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valoració de CCOO de Catalunya sobre el 

primer any de desplegament de la llei de 

promoció de l’autonomia i d’atenció a la 

dependència a Catalunya 

CCOO de Catalunya repassa els principals incompliments del 

Govern en el desplegament de la llei 39/2006 

 

El departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) no ha aprovat el primer any 

de desplegament de la llei. Tot i que som conscients de que el 

desenvolupament d’un sistema ambiciós com aquest és complex, pensem que 

el Govern no ha planificat ni ha previst suficientment com posar-lo en marxa.  

Entre els principals incompliments destaquen: 

 

RETARD EN EL DESPLEGAMENT I MANCA D’INFORMACIÓ 

TRANSPARENT: 

desplegament amb demora: 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 

d’atenció a la dependència va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2007, 

malgrat això, la data d’inici de presentacions de sol·licituds de valoració del 

grau i nivell de dependència va ser el dia 21 de maig de 2007.  

El fet de que el dret a gaudir de les prestacions i serveis garantits per la llei 

estigui condicionat a disposar de la resolució de reconeixement de determinat 

grau i nivell de dependència ha provocat que les persones amb gran 

dependència (i dret reconegut des de primers de 2007), no poguessin sol·licitar 

ser valorats fins el mes de maig, de forma injustificada, amb els perjudicis que 

aquest endarreriment els ha comportat. 

 

terminis màxims de procediment no respectats: 

El compromís de que el termini màxim entre la sol·licitud de valoració i 

l’elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA) fos de 6 mesos (3 mesos 

entre sol·licitud i resolució i 3 mesos entre resolució i PIA) no ha estat respectat. 

La prova és que encara hi ha persones amb Grau III de dependència, 

reconegut per resolució, pendents de PIA, quan en la majoria dels casos 
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aquestes persones van sol·licitar la valoració l’any 2007, moment en que ja 

tenien el dret reconegut. 

La pròpia conselleria admet que només el 30% del PIA s’han elaborat dins del 

termini, és a dir, que 8.860 persones amb PIA elaborat han hagut d’esperar més 

de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud. 

Aquests endarreriments en el procediment han provocat retards en l’accés als 

serveis o les prestacions i, fins i tot, en alguns casos que la persona beneficiària 

morís abans de poder gaudir de l’atenció. 

 

transmissió d’informació poc transparent: 

Des de l’entrada en vigor de la llei, des de CCOO de Catalunya, hem sol·licitat 

al DASC que facilités informació puntual sobre el desenvolupament del sistema 

a Catalunya. Les dades han estat transmeses amb compta gotes, són poc 

qualitatives i, fins i tot, en alguns casos confuses, fet que ens ha despertat 

suspicàcies sobre quina està essent l’autèntica evolució del sistema.  

La informació que aporta el DASC sobre la distribució dels PIA és poc 

entenedora. Es diferencien prestacions econòmiques, segons siguin per atenció 

al domicili (que inclou tant prestacions per curadors/es no professionals, com 

vinculades a la compra de serveis d’atenció domiciliària (SAD) i assistència 

personal) o prestacions vinculades a residència o centre de dia, i serveis (sense 

especificar el tipus). Caldria que la informació sobre els PIA permetés conèixer 

concretament quantes prestacions econòmiques i amb quina finalitat s’han 

concedit i el tipus de serveis directes que s’han determinat. 

Aquest és un punt bàsic per a analitzar com està essent la posada en marxa del 

sistema, donat que és molt diferent (a nivell de cost econòmic, de garantia de 

qualitat del servei, de professionalitat de l’atenció...) que es determini una 

prestació per cures no professionals o un servei directe d’atenció domiciliària 

de responsabilitat pública. 

 

queixes i reclamacions: 

El DASC ha interpretat com un fet positiu que “només”  s’hagin presentat 2.511 

queixes o reclamacions. Des de CCOO de Catalunya entenem que, no es pot 

treure importància a cap reclamació o queixa que els ciutadans puguin haver 

expressat. Així mateix, no cal oblidar que l’atenció a la dependència ha 

començat a ser un dret exigible i garantit des de fa poc més d’un any, raó per 

la qual encara moltes persones beneficiàries no són plenament conscients de 

que poden exigir el seu exercici. Així mateix, moltes de les persones amb 

dependència no poden expressar-se per si mateixos, altres persones temen que 
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puguin haver repercussions en cas de queixa, i per últim, encara hi ha molt 

desconeixement sobre el procediment per a interposar queixes i reclamacions 

formals, fet que no ha evitat que s’hagin presentat queixes de manera informal 

(cartes als diaris, trucades a emissores de ràdio...) i també formals (síndic de 

greuges...) 

