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Notes de Premsa

NOTA DE PREMSA: La Comissió de Drets de la Gent Gran de l’ICAB denuncia la suspensió
de les prestacions econòmiques vinculades a serveis de residència
La Comissió de dels Drets de la Gent Gran de l’ICAB també reclama que es torni a emprendre la concessió del programa, ja que eliminarho vulnera la llei de dependència.
Barcelona 8/4/2014. La Comissió de Drets de la Gent Gran del Col•legi d’Advocats de Barcelona denuncia la suspensió sine die que el Departament
de Benestar Social i Família ha fet en relació a la tramitació del Programa Individual d’Atenció (PIA) sense cap empara legal en la normativa estatal
i/o autonòmica. Aquest programa (PIA), que realitzen els serveis socials públics, determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats
de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell. Per això
la Comissió de dels Drets de la Gent Gran de l’ICAB també reclama que es torni a emprendre la concessió del programa, ja que eliminar-ho vulnera
la llei de dependència.
“El dret a aquesta prestació és un dret subjectiu i garantit en la pròpia llei de Dependència i, per tant, el ciutadà té dret a rebre una prestació”,
afirma l’advocat i president de la Comissió de Drets de la Gent Gran de l’ICAB, Jordi Muñoz. I afegeix: “la Llei de la Dependència, en el seu article
7, apartat 1r, garanteix el nivell mínim de protecció, per això malgrat que el Govern Central no aporti els fons econòmics suficients, aquest fet no
avala la suspensió de la tramitació dels PIA”.
El procés de determinació del servei s’inicia quan l’Administració autonòmica ha emès la resolució de la sol•licitud de reconeixement de la situació i
grau de dependència. El PIA s’ha de realitzar en col•laboració de l’usuari i/o del seu familiar o representant legal i la persona sol•licitant ha de rebre
la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l’avís del centre (en el cas que estigui ingressada) per concertar una entrevista (al centre dels
serveis socials, al domicili, o al centre residencial), fet que la Comissió ha detectat que no en tots els casos se segueix.
Què fa la Comissió dels Drets de la Gent Gran?
La Comissió dels Drets de la Gent Gran es va constituir dins el Col•legi d’Advocats de Barcelona amb l'objectiu que els lletrats que en formen part
estudiïn la normativa que afecta a les persones grans i vetllin per l'acompliment efectiu d'aquests drets.
La Comissió també recopila dades tècniques, socials i econòmiques per determinar quines són les mancances o buits legals del conjunt de drets que
afecten les persones grans. Amb aquesta informació elabora propostes i suggeriments que millorin els drets d'aquest col•lectiu. A més, també promou
les relacions intergeneracionals, per fer prendre consciència a la societat i als advocats, que els conflictes familiars no es limiten a la parella i als fills,
sinó que hi ha altres membres -els avis- a qui també pot afectar aquesta situació i a qui també se'ls ha de tenir en compte en l'àmbit judicial, o bé de la
mediació.
© Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
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Notícies Detall
El Síndic reclama al Govern que garanteixi el dret subjectiu
davant la suspensió de les prestacions vinculades als serveis
residencials de les persones dependents
04/03/2014
La suspensió de les prestacions, anunciada l’1 d’agost de 2013 com a mesura
transitòria de dos mesos, s’ha prorrogat indefinidament
La mesura s’ha pres sense cap normativa prèvia, fet que ha generat inseguretat
jurídica i manca de claredat sobre el procediment
La situació pressupostària no pot justificar la desatenció dels drets de les
persones, especialment de les més vulnerables
Calen mesures urgents en els casos en què l’ingrés residencial sigui l’única
alternativa

Davant la decisió de suspendre la realització dels programes individuals d’atenció (PIA) de
prestació econòmica vinculada al servei residencial, el Síndic ha demanat al Departament de

