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1- Introducció 

En aquest informe pretenem analitzar l’impacte del Reial Decret Llei 20/2012, 

de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment 

de la competitivitat. 

En síntesi, la norma inclou mesures relatives a: reducció de la despesa pública, 

ingressos públics, liberalització de mercats i canvis en la gestió pública. 

Aquest document, limita la seva anàlisi a la reforma de la prestació i el subsidi 

per atur, la Renda Activa d’Inserció, el Fons de Garantia Salarial i les retallades 

en el sistema d’atenció a la dependència, pel que fa a reducció de la despesa 

pública. 

Tot i que una de les mesures més lesives del RDL és la que preveu incrementar 

l’IVA, a partir del dia 1 de setembre de 2012, aquesta matèria no és objecte 

d’estudi en profunditat.  

En aquest sentit, només volem destacar que la major part de l’increment 

d’ingressos públics i de la millora de la competitivitat de l’economia espanyola 

es pretén assolir mitjançant la pujada de l’IVA. La justificació del Govern 

espanyol per a dur a terme aquesta reforma tributària, és que millorarà la 

quota de mercat espanyola donat que les exportacions no estan gravades per 

l’IVA i, a més, creixeran els ingressos per recaptació d’IVA.  

Per contra, el seu increment suposarà un encariment general de preus i, 

conseqüentment, una caiguda del consum. Però, sobretot, utilitzar un impost 

sobre el consum implica un empitjorament de l’equitat del sistema tributari, ja 

que és un tribut regressiu en l’esforç fiscal que els ciutadans realitzen en 

funció de la seva renda. És a dir, l’impost és el mateix es disposi de majors o 

menors rendes, a diferència dels impostos directes com l’IRPF que es 

determinen en funció del nivell de rendes personal. 

Tampoc analitzarem les reformes introduïdes en relació als i les empleades 

públiques. Volem denunciar que es tracta de reformes inconstitucionals, com 

ho són la inaplicació de convenis col·lectius per al personal laboral inclòs a 

l’àmbit de l’Estatut Bàsic de l’Empleat/da públic, mesura que empitjora la 

pròpia reforma laboral del PP, i que permet la suspensió o modificació de 

compliment de conveni col·lectiu de forma unilateral per part de 

l’Administració o el no pagament de la paga extraordinària de Nadal, que a 

més del perjudici per als milions de treballadors i treballadores afectats, tindrà 

efectes no desitjats per a l’economia com una menor recaptació per IRPF i la 

caiguda del consum. 
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2-Principals reformes introduïdes pel RDL 20/2012 i 

impacte sobre les persones 

 

2.1-Protecció per atur 

 

EVOLUCIÓ PERSONES ATURADES. MAIG 2010-MAIG 2012. CATALUNYA. 

Taula 1 

 

maig 2010 maig 2012 diferència 

Total persones  aturades 574.736 630.932 56.196 

       Font: elaboració pròpia a partir dades del MTIN  

 

EVOLUCIÓ PERSONES ATURADES AMB PROTECCIÓ PER ATUR. MAIG 2010-MAIG 

2012. CATALUNYA. 

Taula 2 

 
maig 2010 maig 2012 diferència 

Tenen algun tipus de 
protecció per atur 

458.377 423.518 -34.859 

       Font: elaboració pròpia a partir dades del MTIN 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN   

630.932 
persones 

aturades 

207.414 
persones 

aturades sense 
protecció. 

1 de cada 3. 
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EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE COBERTURA PER ATUR. CATALUNYA MAIG 2010-

2012. CATALUNYA. 

Taula 3 

Maig 2010 Maig 2012 Diferència (p.p) 

79,8% 67,1% -12,6 

       Font: elaboració pròpia a partir dades del MTIN 

 

RELACIÓ ENTRE LLARS FAMLIARS, ATUR I INGRESSOS. 2T 2010-2011 I 2012. 

CATALUNYA. 