Al mes de desembre de 2007 vam presentar un informe sobre els efectes que el 

silenci administratiu negatiu, és a dir, la denegació tàcita del dret perquè 

l’Administració no respon dins el termini legalment establert, en aquest 6 mesos 

des de la sol·licitud de valoració i l’elaboració del PIA. Com a conclusió de 

l’informe, instàvem a les persones afectades per endarreriments en la resolució 

a presentar una reclamació prèvia davant l’òrgan competent del DASC per 

denegació conseqüència del silenci administratiu i, posteriorment, una 

demanda per danys i perjudicis contra l’Administració, a més de queixes 

davant el Síndic de Greuges de Catalunya. Així mateix, també proposàvem 

que es reclamessin els efectes retroactius del dret des del dia 1 de gener de 

2007. 

 

òrgans de participació del SCAAD: 

Des de CCOO de Catalunya hem vingut reclamant la millora del sistema de 

participació i de representació al si del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a 

la Dependència. Concretament hem demanat una participació a tres bandes. 

En primer lloc, a un òrgan que reprodueixi el Consell Consultiu del SAAD a 

Catalunya i a on estiguin representats l’Administració i els agents socials. En 

segon lloc, la constitució de Taules de Concertació per cada un dels serveis 

d’atenció a  la dependència. I, per últim, formar part de l’òrgan de direcció de 

la futura Agència de la Dependència, tal i com actualment formem part del 

Consell de Direcció del SOC o del SCS. 

Un any i mig després de l’entrada en vigor de la llei 39/2006, només s’ha 

constituït un òrgan de participació: el Consell Consultiu del ProdeP, òrgan que 

no considerem que respongui a les nostres reivindicacions de model de 

representació i participació.  
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TOTAL DE SOL·LICITUDS PRESENTADES

64%

36%

valorades no valorades

GREUS INCOMPLIMENTS EN EL RECONEIXEMENT DEL DRET: 

dificultats en el procediment de reconeixement del dret: 

Els ens locals, responsables dels serveis socials d’atenció primària, i per tant, de 

la recepció de sol·licituds i, posteriorment, de l’elaboració dels PIA estan tenint 

importants dificultats a l’hora de dur a terme les seves tasques. 

En primer lloc, l’increment de professionals1 del treball i l’assistència social que 

s’ha produït per l’entrada  vigor de la llei 38/2006 no ha estat suficient per evitar 

la sobresaturació dels equips per l’allau de consultes i l’elaboració dels PIA. 

En segon lloc, els professionals dels serveis socials no han disposat de les eines 

necessàries per a realitzar els PIA. Així, i d’acord amb l’informe trimestral sobre 

l’atenció a la dependència de l’Ajuntament de Barcelona corresponent als 

mesos de gener, febrer i març de 2008, els PIA s’han vist retardats fins que el 

mes de desembre de 2007 es va concretar el catàleg de serveis, i encara no 

s’han pogut finalitzar tots perquè no es disposa de la Cartera de Serveis Socials. 

Concretament, no es poden fer PIA que determinin la figura de l’assistent 

personal, perquè aquesta figura no està regulada. Fins la tercera setmana de 

gener no s’han començat a elaborar PIA de forma regular i sistemàtica. 

 

endarreriment en les valoracions: 

Pel que fa a les darreres dades presentades per la Consellera d’Acció Social i 

Ciutadania, a 20 de maig, sobre el total de 72.738 sol·licituds presentades, 

encara hi ha 26.040 sol·licituds no valorades. Això suposa un 35,90% del total. 

Aquestes persones pretenen accedir als drets d’atenció, però no poden fer-ho 

perquè encara no tenen el reconeixement de dependència, ja que encara no 

han estat valorades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Pla de suport de 9 milions d’euros als ens locals compromès pel DASC el mes de gener de 2008 



 

5 

resultats de les valoracions

36.639 (78%)

3.609 (8%)

2.867 (6%)

2.190 (5%)
1.402 (3%)

Grau III Grau II Nivell 2 Grau II Nivell 1 Grau I sense dependència

 

prestacions encara no reconegudes: 

Entre les 46.698 persones valorades, 36.639 han estat considerades amb Grau III 

i 3.609 amb Grau II Nivell 2, el que significa que tenen dret a atenció l’any 2008.  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Donat que només hi ha fets 12.658 PIA2, hi ha 27.590 persones amb 

reconeixement de dependència Grau III o Grau II nivell 2, és a dir, amb dret als 

beneficis de la llei, pendents de que se’ls elabori el PIA. A aquest col·lectiu 

s’haurà d’afegir la part de les 26.040 persones encara no valorades que 

obtinguin una resolució de grau i nivell que doni dret a atenció (Grau III i Grau II 

nivell 2). 

