries anuals de l’Assemblea + grups de 

treball que decideixin els nens i les nenes del Consell. 

 

- 1 reunió per trimestre  de la Comissió Permanent (10 
vocals) 

El lloc de les reunions dependrà del lloc on visquin els 
vocals seleccionats.  

Els costos econòmics dels viatges i desplaçament 
s’assumiran des de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència.   

El Consell treballarà majoritàriament per mitjans 
informàtics i reunions per videoconferència. 



Organització del CNIAC (Art. 5 - 16) 
 

Presidència           La Vicepresidència o vicepresidències            El Secretariat  

 (Art.6)                 (Art.7)                                                     (Art.8) 

 

 
L’ASSEMBLEA 

(Art.9, 10 ) 

 
 COMISSIÓ PERMANENT (Art.11) SECRETÀRIA TÈCNICA (Art.12) 

  Consells de participació territorial 



Moltes gràcies per la vostra 
atenció 

Joan Losada 

 

jlosada@gencat.cat 

 