Benestar Social i Família que en reprengui la tramitació i que adopti mesures per garantir el
dret de les persones dependents a rebre les prestacions derivades adequades a les seves
necessitats.
La suspensió, anunciada el mes d’agost com una mesura transitòria de dos mesos, i
posteriorment prorrogada de manera indefinida, s’ha dut a terme sense cap acte
administratiu ni normativa expressa prèvia de la Generalitat. Així, l’Administració ha
fomentat aquesta decisió únicament en raons pressupostàries, a causa dels incompliments
per part de l’Estat del finançament, fet que, segons el Síndic, no pot justificar de cap manera
la desatenció dels drets de les persones, i menys encara d’aquelles especialment
vulnerables, com és el cas de les persones dependents.
A partir d’una investigació d’ofici duta a terme pel Síndic, que també ha rebut diverses
queixes individuals per aquesta qüestió, el Departament de Benestar ha justificat els
comptes i ha al·legat que la Generalitat ha d’assumir el 80% del total de la despesa per
dependència davant del 20% que aporta l’Estat. El Síndic, però, ha recordat a la Conselleria
que la reducció de la despesa no depèn únicament de l’aplicació de la normativa estatal i que
l’establiment de prioritats en la despesa pública també és competència de la Generalitat.
Pel que fa a la manca de suport jurídic d’aquesta mesura, adoptada de facto, el Síndic
considera que ha generat una situació d’inseguretat legal davant l’efectivitat d’un dret de
caràcter subjectiu. A més, ha comportat incertesa sobre la repercussió i l’abast que pot tenir
de cara als drets de les persones en situació de dependència i manca de claredat sobre els
procediments i la gestió.
Davant la insuficiència de recursos residencials públics, el Síndic també ha suggerit a
Benestar que arbitri mesures pal·liatives i que en garanteixi l’accés en un termini prudencial.
I, especialment, ha demanat actuacions urgents en els casos en què no sigui possible una
alternativa a la residència.
Tot i sol·licitar-ho, el Síndic no ha estat informat del nombre de persones afectades per la
mesura, que, segons Benestar, no inclou les persones que ja tenien el dret reconegut, sinó
aquelles a qui encara no s’havia fet el PIA abans de l’1 d’agost de 2013.
Rafael Ribó, que s’ha reunit personalment amb la consellera de Benestar Social i Família,
Neus Munté, per tractar aquesta qüestió, recorda que la normativa vigent dicta, d’una
banda, que si per manca de disponibilitat de places residencials no es pot determinar l’ingrés
de la persona interessada s’ha de continuar la tramitació del PIA; i, de l’altra, que s’ha de
proposar un servei alternatiu o s’ha de reconèixer la prestació econòmica corresponent.
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-BSFEVDDJÎQSFTTVQPTU»SJBEFMTÕMUJNTBOZT
IB HFOFSBU VO TFHVJU EnBGFDUBDJPOT FO MFT
QSFTUBDJPOT FDPOÍNJRVFT WJODVMBEFT BM
TFSWFJRVFIBOHFOFSBUVODPOKVOUEFRVFJ
YFTJBDUVBDJPOTEFM4ÈOEJD
-BQSFTUBDJÎFDPOÍNJDBWJODVMBEBBMTFSWFJ 
QSFWJTUB QFS MB -MFJ   UÄ QFS PCKFDUF
DPCSJSFMDPTUEFMTFSWFJBEFRVBUBMFTOFDFT
TJUBUTEFMBQFSTPOBEFQFOEFOUFOFOUJUBUTP
DFOUSFT QSJWBUT BDSFEJUBUT -B NÄT EFTUB
DBEBÄTMBEFDJTJÎEFTVTQFOESFMBQSFTUBDJÎ
WJODVMBEBBMTFSWFJSFTJEFODJBM


