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Recerca sobre 
el Compromís Socioeducatiu (COSE) en el 
marc d’intervenció dels EAIA a Catalunya

Recerca encarregada per l’ASPEAIA* a la 
prof. Carme Montserrat del Grup de Recerca d’ 

Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva 
Qualitat de Vida www.udg.edu/eridiqv de la 

Universitat de Girona.
Amb la col·laboració de Raquel Medina

*Teresa Planas, Conxita Vilana, Sandra Hernández i Óscar Esteban

El COSE a la Llei 14/2010

• Article 103.4. Els serveis socials especialitzats d’atenció als infants 
i als adolescents, atenent l’informe i les mesures d’atenció 
proposades, han de completar l’estudi i han d’elaborar un 
compromís socioeducatiu adreçat als progenitors o als titulars de 
la tutela i orientat a la superació del risc que envolta l’infant o 
l’adolescent, el qual ha de contenir la descripció i l’acreditació de 
la situació de risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures 
que s’aplicaran des dels serveis socials bàsics o des d’altres 
serveis especialitzats per a la superació de la situació perjudicial. 

• Disposició final Segona.2. Tenen dret a la prestació regulada per 
aquest article els menors d’edat que hagin estat valorats en 
situació de risc, respecte als quals s’hagi formalitzat el 
compromís socioeducatiu corresponent i la unitat familiar dels 
quals disposi d’uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o 
inferiors a l’indicador de renda de suficiència. Aquest límit 
d’ingressos s’incrementa d’un 30% per cada membre de la unitat 
familiar a partir del segon.

A l’Article 104 s’exposen les mesures d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc, com són:
• L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. 
• La intervenció familiar amb l’establiment de programes 

socioeducatius pels pares 
• L’acompanyament de l’infant al centre educatiu, el suport 

psicològic o ajuts a l’estudi
• L’ajut a domicili.
• L’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius.
• L’atenció sanitària, que inclogui la intervenció psicoterapèutica 

o el tractament familiar, tant per als progenitors com per a 
l’infant 

• Els programes formatius per a adolescents que han abandonat 
el sistema escolar.

• L’assistència personal per als progenitors amb diversitat 
funcional.

• L’assistència personal per als infants i els adolescents amb 
diversitat funcional 

• Qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu.

http://www.udg.edu/eridiqv
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Dades oficials de partida

DGAIA (2016) Frec. %

Informatiu 416 3,1%

Risc greu 5.322 39,3%

Desemparament en estudi sense separació nucli 982 7,2%

Desemparament en estudi amb separació nucli 652 4,8%

Tutela 6.114 45,1%

Guarda 73 0,5%

Total 13.559 100%

• 6.839 (50,4%) infants que tenen una mesura protectora amb separació del 
nucli familiar

• 5.322 (39,3%) infants que tenen un expedient de risc. D’aquests:
• 2.781 tenen un COSE (52,3%) i d’aquests:

• 1.015 tenen dret a prestació econòmica, és a dir el 38,1%. 

Objectiu de la recerca
• Promoure l’avaluació dels aspectes del disseny, del 

desenvolupament i de l’aplicació tècnica del Compromís 
Socioeducatiu per tal de millorar-ne l’eficàcia.

Més concretament, s’ha pretès:

• Quantificar l’ús d’aquesta mesura pel que fa a la seva 
aplicació i resultats.

• Analitzar el contingut dels Compromisos Socioeducatius 
(COSE), tant referent al seu disseny com a la seva aplicació.

• Incorporar la perspectiva de les persones usuàries pel que fa 
la seva valoració respecte el seu desenvolupament i resultats.

• Incorporar la perspectiva dels professionals dels EAIA 
referent a la valoració respecte al seu desenvolupament i 
resultats.

• Fer propostes de canvi o millora.