Taula 4  

 
2 trim 2010 2n trim 2011 2n trim 2012 

habitatges sense perceptors d'ingressos 76.800 87.000 100.600 

habitatges amb tots els actius desocupats 179.400 187.100 236.500 

    Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l’INE 
 

   

100.000 llars 
sense ingressos i 

el 8,5% dels 
habitatges amb 
tots els actius 

aturats 
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Els darrers dos anys el nombre de persones aturades ha crescut en 

56.000, mentre que hi ha casi 35.000 persones menys amb algun 

tipus de protecció per atur. Ha caigut, sobretot el nombre de 

prestacions contributives (per esgotament de la seva durada màxima) 

però també els subsidis. Només ha augmentat la RAI. Aquest fet es 

produeix perquè a Catalunya, abans de la crisi, era anecdòtic el 

nombre de persones beneficiàries, donat que la RMI s’adreçava als 

mateixos perfils, no té limitacions per edat, s’allargava més en el 

temps i era de major quantia. 

Pel que fa a la taxa de cobertura per atur, és a dir, la proporció de 

persones aturades amb protecció, 1 de cada 3 persones sense feina 

no tenen protecció per atur. 

Aquesta major desprotecció social i econòmica es veu agreujada pel 

fet de que creix el nombre de llars sense ingressos (ja són més de 

200.000) i amb tots els seus actius a l’atur (236.500 llars el maig de 

2012), la qual cosa reflexa la situació extrema en la qual es troben 

moltes famílies a Catalunya. desapareix, per tant, l’aixopluc familiar 

al qual podien optar les persones aturades en altres situacions de 

crisi. 

La protecció per atur juga un important paper en el manteniment 

dels nivells de consum i de demanda agregada, ja que l’escàs nivell 

de rendes fa que es destini íntegrament a consum, així com en la 

lluita contra la pobresa.  
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2.1.1-Prestació contributiva per atur 

 

EVOLUCIÓ DEL TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS 

CONTRIBUTIVES. MAIG 2010 – MAIG 2012. CATALUNYA 

Taula 5 

maig 2010 maig 2012 diferència 

262.499 226.352 -36.147 

     Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN.  

 

Mesures del RDL 20/2012: 

 només es tindrà en compte el temps cotitzat i les Bases de Cotització (BC) del 

contracte a temps parcial que es perdi, en cas de tenir-ne més d’un 

 fins ara, es totalitzaven tots els períodes cotitzats i es tenia en compte 

la BC del contracte que es perdia 

 es redueix la quantia de la prestació per atur: a partir del setè mes, la 

prestació d’atur serà del 50% de la Base Reguladora (BR) – per a les prestacions 

per atur nascudes a partir del 15 de juliol de 2012 

  fins ara, a partir del setè mes, la prestació era el 60% de la BR 

 

PÈRDUA DE QUANTIA DE LA PRESTACIÓ MITJA  

Taula 6 

  prestació a partir del 7è mes  

Cotització 
durada 

prestació 
abans 

reforma (€) 
després 

reforma (€) 
pèrdua 

màxima (€) 

De 720 a 899 dies 240 1.549,6 1.291,3 -258,3 
De 900 a 1.079 dies 300 3.099,1 2.582,6 -516,5 
De 1.079 a 1.259 dies 360 4.648,7 3.873,9 -774,8 
De 1.259 a 1.439 dies 420 6.198,2 5.165,2 -1.033,0 
De 1.439 a 1.619 dies 480 7.747,8 6.456,5 -1.291,3 
De 1.619 a 1.799 dies 540 9.297,4 7.747,8 -1.549,6 
De 1.800 a 1.979 dies 600 10.846,9 9.039,1 -1.807,8 
De 1.980 a 2.159 dies 660 12.396,5 10.330,4 -2.066,1 
A partir de 2.160 dies 720 13.946,0 11.621,7 -2.324,3 

 La Base de cotització mitjana és de 1.291,3€ segons dades del SPEE   

 Font: elaboració pròpia a partir de registres del SPEE  

La incidència d’aquesta mesura dependrà de la base de cotització del 

treballador/a. A major quantia de la BC menor efecte, per l’existència d’un 

topall màxim en la quantia de la prestació. 

36.147 
prestacions per 
atur menys que 

fa 2 anys 

Un aturat/da amb 
dret a 2 anys d’atur 

i una pensió 
mitjana, perdrà un 
total de 2.324€ de 

la prestació    
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Tenint en compte la prestació contributiva per atur mitja que publica el SPEE, 

una persona beneficiària d’una prestació mitja per atur de 24 mesos, perdrà un 

total de 2.324,3 € (la pèrdua s’iniciarà a partir del setè mes i fins a la 

finalització de la prestació). 