 

                                                

2 De la informació facilitada pel DASC no es pot extreure si els PIA als quals es refereix ja estan executats, 

és a dir, els beneficiaris reben serveis o prestacions, o si només estan elaborats sense ser efectius. Tampoc 

es pot saber quants PIA estan en procés d’elaboració 
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LA MANCA DE SERVEIS PENALITZA LES FAMÍLIES, I SOBRETOT LES DONES 

CUIDADORES 

sense cartera de serveis socials, no hi ha garantia de prestacions 

socials: 

Tot i que la llei 12/2007, de serveis socials de Catalunya està en vigor des del dia 

1 de gener de 2008, la seva aplicació pràctica està en funció de l’aprovació 

de la Cartera de Serveis. Aquest document és la relació de serveis i prestacions 

econòmiques de serveis socials amb els requeriments de professionals, la 

població a qui es destinen, el possible copagament i, sobretot, la 

categorització com a prestacions garantides o prestacions de concurrència 

(subjectes a pressupost), o el que és el mateix: si tenen o no caràcter exigible. 

Fins després de l’estiu no es preveu l’entrada en vigor de la Cartera de Serveis. 

Aquest fet provoca que algunes prestacions socials, com la d’assistència 

personal prevista a la llei 39/2006, encara no estigui definida. Al mateix temps, 

els professionals dels serveis socials encarregats d’elaborar els PIA no disposen 

de la relació formal de serveis i prestacions econòmiques que poden oferir als 

beneficiaris de la llei 39/2006. 

 

prestacions econòmiques versus serveis: 

Tot i que la llei determina que el PIA s’haurà d’elaborar per part del serveis 

socials bàsics de forma consensuada amb la persona amb dependència i/o la 

seva família, la realitat és que l’endarreriment en la seva elaboració i la manca 

d’oferta de serveis directe i les insuficients prestacions econòmiques per la 

compra de serveis estan provocant que, en molts casos, el PIA sigui imposat 

pels serveis socials. 

Des de CCOO de Catalunya sempre hem defensat la prioritat en la dotació de 

serveis respecte les prestacions econòmiques, fins i tot les vinculades a la 

compra de serveis. Només acceptem que s’atorguin diners en cas de que 

s’ofereixi el servei i es doni l’opció de canviar-lo per diners, el que permeti el 

beneficiari triar el prestador.  

Un any i mig després de l’entrada en vigor de la llei 39/2006 s’han confirmat les 

nostres sospites respecte l’abús de la prestació econòmica com a tipus 

d’atenció generalitzada. 

La flexibilitat de la norma, que preveu la possibilitat de la prestació dinerària en 

cas d’inexistència de serveis, ha provocat que de facto, la Generalitat hagi 

desatès la seva obligació de dotació de serveis de responsabilitat pública per 

fer front a les necessitats d’atenció que ha generat el nou dret exigible i que les 

estigui atenent mitjançant prestacions econòmiques. 
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El resultat és que, de forma majoritària, s’estan atorgant prestacions 

econòmiques en detriment dels serveis directes i no s’estan posant els recursos 

necessaris per a solucionar el dèficit de serveis existent.  

Les prestacions econòmiques són inferiors al preu dels serveis, a la compra dels 

quals es vincula. Això és especialment greu si es té en compte que no són 

triades voluntàriament per part dels beneficiaris i/o les seves famílies, sinó 

imposades per la manca de serveis. A més, a Catalunya les prestacions 

vinculades a la compra de serveis d’atenció domiciliària i de centre de dia, són 

inferiors a la quantia màxima estatal. 

Per tant, les prestacions econòmiques resulten insuficients per a pagar el cost 

real dels serveis. Per exemple, una prestació econòmica vinculada a la 

compra de serveis residencials per una persona que no estigués ja ingressada i 

amb ingressos inferiors a 1.486,9 euros3 al mes és de 812 euros/mensuals, mentre 

que la tarifa que paga l’ICASS als proveïdors és de 1.703,16 euros/mes i el preu 

del mercat privat molt més elevat. 

Per últim, l’atorgament de prestacions econòmiques suposa un estalvi dels 

costos de control i seguiment de la qualitat del servei prestat, tant sigui de 

forma directa en els serveis de titularitat pública com en els serveis que es 

compren amb fons públics. 