Mètode

Sini@ 

(poblacional)

EAIA

(20)

EAIA

(20)

Pares, mares i 

fills/es

EAIA

Dades sobre 

3762 

expedients

Dades sobre 

1238

expedients

Anàlisi de 61 

documents 

COSE

11 entrevistes 110 

qüestionaris a 

professionals

Taula 1. Mostra, participants i instruments

• Recerca aplicada dissenyada i monitoritzada conjuntament amb 
l’ASPEAIA

• Metodologia mixte (quantitatiu/qualitatiu)
• Incorporació de diferents perspectives i tècniques
• Anàlisi estadístic, anàlisi documental i anàlisi de contingut
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1. ANOIA 11. LA SELVA

1. BADALONA 12.L'HOSPITALET

1. BAGES-BERGUEDÀ 13. LLEIDA NORD SC

1. BAIX CAMP, SC 14. MONTSIÀ

1. BAIX EBRE 15. OSONA

1. BAIX EMPORDÀ 16. RAVAL NORD

1. EIXAMPLE 17. SANT ANDRIÀ DEL BESÒS

1. GARRAF 18. SANTS- MONTJUIC

1. GARROTXA, SC 19. TERRASSA

1. GIRONA 20. VALLÈS OCCIDENTAL 

Taula 2. EAIA que han col·laborat amb la recerca en una o més fases.

Resultats

1) Quin és l’ús fet del COSE des de la LDOIA?

• L’obertura de nous COSE se situa sobre el miler de casos per any. Les pròrrogues 
mostren una tendència ascendent, prorrogant més casos que tancant, pel que es 
contribueix al creixement d’aquesta mesura. 

• Més de la meitat dels casos aportats pels EAIA han estat prorrogats una, dues o 
tres vegades. 

• Coincideix amb la percepció que tenen els professionals, la meitat afirma que les 
pròrrogues es fan bastant sovint.
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• Enorme diversitat de l’ús del COSE entre els EAIA, des d’equips que obren 80 
COSE a l’any a altres que no en fan cap; i amb dades acumulades, des dels que fins 
el 2015 ja n’havien fet 324, a alguns que en el mateix període n’havien obert 
només 20. La mateixa disparitat es dóna amb les pròrrogues i els tancaments. 

• No sembla degut a la tipologia de població atesa, sinó derivat de la manera de 
treballar dels equips (i professionals)  i les directrius dels ens locals. 

• Les fonts de dades consultades (del Sini@ i dels 15 EAIA) no acaben de coincidir
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• 54% són nois. 

• El 12,3% nascuts a 
l’estranger

2) Quan s’acostuma a fer una mesura de COSE?
• 1/2 són situacions de contenció en el nucli familiar i no s’ha tingut 

contacte previ amb el sistema de protecció. 

• 1/4 havia hagut un expedient de desemparament (no situació de 
desemparament) que va evolucionar cap a un expedient de risc 
amb COSE i no cap a tutela. 

• 1/4 altra quarta part l’infant prové d’un acolliment residencial o 
familiar i es fa retorn a la família biològica mitjançant un COSE. 
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• Amb aquests resultats coincideixen ambdues fonts de dades
(Sini@ i EAIA), però en canvi no és la percepció que tenen els 
professionals: 2/3 afirmen que bastant sovint o quasi sempre 
fan el COSE en els casos de reunificació familiar

• Alguns professionals afirmen que només fan COSE en els 
casos de retorn i d’altres ho poden fer en ambdues situacions, 
discrepància que contribueix a explicar les grans diferències 
en el nombre total de COSE per equip.  

Mai Algunes 

vegades

Modera

dament

Bastant 

sovint

Quasi 

sempre

Total

En el procés de retorn amb 

la família

6

5,8%

20

19,2%

9

8,7%

28

26,9%

41

39,4%

104

100%

Amb expedients de risc on 

no han estat tutelats.

1

1,0%

24

23,1%

20

19,2%

40

38,5%

19

18,3%

104

100%

3) És útil el model de document pels COSE?
• Els COSE en general ocupen entre 5 i 7 pàgines i estan escrits amb un llenguatge 

de tipus jurídic-administratiu. No és un document pensat perquè l’entenguin els 
infants, i tampoc gaire pels adults a qui va dirigit.

• És un model preestablert, amb seccions fixes, el qual han d’utilitzar tots els EAIA. 
Els pocs espais lliures, destinats a detallar els factors de risc, de protecció i els 
acords en cada cas, presenten una gran diversitat entre EAIA tant de contingut 
com de format.