 

 la quantia neta de la prestació per atur baixa per l’eliminació de la bonificació 

del 35% de la quota del treballador/a a la Seguretat Social i es pagarà el 4,7% 

sobre la BR 

  fins ara, es pagava un 3,05% de la BR (el 65% de 4,07%) 

IMPACTE DE LA SUPRESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA COTITZACIÓ PER ATUR. 

ABRIL 2012. 

Taula 7 

Pensió contributiva mensual mitja bruta 864,90€ 

Quota treballador/a abans reforma (bonificació 
35%) 

51,6€ 

TOTAL PENSIÓ NETA abans 15 juliol 2012 813,3€ 

Quota treballador/a a partir 15 juliol 2012          
(sense bonificació 35%) 

(51,6€ + 27,8€)                               
79,28€  

TOTAL PENSIÓ NETA a partir 15 juliol 2012 785,5€ 

IMPACTE ECONÒMIC MIG MENSUAL -27,8€ 

IMPACTE ECONÒMIC MIG MENSUAL (%) -3,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de registres del SPEE  

Mensualment, una persona beneficiària d’una prestació mitja d’atur, patirà una 

pèrdua de 28€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, es produeix una pèrdua econòmica per a la persona 

aturada que acumula, per una banda, la reducció de la prestació a 

partir del setè mes i, per altra, la minoració de la pensió neta per 

l’augment del tipus de cotització.  

Així una persona amb prestació per atur mitja de 24 mesos (2 anys de 

durada) perdrà un total de 2.996€ que són el resultat d’acumular una 

pèrdua mensual de 28€ durant els 24 mesos de percepció (672€ en 

total) més una pèrdua de 2.324,3€ durant 18 mesos (del 7è al 24è mes 

de prestació). 

La injustícia de les reduccions en les prestacions per atur augmenta al 

produir-se en paral·lel a increments dels impostos sobre el consum, 

que afecten més qui menys renda té. 

 

De mitjana, la 
prestació neta per 

atur es reduirà en 28€ 
al mes per l’augment 

del cost de la 
cotització 

En total la 
pèrdua per a 
una prestació 
mitjana de 24 
mesos serà de 

2.996€ 
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2.1.2-Subsidi per atur 

EVOLUCIÓ DEL TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBSIDIS 

CONTRIBUTIVES. MAIG 2010 – MAIG 2012. CATALUNYA 

Taula 8 

maig 2010 maig 2012 diferència 

188.688 173.498 -15.190 

     Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN.  

  

DISTRIBUCIÓ SUBSIDIS PER EDAT. ESPANYA. MAIG 2012 

Taula 9 

16 a 19 anys 20 a 24 anys 
25 a 54 
anys 

55 i més 
anys 

TOTAL 

4,8 44,5 830,4 317,5 1.197,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN. 

 

DISTRIBUCIÓ DE SUBSIDIS PER CAUSA QUE GENERA EL DRET. ESPANYA. MAIG 

2012. 

Taula 10 

esgotament 
prestació 

més de 
52 anys 

fixes 
discontinus 

sense dret a 
prestació 

contributiva 
per insuficient 

cotització 

emigrants 
retornats 

alliberats 
de presó 

altres TOTAL 
menys de 
45 anys 

més de 
45 anys 

362,0 166,0 370,3 7,4 209,2 4,0 13,2 65,1 1.197,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTIN. 

 

 

Mesures del RDL 20/2012: 

 qui procedeix d’una relació a temps parcial tindrà a dret al percentatge de 

subsidi en funció del temps treballat (per a prestacions nascudes a partir de 15 

de juliol de 2012) 

 fins ara, es tenia dret al 100% del subsidi 

 

 

 

 

15.190 
subsidis 

d’atur menys 

que fa 2 anys 

166.000 subsidis 
d’atur corresponen 
a més grans de 45 

anys a tot Espanya 
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EVOLUCIÓ NOMBRE DE TREBALLADORS/ES A TEMPS PARCIAL I TAXA DE 

PARCIALITAT INVOLUNTÀRIA. 1T 2010 i 1T 2012. CATALUNYA 
 

 Taula 11 

 1r trim 2011 1r trim 2012 

No haver pogut trobar una ocupació de jornada completa 174.565 203.118 

Total població ocupada jornada parcial 411.087 402.227 

Taxa parcialitat   13,26% 13,8% 

 % població amb parcialitat involuntària 42,5 50,5 

         Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA 1T 2010 i 1T 2012 

 

 desapareix el subsidi especial per a més grans de 45 (seguirà vigent per qui 

hagi esgotat la prestació per atur contributiva de 24 mesos, abans de 15 de 

juliol de 2012 ) 

 

 

PERSONES MAJORS DE 45 ANYS ATURADES PER DURADA DE L’ATUR. 1T2012. 