 

prestació per cures no professionals: 

El 74% dels PIA corresponen a prestacions o serveis per al manteniment de la 

persona amb dependència a la seva pròpia llar. Des de CCOO de Catalunya 

valorem molt positivament que les persones, de forma voluntària i amb el suport 

necessari, quan sigui possible evitin el seu ingrés en centres residencials, però 

cal tenir en compte diversos aspectes. 

Per una banda, com ja hem comentat abans, amb les dades aportades pel 

DASC no podem saber quin tipus d’atenció reben les persones que continuen a 

casa seva. 

Per una altra banda, i d’acord amb les dades facilitades pel ProdeP a data 1 

de maig, només un 1% dels PIA determinava la prestació vinculada al SAD i un 

0,13% la prestació per assistent personal. Per contra, el 72% dels PIA 

determinaven la prestació per cures no professionals.  

Al marge de les preferències que puguin tenir les persones amb dependència 

i/o les seves famílies d’atendre a casa i de forma personal o de que famílies que 

estan prestant aquests serveis de forma gratuïta passin a fer-ho a canvi d’una 

                                                

3 entre 0 i 2,5 vegades l’IRSC no hi ha participació de l’usuari i, per tant, es percep la prestació 

íntegra. 
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compensació econòmica, aquestes dades reflecteixen que la manca d’oferta 

de serveis directes, tant de SAD com de serveis residencials i de centre de dia, i 

l’escassa intensitat d’atenció que garanteix la prestació econòmica per 

compra de SAD provoca que es determini aquest tipus de prestació als PIA i 

que sigui acceptat pels beneficiaris. 

Paral·lelament, el control i el seguiment de la qualitat de l’atenció que estan 

rebent les persones ateses per cuidadors no professionals és especialment difícil 

al fer-se a domicilis particulars i pel fet de ser els propis treballadors socials qui 

l’han de realitzar. 

 

prestació econòmica vinculada a la compra de serveis residencials: 

Moltes de les persones a qui se’ls ha elaborat el PIA tenen gran dependència i 

ja estan ingressades en una residència. Algunes d’aquestes persones tenen una 

plaça pública, però la majoria havien quedat fora del dret no universal sinó de 

concurrència4 a l’atenció previ a la llei de dependència i estan ingressades a 

centres privats. 

El PIA que determina el servei residencial com a atenció òptima garanteix a la 

persona que gaudeix de plaça pública que romangui a la mateixa i, en teoria, 

permet optar a qui no té plaça pública, entre una plaça o una prestació 

vinculada a la compra de servei residencial privat. 

El dèficit de places de finançament públic (i la poca voluntat política d’ampliar 

el nombre de les mateixes) provoca llistes d’espera per a accedir als serveis 

residencials. Al mateix temps, si es determina servei directe però el DASC no 

compra la plaça que venia ocupant el beneficiari, aquest es veurà obligat a 

traslladar-se a una altra residència amb places públiques disponibles. El resultat 

final és que moltes persones i/o les seves famílies acceptin la prestació 

vinculada a la compra de plaça residencial per a mantenir-se a la plaça que ja 

ocupen i disposar de diners per a pagar part del cost de la mateixa5. 

La Generalitat ha creat un complement a la prestació vinculada a la compra 

de serveis residencials que permet rebre fins a 1.308 euros mensuals en cas de 

que la persona amb dependència estigui ingressat en una residència 

                                                

4 la llei 39/2006 reconeix el dret universal a l’atenció a les persones amb resolució de grau i nivell 

de dependència. Abans de la seva entrada en vigor, les persones amb dependència tenien 

dret no garantit o de concurrència a l’atenció, això vol dir que el dret es condicionava a la 

disponibilitat pressupostària i tenia prioritat d’accés aquell qui disposés de rendes inferiors. 

Aquesta situació deixava fora de l’atenció pública a moltes persones amb una capacitat 

econòmica insuficient per a pagar una plaça privada. 

5 S’ha de tenir en compte que abans del PIA pagaven el preu íntegre de la plaça a preu de 

mercat, mentre que a partir del PIA rebran la prestació econòmica que li pertoqui en funció de 

la seva capacitat econòmica 
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acreditada per l’Administració i que no disposi de rendes superiors a 2,5 

vegades l’IRSC (1.486,9 euros mensuals). Des de CCOO de Catalunya hem 

celebrat la iniciativa del Govern d’exercir el seu dret al nivell addicional de 

finançament, però també volem posar de manifest que amb aquesta mesura 

pretén incentivar que les persones beneficiàries optin per la prestació 

econòmica vinculada enlloc d’exigir la prestació directa de serveis, amb 

l’estalvi de cost que suposa per l’Administració6. 

