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II PARLAMENT CIUTADÀ DE TERRASSA 
Dissabte, 21 d’abril de 2018 

 

Polítiques socials adreçades a la Gent Gran: Llei de la Dependència 
 

La ”Ley 39/2006, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia”, neix amb la voluntat de millorar la qualitat de vida, l´autonomia i la 

integració de les persones amb dependència així com donar suport a les famílies que viuen 

amb un o més membres en situació de dependència. 

 

Una de les pretensions més importants que, estableix la Llei un cop la persona té reconegut 

grau de dependència és respectar la voluntat de les persones a poder-se mantenir a casa, si 

així ho desitgen amb el suport per part de l’administració pública a través d’una cartera de 

serveis vinculada al reconeixement de Grau. 

 

Les constants modificacions realitzades durant els anys de desplegament de la Llei, han anat 

en detriment de les persones amb dependència i de les seves famílies cuidadores. Al nostre 

entendre, es vulneren els drets que la pròpia Llei contemplava en el seu inici, condicionant en 

alguns casos la continuïtat al domicili. 

 

Amb el "Real Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat 

pressupostaria i foment de la competitivitat ", s´estableix un nou criteri envers la prestació 

econòmica per al cuidador/a no professional, imposant l’obligatorietat que el familiar 

cuidador convisqui al mateix domicili que la persona amb dependència que cuida, fet que: 

 

- Condiciona a empadronar-se a casa del familiar dependent i deixar d’estar 

empadronat al seu propi domicili (amb les alteracions a nivell fiscal i altres que 

implica l’estar empadronat a un domicili o altre ) … 

- Fills/es que s’organitzin per cuidar dels pares sense deixar de viure al seus 

domicilis queden exclosos de poder sol·licitar la prestació. 

- La quantia de la prestació denota i  menysté el valor d’una atenció 24h, que 

és la que s’exigeix a la persona cuidadora en tant que se li demana 

l’obligatorietat de la convivència, (suport econòmic que es va reduir en 

un 15 % i que actualment pot ser de 153/ 268´79 / 387,64 €  segons el Grau 

de dependència assignat. 

- Vinculada a aquesta prestació, també s’ha vist modificada la possibilitat que el 

familiar estigués donat d’alta a la Seguretat Social assumint l’administració 

una part de la cot ització. Fins juliol del 2012, l´Estat assumia la totalitat del 

pagament de la cotització del conveni especial dels cuidadors. Des 

d´aleshores, es dóna l’opció al cuidador/a a poder cont inuar d´alta, però a 

càrrec d´ell/ella. 

- Tanmateix, les persones que sol·liciten la prestació estan subjectes a un 

període de suspensió de fins a 18 mesos i sense caràcter retroactiu (com sí 

estava contemplada en el primer plantejament de la Llei). 
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Quantes persones dependents hi ha a Terrassa pendents de cobrar l’ajuda a la persona 

cuidadora? 

 En aquests moments estan pendents de cobrar totes les persones que se´ls va 

tramitar la prestació de cuidador/a després de desembre del 2016. No tenim 

registre de qui ha quedat exclosa de la prestació econòmica. 

 

Què reivindiquem com a Col·lectiu de Treball Social de Terrassa: 
 
 

 La nostra proposta és tornar al Text original de la llei, pel que fa al tema de la 

persona cuidadora i fer una campanya de recollida de signatures a través del 

change i, al mateix temps, fer arribar la proposta al ple de l’ajuntament. 

 Plantegem que totes les famílies tinguin les mateixes condicions d’accés a les 

ajudes i puguin escollir el recurs o servei que millor s’adeqüi a les seves 

necessitats . 

 
Per tot això demanem a l’Ajuntament de Terrassa 

 
Dades concretes de com està la situació de les persones dependents a Terrassa. El 

govern de la ciutat ha de vetllar i controlar aquesta situació. 
 