CATALUNYA. 

 

Taula 12 

Durada atur 
aturats de 

46 a 64 anys 
atur llarga 

durada 

Menys de 6 mesos 48.392  

Entre 6 mesos i 1 any 31.111  

Entre 1 any i 2 anys 44.254 
133.459 

Més de 2 anys 89.205 

TOTAL 212.962  

         Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA  

 

 augmenta a 55 anys l’edat per a accedir a un subsidi d’atur fins a la jubilació, 

es podrà estendre fins a l’edat que permeti accedir a qualsevol modalitat de 

jubilació per a prestacions nascudes a partir de 15 de juliol de 2012) 

 fins ara, l’edat d’accés era a partir dels 52 anys i es podia estendre’s 

fins a l’edat ordinària de jubilació (65 anys)  

 

  

203.118 persones 
treballen a temps 
parcial perquè no 

poden fer-ho a temps 
complert, més de la 

meitat del total 

133.459 persones 
aturades de més 

de 46 anys fa 
més d’1 any que 

no tenen feina 
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PERSONES ENTRE 52 I 54 ANYS ATURADES PER DURADA DE L’ATUR. 1T2012. 

CATALUNYA. 

 

Taula 13 

Durada atur 
aturats de 

52 a 54 anys 
% 

atur llarga 
durada 

Menys de 6 mesos 9.087 21,4%  

Entre 6 mesos i 1 any 6.424 15,1%  

Entre 1 any i 2 anys 7.509 17,7% 
63,5% 

Més de 2 anys 19.449 45,8% 

TOTAL 42.462   

         Font: elaboració pròpia a partir de microdades de l’EPA  
 
 

 empitjoren les cotitzacions per jubilació a càrrec de l’INEM dels subsidis per a 

més grans de 55 anys que es redueixen al 100% de la base de cotització 

mínima (a partir de l’1 d’agost de 2012) 

 fins ara, la cotització per jubilació era del 125% de la BC mínima 
  

El 63,5% de 
persones aturades 
entre 52 i 54 anys 

fa més d’1 any 

que no tenen feina 
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L’estalvi per a l’Estat d’aquestes mesures respecte subsidis, serà a 

l’entorn de 1.500MEUR i caldran 24 mesos per a que tinguin efecte i, 

en canvi, els efectes sobre les persones beneficiàries seran enormes. 

En primer lloc, perquè les persones afectades són especialment 

vulnerables (no disposen de rendes superiors a 426€ mensuals), en 

alguns casos tenen càrregues familiars i, sobretot, perquè les 

oportunitats de retorn al mercat de treball a partir dels 45 anys i 

després de romandre aturat/da durant un llarg període de temps, són 

pràcticament nul·les en un moment com l’actual.  

Les persones amb contracte a temps parcial, especialment precàries 

sobretot si formen part del 50% de parcialitat involuntària, es veuen 

discriminades amb la reducció del subsidi proporcional a les hores 

treballades. 

En el cas de les persones de més de 52 anys, a qui se’ls ha suprimit el 

subsidi per a majors de 45 anys i, s’ha endarrerit fins els 55 anys, 

l’accés al subsidi fins a la jubilació queden en una especial situació de 

dificultat. Casi 27.000 aturats entre 52 i 54 anys fa més d’1 any que 

no tenen feina. 