 

garantia de prestació econòmica mínima: 

La llei 39/2006 estableix un règim d’incompatibilitats entre prestacions de la 

mateixa naturalesa que les d’atenció a la dependència: complements de gran 

invalidesa, per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat 75%, per 

necessitat de tercera persona de la PNC i subsidi per a ajut de tercera persona 

de la LISMI. 

S’han produït queixes perquè algunes persones amb dret previ a algun 

d’aquests complements, tenen dret a prestacions econòmiques derivades de 

la llei 39/2006 de molt baixa quantia. Com a solució, el DASC garanteix una 

prestació mínima que no podrà ser inferior al 25% de l’import que correspondria 

en cas de no tenir més prestacions. 

Pensem que aquesta garantia pot suposar un greuge comparatiu per qui 

abans de l’entrada en vigor de la llei 39/2006 no tenia dret a altres prestacions 

per causa de la seva dependència i només podran optar a la prestació 

d’atenció a la dependència que li correspongui. 

 

 

                                                

6 El cost del complement per a l’Administració és, com a màxim, de 1.308 euros mensuals, 

mentre que el cost mensual per la compra d’una plaça residencial privada per a gran 

dependència està entorn de 2.000 euros i si el Servei es prestat a una residència de titularitat 

pública encara més elevat. 
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NO ES PROMOCIONA L’AUTONOMIA PERSONAL 

Tot i que el contingut de la llei 39/2006 i de la nova llei de serveis socials de 

Catalunya, prioritzen els serveis que permetin gaudir de la major autonomia 

personal a les persones amb dependència, l’oferta de serveis i de prestacions 

no va en aquesta línia perquè no es garanteix ni la intensitat ni la tipologia de 

serveis adequats. 

Encara no s’ha regulat, la figura de l’assistent personal, al·legant que la llei de 

dependència no ha reglamentat, però el govern de la Generalitat tenia 

l’oportunitat de fer la regulació amb motiu de l’elaboració de la Cartera de 

Serveis Socials. El fet de que no s’hagi definit la prestació provoca que no es pot 

determinar com a prestació en els PIA. 

En el procés previ a la regulació de la figura no s’ha consultat en cap moment 

a les centrals sindicals que podríem aportar experiència a l’hora de definir el 

perfil professional, els requeriments de qualificació, la formació, les condicions 

laborals ... 

La prestació econòmica per a assistència personal que preveu desenvolupar el 

DASC, 568,98 € mensuals pel servei d’acompanyament, que pot ser compatible 

amb el SAD, i 1.308 € mensuals per a suport (incompatible amb qualsevol altra 

prestació o servei) són clarament insuficients per a garantir, per una banda, la 

intensitat necessària de presència de l’assistent personal, i en cas de que es 

determini una intensitat suficient, les condicions laborals de les persones que 

realitzin les tasques d’assistent personal.  

No hi ha informació respecte la determinació d’algun servei de prevenció de 

situacions de dependència i de promoció de l’autonomia. 
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MANCA DE COORDINACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES 

dades aportades al SAAD: 

La informació estadística sobre el desenvolupament de la llei a nivell autonòmic 

que ha publicat el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 

(SAAD) corresponent a la situació a 5 de maig de 2008, revela que Catalunya, 

entre altres comunitats, no ha facilitat pràcticament cap dada sobre 

prestacions reconegudes a beneficiaris de la llei. Concretament, consten 

28.821 prestacions reconegudes, 88 per a cures no professionals i 28.733 

prestacions sense especificar. Aquest és un clar incompliment dels compromisos 

adquirits per la Generalitat en el desenvolupament de la Llei 39/2006. 

En primer lloc, caldria aclarir què s’entén per prestacions reconegudes, ja que 

aquestes xifres no coincideixen amb el nombre de resolucions que reconeixen 

dret d’atenció (el DASC admet que té 40.248 entre Grau III i Grau II nivell 2) ni 

tampoc amb el nombre de PIA (són menys de 13.000). 

En segon lloc, no té gaire sentit presentar unes dades catalogades com a 

prestacions sense especificar a un Sistema d’Informació que pretén conèixer i 

transmetre com s’està desenvolupant el sistema d’atenció a la dependència. 

Per últim, el sistema establert pel SAAD perquè les comunitats autònomes 

accedeixin al finançament del nivell mínim garantit només exigeix que es 

transmetin dades sobre nombre de resolucions de Grau i Nivell (nombre de 

persones amb dret d’atenció) però no es requereix el tipus de prestació que 

se’ls reconeix. 

 

 

 

 

 

 

 

 


