
L’EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ

DE 10 ANYS DE LA LLEI

16/03/2016

Montse Llopis

mllopis@acra.cat



Situació actual d’envelliment

de la població

La xifra de persones amb 65 anys o més a Catalunya pràcticament es doblarà

d’aquí al 2040, passant del 18% actual al 34%, i el col·lectiu de 85 anys o més

creixerà en un 100%, fins les 400.000 persones.

Segons dades de l’ONU, Espanya serà el quart país en el món amb la mitjana

d’edat més alta a l’any 2030.

Per tant, estem parlant de necessitats creixents de la gent gran i d’un sector, el

de la dependència, amb un gran futur.



Evolució de la Llei de la Dependència 

2007 – 2016

Societat del 
Benestar

Educació Salut Pensions

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención

a las personas en situación de dependencia es planteja originalment com una llei molt

ambiciosa i que garanteix, en origen, el dret universal a l’atenció en cas de dependència.

La Llei significava un canvi absolut per més d’un milió de persones, que podien rebre

una atenció per part de l’Estat quan no poguessin valer-se per si mateixes.



Evolució de la Llei de la Dependència 

2007 – 2016

El Real Decreto 20/2012 ho canvia tot i suspèn:

- Incorporació dels dependents moderats de grau I fins al 2015

- Simplifica la valoració a només tres graus (excloent així els nivells intermedis)

- Eleva el copagament

- Redueix la quantia de les prestacions econòmiques per ajudes familiars;

altera la retroactivitat en certes prestacions

- Redueix l’import mínim de finançament en un 13%.

- El Ministeri de Sanitat va parlar del Real Decreto 20/2012 com una norma per

a “l’eficiència, l’estalvi i la simplificació”.



Evolució de la Llei de la Dependència 

2007 – 2016

L’1 de juliol del 2015 entren 300.000 nous dependents moderats en el sistema,

els anomenats de grau I, 60.000 dels quals a Catalunya.

En total, al 2015 es calculen que s’acumulen unes retallades de 2.000 milions

d’euros, provinents de la supressió del nivell acordat, 285 milions, i també de la

reducció en un 13% del denominat nivell mínim.

Des de la retallada del 2012 fins al 2016 han mort unes 117.000 persones

a Espanya sense haver rebut una ajuda a la que tenien dret. A Catalunya,

moren unes 20.000 persones sense haver rebut la prestació.



- Teleassistència.

- Ajuda domiciliària.

- Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.

- Prestació econòmica vinculada al servei.

- Centre de dia.

- Atenció residencial.

Evolució de la Llei de la Dependència 

2007 – 2016



Evolució de la Llei de la Dependència 

2007 – 2016

La LAPAD no ha donat resposta a les

necessitats de les persones en situació de

dependència, ni a la de les seves famílies, ni

a la dels operadors del sector.



Situació actual

1.180.000 persones 
dependents

(Espanya, 2016)

795.000 persones

amb prestació

385.000 persones

en llista d’espera

90.000 nous

llocs de treball

Font: Observatori de la llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 

en Situació de Dependència (desembre 2015)



3,6 punts sobre 10

Catalunya suspèn a l’hora 

d’aplicar la Llei de la 

Dependència

Font: Observatori de la llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 

en Situació de Dependència (desembre 2015)

Situació actual

4,1 punts sobre 10

Nota mitjana estatal a l’hora 

d’aplicar la Llei de la 

Dependència



Situació actual

COHESIÓ SOCIAL + CREACIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL = SECTOR DE LA 

DEPENDÈNCIA



Informe ACRA – ESADE (2014 - Catalunya)

- Una facturació anual de 1.200 milions d’euros, aproximadament.

- El 40% d’aquesta facturació retorna a l’administració en forma de recaptació

(seguretat social, IRPF i impostos)

- Més de 40.000 treballadors, el 88% dels quals són dones.

- Unes 267.000 persones són beneficiaris directes (usuaris i treballadors) i

indirectes (familiars d’usuaris i treballadors), o el que és el mateix, el 3,5% de

la població de Catalunya que té la vida positivament condicionada pels serveis

i recursos assistencials destinats a la gent gran.

Situació actual



- Les persones grans amb les pensions actuals no poden pagar una 

residència.

- Amb el copagament actual no disposen de diners de butxaca per a despeses 

ocasionals.

- La mateixa persona amb les mateixes necessitats rep imports diferents 

segons la prestació.

Situació actual



1 – Cal que el trasllat d’un servei a un altre sigui àgil.

2 – Cal donar seguretat i confiança a les persones.

3 – Cal unificar les ajudes: PEVS, plaça amb finançament públic i plaça 

pública.

Projecció de futur



4 – Cal definir un marc clar de cooperació publico privada. Les administracions

necessiten al sector privat i el sector privat necessita les administracions.

5 – El gran repte i també oportunitat: repensar la llei i construir una societat del

benestar on les persones disposin de serveis que els donin seguretat,

confiança i resposta a les seves necessitats amb serveis suficients, eficients,

de qualitat i sostenibles.

6 – Un sector amb futur i necessari. No és un sector de despesa sinó un sector

generador de riquesa, de llocs de treball i de retorn de la inversió a les

administracions.

Projecció de futur



MOLTES GRÀCIES!