Per últim, la reducció de la BC per jubilació (a partir dels 55 anys) 

suposarà un  gran perjudici de cara a la futura pensió de jubilació, que 

encara augmentarà pel fet de que no es podrà accedir a subsidis, tot i 

tenir més de 45 anys, amb les dificultats per a mantenir cotitzacions, 

perdre 3 anys de cotització vinculada al subsidi per a més grans de 52 

anys i per la finalització automàtica del subsidi en cas de complir els 

requisits per a jubilar-se, tot i no tenir l’edat ordinària de jubilació. 
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2.1.3-Renda Activa d’Inserció 

 

PERSONES BENEFICIARIES DE LA RAI PER EDATS. ABRIL 2012. CATALUNYA  

Taula 14 

EDAT > 45 ANYS > 55 ANYS 

45 a 49 anys 8.578  
50 a 54 anys 5.952  
55 a 59 anys 3.443 

5.621 (27,9%) 
60 i més anys 2.178 
TOTAL 20.151  

  Font: elaboració pròpia a partir de registres del SPEE  

 

 

Mesures del RDL 20/2012: 

 

 per accedir a la RAI cal haver esgotat una prestació o subsidi per atur i el 

còmput dels 12 mesos mínims inscrit com a demandant d’ocupació exigits, 

s’interromprà per la simple sortida a l’estranger i caldrà acumular, de nou, 12 

mesos ininterromputs 

 fins ara, el requisit era no haver percebut prestació o subsidi 

 

POBLACIÓ ATURADA A PARTIR DE 46 ANYS SEGONS PERCEBI PRESTACIÓ O 

SUBSIDI PER ATUR I EDAT. 1T 2012. CATALUNYA  

 Taula 15 

 

 

 
    

  Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE 

 

 

 

 

 

 

  

Protecció per atur 
De 46 a 52 

anys 
De 53 anys 

i més 
TOTAL 
46 a 64 

Rep subsidi o prestació 50,9 58,8 109,7 

No rep subsidi o prestació 54,6 53,7 108,3 

Total 106,1 112,9 219,0 

20.150 beneficiaris 
de la RAI tenen 
més de 45 anys i 
5.621 tenen més 

de 55 anys 

108.300 persones 
aturades més 

grans de 46 anys 
no tenen dret a 

subsidi o prestació 
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Aquestes modificacions suposaran, la pràctica desaparició de la RAI 

ja que una important part de les persones beneficiàries no han 

cotitzat. Casi el 28% del total de perceptors de la RAI a Catalunya 

tenen més de 55 anys, per tant, si no són beneficiaris/es del subsidi 

d’atur per a majors de 52 anys, és perquè no tenen cotitzacions 

prèvies, ja que en altra cas, el subsidi és més favorable, ja que és 

d’igual quantia i pot estendre’s fins al moment de la jubilació. Així 

mateix, 108.300 persones aturades més grans de 46 anys no tenen 

dret a subsidi ni prestació, per tant, en gran mesura també podrien 

quedar fora de la cobertura de la RAI. 

Es tracta de persones en una especial situació de vulnerabilitat social, 

si es té en compte la resta de requisits que cal complir per a ser 

beneficiari/a de la RAI (aturat/da de llarga durada – 133.500 aturats 

majors de 45 anys ho són -, no disposar de rendes superiors al 75% 

del SMI, tenir més de 45 anys o ser persona amb discapacitat, 

emigrant retornat o dones víctimes de violència de gènere). 

Per últim, a Catalunya el nombre de beneficiaris de la RAI havia estat 

sempre anecdòtic, donat que les persones amb dret a accedir-hi 

preferien la RMI, de major quantia (en funció del nombre de 

beneficiaris i altres complements), a partir dels 18 anys, sense 

limitació temporal a la pràctica... L’increment del nombre de 

persones aturades i, especialment, l’enduriment de les condicions 

d’accés a la RMI han provocat un traspàs de persones cap a la RAI 

que ara no donarà cobertura si no s’ha esgotat prèviament una 

prestació per atur. 
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2.1.4- PREPARA 
 

REGISTRES DE SOL·LICITUDS DE PREPARA. GENER-ABRIL 2012. CATALUNYA 

Taula 16 

 

69.174 

       Font: elaboració pròpia a partir dades del MTIN 

  

El Govern central no ha manifestat la seva intenció respecte el 

programa PREPARA, el qual finalitza el mes durant aquest mes d’agost. 

