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PLATAFORMA EN DEFENSA 
DEL DRET A L’ATENCIÓ 

DE LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA 
 
74.000 persones esperen l’ajut a la dependència a Catalunya i el sector viu 
una situació d’emergència que impedeix complir amb els drets de les 
persones usuàries, de les professionals i treballadors i treballadores en el 
sector de la dependència. 
 
Els sindicats CCOO i UGT i els Col·legis professionals de Treball Social i 
Educació Social creen la Plataforma en Defensa del Dret a l’Atenció de les 
Persones amb Dependència, que ja compta amb una desena d’adhesions. 
 
La Generalitat triga entre 8 i 12 mesos en valorar les persones amb 
dependència i 18 mesos a fer efectius els ajuts per a cuidador no 
professional. Per accedir a una plaça pública en residència cal esperar al 
voltant de 5 anys i cada dia moren 6 persones a Catalunya en llista 
d’espera. Falten treballadores als serveis socials i especialment al tercer 
sector, per la precarietat, els baixos salaris i la sobrecàrrega a causa de 
les ràtios. 
 
Barcelona | 14 de maig de 2019 
 
Els professionals de l’àmbit social i els sindicats han llençat avui un crit 
d’alerta per la situació d’emergència que viu el sector de la dependència. 
Els sindicats CCOO i UGT i els Col·legis Professionals de Treball Social 
(TSCAT) i d’Educadores i Educadors Socials (CEESC) de Catalunya han 
presentat a Barcelona la Plataforma en Defensa del Dret a l’Atenció a les 
Persones amb Dependència per reclamar que es compleixi la Llei 39/2006 de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, greument infradotada des de les retallades de 2012. 
L’incompliment de la llei impedeix garantir els drets tant de les persones 
usuàries i les seves famílies, com dels treballadors i treballadores del sector. 
 
El Manifest fundacional [https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_defensa_persones_dependents.pdf], al 
qual ja s’han adherit una desena d’organitzacions, recull que "Catalunya és la 
segona comunitat autònoma després de Canàries en volum de persones en 
llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració", amb unes 74.000 
persones afectades. La manca de recursos humans i materials posa en risc la 
qualitat de l’atenció i provoca una sobrecàrrega dels professionals i de les 
famílies que recau principalment en les dones, ja que es tracta d’un sector 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_defensa_persones_dependents.pdf


altament feminitzat i en l’àmbit domèstic són també les que assumeixen en 
major mesura les cures. Malgrat que la Llei pretenia professionalitzar l’atenció a 
la dependència, la realitat avui és que "les residències atenen el 17% de les 
persones usuàries --la qual cosa representa un 50% del cost de la 
dependència-- i les famílies es fan càrrec del 41%”, segons ha detallat Mercè 
Civit, portaveu del TSCAT. 
 
"Cada dia moren sis catalans en espera de residència, la majoria majors de 
80 anys, i les famílies no poden cobrir el cost dels centres privats", ha afirmat 
Ghassan Saliba en nom de CCOO de Catalunya. La Plataforma demana 
"crear places públiques per posar fi a la llista d’espera, prioritzar la prestació 
de serveis públics de qualitat en detriment de les prestacions econòmiques 
vinculades per a persones cuidadores o professionals i incrementar la gestió 
pública de les residències". A més, reclama una actualització de la Cartera de 
serveis socials que permeti "millorar les ràtios assistencials per fer més 
acurada i humana la tasca de cura", anul·lar l’acord de flexibilització de les 
mateixes i "assolir l’increment retributiu dels professionals per eliminar les 
desigualtats salarials que existeixen al sector i millorar les seves condicions 
laborals. 
 
Enriqueta Duran, representant d’UGT de Catalunya, ha lamentat l’opacitat 
amb les dades per part de la Generalitat i manca d’interlocució amb el 
Govern: "Hem intentat seure amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i desconvoquen [les reunions] sistemàticament. No hi ha diàleg 
social". El Manifest reivindica "activar les taules tècniques entre el 
Departament, les patronals i els agents sindicals per dignificar les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector amb la promoció 
d’un marc laboral en l’àmbit de Catalunya" i "crear un consell general de la 
dependència de Catalunya amb representació real de tots els actors del 
sector". 
 
Els impulsors de la Plataforma recorden que "és urgent que el Govern de 
Catalunya doni prioritat efectiva als serveis socials" i compleixi a la Llei 
d’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei de serveis socials, ja 
que l’envelliment de la població ens porta cap a un escenari en què el sector 
tindrà cada vegada més pes. Miquel Rubio, portaveu del CEESC, ha advertit 
que "la situació empitjorarà, el nombre de persones amb dependència es 
duplicarà en els propers anys", i ha reivindicat una major participació de tots 
els actors implicats: "La Generalitat no pot fer polítiques mitjançant decrets 
sense escoltar els afectats". 
 
 