• Els usuaris perceben una certa confusió perquè tant pel que fa als factors de risc 
com als acords hi ha també seccions fixes, generals, iguals per tothom i per tant 
no sempre s'adeqüen a la seva situació concreta. 

• A les entrevistes les famílies tenien dificultats per enumerar els acords del seu 
COSE i molt sovint recordaven senzillament que havien d’anar a l’EAIA.

• En alguns COSE els acords no estan explícitament relacionats amb la situació de 
risc descrita. Alguns acords com els: d’acceptar la intervenció dels professionals, 
l’assistència dels fills i filles a escola, a les activitats extraescolars, fer el seguiment 
de la salut, i mantenir l’habitatge en condicions adequades; desconcerten a les 
famílies si els seus problemes no són aquests.

3) És útil el model de document pels COSE?
• La percepció que tenen les famílies del COSE és la d’un document que 

elabora unilateralment l’EAIA, i que ells han de signar si volen mantenir 
el fill a casa

• Tenen la percepció que el fill en queda bastant al marge, sobretot <12 anys

• Molts d’ells tenen present que va vinculat a una prestació econòmica. 

• Alguns pensen que els acords no són possibles de complir, i altres els 
veuen fàcils perquè ells ja ho estaven fent (sobretot els més generals). 

• Tenen clar que pot acabar en l’ingrés del fill en un centre si s’incompleixen 

• Els professionals coincideixen en que els acords els redacten ells per la 
seva banda i després els presenten als pares i força sovint també als 
adolescents de més de 12 anys a qui se’ls demana que ho signin. 

• En general, els professionals reconeixen problemes de les famílies per 
entendre els COSE, tant el document en si mateix com el seu sentit, i 
especialment són conscients que moltes famílies l’acaben vinculant a la 
prestació econòmica. És per això que molts dels professionals opinen que 
pensant amb les famílies caldria fer un pla de millora més senzill.
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Valoracions dels professionals respecte els COSE

Mai Algunes 

vegades

Modera

dament

Bastant 

Sovint

Quasi 

Sempre

Total

Els redacta prèviament 

l’EAIA i després els 

presenta als progenitors

2

1,9%

3

2,8%

3

2,8%

28

25,9%

72

66,7%

108

100%

Els fan signar als infants 

d’entre 6 i 11 anys

82

77,4%

17

16,0%

4

3,8%

1

0,9%

2

1,9%

106

100%

Els fan signar als 

adolescents de 12-17 anys

14

13,1%

10

9,3%

7

6,5%

13

12,1%

63

58,9%

107

100%

Es signat com un tràmit 

administratiu per cobrar

10

9,3%

35

32,7%

16

14,5%

37

34,6%

9

8,4%

107

100%

Es entès de la mateixa 

manera que l’EAIA

12

11,25

54

50,5%

28

26,2%

12

11,2%

1

0,9%

107

100%

Les famílies entenen bé el 

què han de fer

0

0%

27

25,2%

33

30,8%

40

37,4%

7

6,5%

107

100%

Els queda clar amb què 

han de destinar els diners

36

34,3%

38

36,2%

14

13,3%

14

13,3%

3

2,9%

105

100%

 El document COSE vist per les famílies:
• “No me acuerdo muy bien de ese acuerdo, pero si me 

acuerdo que conlleva una ayuda económica. Me 
acuerdo que había cosas que tenía que cumplir y a 
cambio había una prestación económica para los 
niños” (mare)

• “Me dijeron que tenía que estar un año en este plan 
de riesgo”(mare)

• Bueno normalmente lo hacen ellos (EAIA), nos 
hicieron leer todo, aunque nos costó mucho… ya 
estaban hechos, era una hoja a rellenar y firmé y ya 
está (mare)

• “Això ells. Precisament això és una cosa que em va 
molestar molt perquè ho van decidir ells pel seu 
compte i risc, després d’haver-nos entrevistat unes 
quantes vegades i ni el pare de la nena ni jo vam estar 
d’acord” (mare).