Tot i ser un ajut de 400 euros que pot percebre’s només una vegada, 

durant 6 mesos i després d’esgotar una prestació o subsidi per atur i 

sempre vinculat a la participació en accions per a millorar l’ocupabilitat, 

la seva desaparició podria suposar l’empitjorament de les condicions 

de vida de moltes famílies, d’acord amb l’evolució de les llars respecte 

ocupació i ingressos, la prolongació de la situació de crisi i atur, la 

finalització de prestacions i subsidis i l’enduriment de les condicions 

d’accés a la RAI i la RMI. 

69.174 
sol·licituds 

d’ajuts 
PREPARA el 

2012 
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2.4-Fons de Garantia Salarial 

Mesures del RDL 20/2012: 

 es limita la quantia i el nombre de dies màxim de les prestacions del FOGASA 

per salaris pendents de pagament. La quantia serà 2 vegades el SMI i el màxim 

de dies serà de 120.  

 fins ara, la quantia màxima abonada pel FOGASA era de 3 vegades el 

SMI i el màxim de dies 150. 

 es limita l’abonament d’indemnitzacions del FOGASA al límit del salari diari 

(2 vegades el SMI) 

 fins ara, al límit del salari diari era 3 vegades el SMI 

 

ORDRES DE PAGAMENT DE FOGASA. CATALUNYA. gener - juny 2012.  

Taula 18 

EXPEDIENTS EMPRESES TREBALLADORS/ES 

17.167 9.686 27.134 

  Font: elaboració pròpia a partir de dades del FOGASA. Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

 

   

L’important nombre de persones beneficiàries de prestacions (salaris i 

indemnitzacions) del FOGASA durant els primers sis mesos de l’any a 

Catalunya, 27.134 treballadors i treballadores, ens permet valorar 

l’impacte que tindrà la reducció de la quantia i durada de les 

prestacions del FOGASA. No pot oblidar-se que els i les beneficiàries 

del FOGASA són treballadors/es a qui la seva empresa no ha pogut 

pagar salaris o indemnitzacions per insolvència o concurs i que, les 

quanties abonades són, en molts casos, inferiors a les que els 

corresponien i que es produeixen llargs períodes d’espera per a que el 

cobrament sigui efectiu. 

 

Aquestes mesures no fan més que vulnerar els drets de qui no ha 

provocat la situació d’impossibilitat de pagament de les seves empreses 

i traslladar la responsabilitat sobre elles. 

27.134 
treballadors 
beneficiaris 

de prestacions 
del FOGASA 
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2.6-Atenció a la dependència 

SOL·LICITUDS I REVISIONS FINS JUNY 2012 

 Taula 19 

TOTAL ANY 2012 

505.248 45.608 

Font: Departament Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. Juny 2012 

 

Mesures del RDL 20/2012: 

 l’entrada en vigor de les cobertures del sistema es retarda en dos anys: a la 

pràctica, les persones amb dependència moderada no tindran dret a atenció 

fins 1 de gener de 2016.  

 es vulnera el compromís legal de que tinguessin accés entre 1 de 

gener de 2011 i 1 de gener de 2013. 

 

VALORACIONS INCIALS I REVISIONS PER GRAU DE DEPENDÈNCIA. CATALUNYA. 

JUNY 2012 

 Taula 20 

GRAU I (moderada) GRAU II GRAU III 

111.628 136.436 149.913 

Font: Departament Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. Juny 2012 

 

 es redueix la intensitat de protecció dels serveis professionals d’Ajut a 

Domicili  

NOMBRE DE SERVEIS D’AJUT A DOMICILI. JUNY 2012. CATALUNYA 

 Taula 21 

TOTAL 

19.052 

Font: Departament Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. Juny 2012 

 

 

  

111.628 persones 
amb dependència 

moderada 

reconeguda 

19.052 serveis 
d’ajut a 
domicili 

concedits 
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 reducció de les prestacions econòmiques en un -15%, de forma immediata  

NOMBRE DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES. JUNY 2012. CATALUNYA 

 Taula 22 

Tipus de prestació nombre 

Assistent personal 41 

Cuidador no professional 106.957 

Vinculada a centre de dia 211 

Vinculada a residència 10.587 

Vinculada a SAD 293 

TOTAL 118.089 

Font: Departament Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. Juny 2012 

 

 el Conveni Especial de la Seguretat Social dels cuidadors/es familiars passa a 

ser voluntari i la cotització corre a càrrec de la persona beneficiària 

 fins ara, tenia caràcter obligatori si no s’estava d’alta a la Seguretat 

Social i el cost de la cotització corria a compte de l’Estat 

NOMBRE DE CONVENIS ESPECIALS AMB LA SEGURETAT SOCIAL. JUNY 2012. 