 Els acords del COSE que recorden:
• “Que esté más tiempo con los niños, que cualquier discusión 

no sea delante de los niños” (mare).
• “Que el niño vaya limpio al cole” (mare)
• “Sí bueno, a mí me pusieron el acuerdo de que yo tenía que 

hacer todo lo que ellas quisieran” (mare)
• “Lo que siempre me repetían es que tenía que tener 

autoridad sobre las niñas, (…). Pero era muy difícil con unas 
niñas con problemas psicológicos y si nadie de ellos me 
ayudaban…” (mare)

• “No me acuerdo del acuerdo, son normales, fáciles. Creo que 
aunque no hubiera habido acuerdo de por medio yo hubiera 
hecho las mismas cosas como madre” (mare)

• “Me decían que iba a estar bajo observaciones durante un 
año. A partir de allí.. era un año de observación” (pare)

• “Ellos acordaron que yo tendría sesiones con el psicólogo, 
tendría que demostrar que tenía una estabilidad y no me 
acuerdo de más porque ya hace 4 años… Que el niño vaya 
limpio al cole” (mare)
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4) Com es valora la prestació econòmica?
• Cada any s’incrementa el nombre de prestacions econòmiques. Segons dades de 

la DGAIA, els COSE amb dret a prestació suposen el 38,1% del total d’expedients 
de risc amb COSE i segons els EAIA el 60% (amb molta variació)

• Aquesta dada no consta al Sini@ i per tant no la podem creuar amb les altres 
variables com el motiu de tancament o d’obertura del COSE.

• Els professionals dels EAIA no saben exactament quants COSE tenen amb 
prestació econòmica donat que no és una proposta tècnica, sinó amb requisit 
administratiu que no tramita  l’EAIA.
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LDOIA: “es crea una prestació de dret 
subjectiu per atendre les despeses del 
manteniment de l’infant respecte al qual 
s’hagi formalitzat el compromís 
socioeducatiu corresponent”. A la majoria 
dels documents no hi consten acords 
explícits sobre a què han de destinar els 
diners de la prestació econòmica, perquè 
l’EAIA tampoc sap si l’acabaran cobrant. 
Per tant, és difícil d’operativitzar aquest 
objectiu

• La majoria de les persones entrevistades havien cobrat la prestació i 
coincideixen en destacar que en els COSE no hi havia cap indicació sobre 
amb què s’havien de gastar els diners. Més de la meitat afirmen que la 
van destinar a activitats escolars o extraescolars del fill/a, però també 
reconeixen que els va servir per altres necessitats familiars. Es queixen 
dels tràmits, d’haver-la cobrat tard i poc temps. Una bona part pensen 
que la utilitat del COSE ha estat bàsicament l’ajut econòmic.

• La meitat dels professionals està bastant o totalment d’acord que el COSE 
no hauria d’anar  vinculat a una prestació econòmica, que ells haurien de 
poder fer la proposta des de la vessant tècnica i que a més d’alguna 
manera caldria controlar el destí dels diners. Coincideixen amb les 
famílies que el retard en el pagament és un problema, perquè al final ve 
tota la quantitat de cop.

Segons Professionals Gens 

acord

Una mica 

acord

Modera

dament

Bastant 

acord

Total 

acord

Total

Són PIRMI encobertes 26

24,5%

33

31,1%

16

15,1%

18

17,0%

13

12,3%

106

100%

No hauria d’anar vinculat 

a una prestació econòmica

11

10,8%

23

22,5%

18

17,6%

21

20,6%

29

28,4%

102

100%

El seu sentit és el de la 

prestació econòmica

50

49,5%

25

24,8%

15

14,9%

7

6,9%

4

4,0%

101

100%

6) Quina és l’eficàcia dels COSE?
• L’objectiu a la LDOIA: poder superar la situació perjudicial o de risc en què 

viu l’infant o adolescent sense arribar a separar-lo de casa seva.
• Els resultats ens mostren que tancar per superació de la situació de risc 

suposa el voltant del 40% dels casos. Al voltant del 20% es tanquen per 
majoria d’edat. Una tercera part s’acaben perquè l’infant entra en 
acolliment residencial o familiar (segons dades del Sini@). 
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Dades EAIA i percepcions professionals

Motiu de finalització/tancament del COSE (criteri tècnic) Tancat x criteri 
administratiu

Normalit-
zació/ Fam. 
Biològica

No 
aconsella 
continuar 
cobrant

Manca 
col·laborac
ió (Fam. 
biològica)

Acoll
Fam. 
Extens

Acoll. 
Fam. 
Alien

Ingrés 
centre

Major
edat

Canvi 
EAIA

Canvi 
CCAA

Canvi 
país

374 23 75 43 7 84 58 65 11 6

374 
50,1%

98 
13,1%

134 
18%

58 
7,8%

82 
11%

Mai Algunes 

Vegades

Modera

dament

Bastant 

Sovint

Quasi 

sempre

Total

Desemparament 2,9% 55,2% 28,6% 11,4% 1,9% 100%

Tancament expedient risc 0% 10,4% 27,4% 40,6% 21,7% 100%

Majoria d’edat 5,8% 42,7% 22,3% 25,2% 3,9% 100%

Gens 

acord

Una mica 

acord

Modera

dament

Bastant 

acord

Total 

acord

Total

Facilita els processos de 

retorn a la família

0

0%

11

10,3%

30

28,0%

50

46,7%

16

15,0%

107

100%

Afavoreixen el benestar 

dels infants

1

0,9%

22

20,6%

35

32,7%

38

35,5%

11

10,3%

107

100%

Evita els desemparaments 9

8,4%

36

33,6%

41

38,3%

18

16,8%

3

2,8%

107

100%

Els resultats serien els 

mateixos que sense COSE

33

31,1%

31

29,2%

21

19,8%

13

12,3%

8

7,5%

106

100%

En canvi, la percepció que tenen els professionals dels EAIA és una 
mesura més eficaç en els casos de retorn al nucli familiar i no tant 
per evitar desemparaments.

Eficàcia segons les famílies entrevistades

Les situacions de risc més freqüents 
en els COSE que han acabat en 
desemparament són:
• l’abús de l’alcohol i altres drogues
• la manca de relació amb la xarxa 

de suport familiar 
• la manca de consciència de 

problema i de col·laboració amb 
els serveis

• els problemes de salut mental dels 
pares

• En canvi no es valora com a 
indicador de risc principal per fer 
el COSE els problemes 
socioeconòmics.

Els elements favorables més 
freqüents en els casos tancats per 
normalització:
• el fet d’acceptar la intervenció dels 

serveis
• de tenir suport de la família 

extensa 
• la capacitat per posar límits a la 

situacions de violència
• els indicadors de motivació pel 

canvi i consciència de dificultats 
• En els casos tancats per majoria 

d’edat: la presencia d’una forta 
vinculació afectiva entre els 
membres del nucli familiar i 
l’autonomia del fill/a.

Entre els entrevistats: 70% el COSE es va tancar i l’infant va romandre a casa i en el 
30% van ingressar en un centre residencial. 
Pel que fa l’eficàcia del COSE tenen posicions confrontades: alguns no els ha ajudat, 
altres els ha perjudicat, altres afirmen que l’única utilitat ha estat l’ajut econòmic, i 
d’altres que va ser útil perquè la situació no anés a pitjor.
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Resumint

• A la llum dels resultats tot apunta a (a) que en 1/3 part dels 
casos, el COSE no serveix per superar la situació de risc, tot i 
l’increment del seu ús; (b) que no hi ha cap mecanisme per 
saber si els diners es destinen a la manutenció dels fills/es; (c)
que l’instrument que s’utilitza està poc adaptat a la 
comprensió dels usuaris (adults i infants); i (d) que l’ús tan 
divers al llarg del territori té a veure sobretot amb el grau de 
convenciment o conveniència dels professionals i dels ens 
locals amb l’ús d’aquesta mesura. 

Recomanacions

• Pel que fa a la dels professionals, cal destacar que 2/3 valoren 
que caldria introduir canvis en l’actual model de COSE, i en canvi 
1/3 els deixaria tal qual estan funcionant ara, pel que entenem 
que les recomanacions no seran compartides d’entrada per 
tothom però poden ajudar a obrir, si més no, un debat.

• No es qüestiona el fet que davant l’obertura d’un expedient de 
risc no hi hagi d’haver uns compromisos, tant per part de la 
família com de l’administració, per tal de treballar i superar la 
situació de risc.

• Tampoc es qüestiona que no hi hagi d’haver diversitat entre 
equips i territoris a l’hora d’afrontar aquestes situacions. 