CATALUNYA 

 Taula 23 

TOTAL 

30.175 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social 

 

  

118.089 
prestacions 

econòmiques per 

dependència 

30.175 convenis 
especials amb la 
Seguretat Social 
per a cuidadors 
no professionals 
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  Les mesures introduïdes en matèria d’atenció a la dependència són 

especialment lesives, tant per a les persones amb dependència com 

per a les seves famílies. Aquest RDL és la primera part de la reforma 

prevista del sistema de dependència, a continuació vindrà la norma 

sobre copagament, revisió d’intensitats d’atenció, del catàleg de 

prestacions...  

Es pretén traslladar el cost al ciutadà i obviar la responsabilitat 

pública i que el sistema s’allunyi de l’esperit de l’acord polític i social 

que va donar lloc a la Llei. 

L’edat i la gravetat de la situació de les persones afectades fa que, 

per exemple, l’endarreriment en casi tres anys i mig, el dret a atenció 

de moderada suposi, a la pràctica, que moltes persones de les 

111.628 que actualment tenen la valoració de dependència 

moderada, no podran accedir a les prestacions perquè hauran mort 

abans. 

L’estalvi per a l’Estat serà a l’entorn de 1.390MEUR a 2013 i es podria 

assolir per altres vies. 

El fet de convertir en voluntari el conveni especial dels cuidadors no 

professionals i carregar el seu cost a la persona beneficiària, a més 

de suposar un perjudici evident (de present i de futur) per a la 

persona, suposarà una important minva dels ingressos per a la 

Seguretat Social. 
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6-Conclusions 

És absolutament injust que la reducció de la despesa pública es faci minorant 

polítiques amb impacte sobre les persones en pitjor situació, en especial, les 

que no tenen feina i la seva xarxa familiar està molt enfeblida. Són 

paradigmàtiques les retallades en les prestacions per atur i els serveis adreçats 

a les persones amb dependència. A més, aquestes mesures tindran molt poca 

incidència positiva per a les arques públiques i, per contra, l’impacte sobre els 

col·lectius més desafavorits és enorme i afecta la seva supervivència perquè és 

de mínims.  

Són necessàries polítiques econòmiques expansives. Cal una reforma fiscal 

justa i redistributiva, a on pagui més qui més té. Així cal incrementar el tipus 

de l’Impost de Societats de les grans empreses, ha d’ampliar-se l’Impost sobre 

el Patrimoni i crear un impost sobre les grans fortunes i un impost europeu 

sobre les transaccions financeres i, sobretot, lluitar contra el frau fiscal i 

l’economia submergida. La darrera amnistia fiscal per als defraudadors és un 

atac a l’ètica i posa en dubte la credibilitat i seriositat d’una economia com 

l’espanyola. 

Estem davant la major agressió a la democràcia, les persones i els seus drets, 

ja que les mesures adoptades el dia 14 de juliol són netament antisocials i 

injustes. El Govern Rajoy està plenament entregat als mercats i d’esquena a les 

persones i les seves decisions responen a una estratègia orquestrada per a 

demolir l’Estat Social i les polítiques públiques que la crisi sembla justificar.  

El Govern central està incomplint el programa electoral amb el qual fa menys 

d’un any va guanyar les eleccions generals i ha destruït els canals de diàleg i 

concertació social, però és receptiu a la influència de grans corporacions, 

inversors i institucions internacionals, qui no tenen legitimitat democràtica. 

En un moment en el qual la situació de l’economia espanyola i catalana és 

dramàtica degut a l’elevada taxa d’atur, superior al 22%, el fort endeutament 

de famílies, empreses i sector públic i les enormes dificultats d’accés a 

finançament, aquest Reial Decret Llei és una nova mostra de l’aplicació de 

polítiques que, lluny de millorar la situació econòmica, laboral i social dels i les 

treballadores, aprofundeixen la recessió econòmica, allunyen la recuperació de 

l’ocupació i suposen una retallada de protecció i de drets socials per a les 

persones.  

 