• La qüestió rau en saber si els compromisos tal qual s’estan 
aplicant serveixen per l’objectiu pel qual estaven dissenyats i si la 
diversitat és un intent d’adaptar les circumstàncies del territori 
per a l’assoliment dels objectius o bé obeeix a altres criteris. 
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a) Per avaluar i millorar l’eficàcia del COSE en tant que 
mesura orientada a la superació de la situació de risc

• Establir indicadors d’avaluació de la mesura atenent el seu objectiu

• Integrar en el Sini@ variables tant rellevants per la seva avaluació 
com la de la prestació econòmica. Caldria també poder creuar les 
variables relacionades amb la situació de l’infant just abans del 
COSE i el motiu de finalització del mateix. Seria necessari avaluar 
el motiu de les pròrrogues i la seva eficàcia.

Els resultats en suggereixen algunes pistes: 

– Sembla més eficaç en els casos de retorn al nucli familiar i 
menys en els de contenció en el nucli sense mesura prèvia. 

– Sembla menys eficaç en els casos de drogodependència dels 
progenitors, manca de relació amb la xarxa de suport familiar, 
manca de consciència de problema, així com els problemes de 
salut mental dels pares. 

b) Repensar l’ús de la prestació econòmica

• Els indicadors de risc que consten en els COSE no s’acostumen a referir a 
la precarietat econòmica com el motiu principal de risc. Això no vol dir 
que la família no presenti necessitats econòmiques importants, però 
que si l’EAIA ha iniciat l’estudi vol dir que estan en joc sobretot factors 
que tenen a veure amb la cura que rep l’infant. 

En aquest sentit s’apunten tres línies a explorar:  
• Caldria no vincular la prestació econòmica als COSE a partir d’un criteri 

administratiu, sinó que es pogués valorar la seva conveniència a partir 
d’un criteri tècnic. D’aquesta manera es podria treballar l’ús pel qual 
anirien destinats els diners. A més, seria convenient aconseguir que no 
es cobrés tard i de cop.

• Una altra línia seria la d’un cop valorat tècnicament, poder donar suport 
a la família directament a través dels recursos destinats als infants. Per 
exemple, pagar una plaça d’escola bressol, una activitat de temps lliure, 
el material escolar, etc, en definitiva tot el que es necessiti per a 
contenir temporalment la situació.

• Caldria establir uns indicadors clars d’avaluació d’aquesta prestació, 
tant si es continua donant com si s’opta pel sistema d’oferir els recursos.

c) Reelaborar el document del COSE

• Quan l’instrument que s’utilitza per la intervenció no és 
comprensible pels usuaris als qui va destinat, perd la seva 
potencialitat per ser útil i provocar els canvis desitjats.

En aquest sentit caldria:
• Fer-los més senzills, més fàcils d’entendre, més semblants 

a un pla de millora o similar, on quedi clar quins són els 
aspectes que perjudiquen a l’infant i què cal fer 
concretament per superar-los. Se’ls pot proporcionar a 
part el text legal que fa referència a què implica un 
expedient de risc amb COSE.

• L’altra qüestió és que caldria augmentar la participació 
tant dels adults com dels infants de la família en la seva 
elaboració.  
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d) Compartir coneixement i bones pràctiques entre 
territoris

Compartir els aspectes següents que il·lustren la gran disparitat de 
criteris entre els territoris:
• el paper dels Serveis Socials Bàsics en la intervenció amb COSE 
• el rol dels educadors socials dels EAIA en aquests casos
• l’obligatorietat de fer un COSE en els estudis o d’incloure tots els 

germans
• la limitació de les pròrrogues.
 Cal trobar un marc comú d’intervenció però alhora cal també 
confiar amb el diagnòstic i proposta dels professionals, i és aquí on 
el fet de poder compartir entre els equips el coneixement i les 
bones pràctiques – avaluades - pot promoure el consens que es 
necessita per afrontar els reptes que presenta la intervenció amb els 
infants i les seves famílies en situació de vulnerabilitat. 

• Montserrat, C., Planas, T. i Medina, R. (en premsa). El 
Compromís Socioeducatiu (COSE) en el marc d’intervenció 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència a 
Catalunya. Revista Pedagogia i Treball social