&TQSPEVFJYFOSFUBSET
JNQPSUBOUTFO
MnBCPOBNFOUEFMFT
QSFTUBDJPOTWJODVMBEFT
BMTFSWFJSFTJEFODJBM

"NCBRVFTUUJQVTEFQSFTUBDJPOTMB-MFJQSF
UÄOHBSBOUJSRVFRVBOOPIJIBHJMBQPTTJCJ
MJUBU RVF MB QFSTPOB EFQFOEFOU BDDFEFJYJ BM
TFSWFJRVFOFDFTTJUBFOVODFOUSFQÕCMJD FM
QVHVJSFCSFFODFOUSFTQSJWBUT&OFMDBTEF
QFSTPOFTRVFSFRVFSFJYFOVOTFSWFJSFTJEFO
DJBM BRVFTUB QPTTJCJMJUBU UÄ VOB HSBO SFMMF
W»ODJB %nVOB CBOEB  QFSRVÃ NBKPSJU»SJB
NFOU ÄT VO TFSWFJ EFTUJOBU B QFSTPOFT BNC
VOOJWFMMEFEFQFOEÃODJBNÄTFMFWBURVFOP
QPEFO SFCSF VOB BUFODJÎ BEFRVBEB BM TFV
EPNJDJMJ EF MnBMUSB  QFS MB JOTVGJDJÃODJB EF
QMBDFT QÕCMJRVFT RVF TnBSSPTTFHB EFT EF GB
UFNQT J QFS MB DPNQMFYJUBU EF EFUFSNJOBUT
QFSGJMT P QBUPMPHJFT RVF UFOFO NÄT EJGJDVM
UBUTQFSPCUFOJSVOBQMBÂBBEFRVBEB
%FT EFM NPNFOU RVF WB DPNFOÂBS FM EFT
QMFHBNFOU EFM 4JTUFNB En"UFODJÎ B Mn"VUP
OPNJB J MB %FQFOEÃODJB TnIBO USBDUBU QSP
CMFNFT EJGFSFOUT SFGFSJUT B BRVFTUB
QSFTUBDJÎ  QSJODJQBMNFOU SFMBDJPOBUT BNC
MB NBODB EF DMBSFEBU FO MB JOGPSNBDJÎ
TPCSF MB QPTTJCJMJUBU EnBDPMMJSTnIJ "JYÈ  FO
Mn*OGPSNF  FT SFDPMMJB BRVFTUB QSPCMF
N»UJDB J MFT SFDPNBOBDJPOT EFM 4ÈOEJD
TPCSFMBDPOWFOJÃODJBEFSFHVMBSEFNBOFSB
FTQFDÈGJDBBRVFTUBQSFTUBDJÎ

&OHVBOZUBNCÄTnIBOSFCVUEJWFSTFTRVFJ
YFT SFMBDJPOBEFT BNC MB QSFTUBDJÎ WJODV
MBEBBMTFSWFJSFTJEFODJBM MBNBKPSJBEFMFT
RVBMTFTUBONPUJWBEFTQFSMBEFNPSBFOFM
QBHBNFOU EF MB QSFTUBDJÎ KB SFDPOFHVEB
-FT QFSTPOFT  RVF FO NPMUT DBTPT KB GB
UFNQT RVF FTUBO JOHSFTTBEFT BM DFOUSF
SFTJEFODJBM   FT USPCFO RVF  NBMHSBU RVF
UFOFO MB QSFTUBDJÎ DPODFEJEB  FT SFUBSEB
MnJOJDJEFMQBHBNFOUJUFOFOEJGJDVMUBUTQFS
BUFOESFFMDPTUEFMTFSWFJ
"JYÈNBUFJY TnIBOEFUFDUBUBMHVOTQSPCMF
NFT FO MnFMBCPSBDJÎ EFM QSPHSBNB JOEJWJ
EVBM EnBUFODJÎ 1*"  FO TVQÍTJUT EF QFSTP
OFT RVF FTUBO JOHSFTTBEFT FO VO DFOUSF
SFTJEFODJBM RVF OP FTU» BDSFEJUBU &O
BRVFTUT DBTPT  FM QSPCMFNB FSB DBVTBU QFS
VOB BQMJDBDJÎ JODPSSFDUB EFM 1SPUPDPM EF
HFTUJÎEFM1*" RVFWBTVQPTBSRVFFTQBSB
MJU[ÄTFMQSPDFEJNFOUFOMMPDEFDPNVOJDBS
B MB QFSTPOB JOUFSFTTBEB FMT US»NJUT RVF
IBWJBEFGFSQFSEPOBSDPOUJOVÊUBUBMQSPDF
EJNFOUJBDDFEJSBVOBMUSFDFOUSF

4nIBEFHBSBOUJSMB
DPOUJOVÊUBUEFM
QSPDFEJNFOUEnFMBCPSBDJÎ
EFM1*"FOUPUTFMTDBTPT
"NCUPU MBR×FTUJÎNÄTEFTUBDBEBFOHVBOZ
ÄTMBEFDJTJÎEFMB(FOFSBMJUBUEF$BUBMVOZB
EF TVTQFOESF MB QSFTUBDJÎ FDPOÍNJDB WJO
DVMBEB BM TFSWFJ EF SFTJEÃODJB "RVFTUB
NFTVSB  MnBCBTU EF MB RVBM OP TnIB EFGJOJU
EFNBOFSBDMBSB SFTVMUBFTQFDJBMNFOUQSF
PDVQBOU QFSRVÃ TVQPTB MnFMJNJOBDJÎ EF
GBDUP EnVOB QPTTJCJMJUBU QSFWJTUB FO MB -MFJ
 -n"ENJOJTUSBDJÎ IB KVTUJGJDBU
BRVFTUB TVTQFOTJÎ FO MB JOTVGJDJÃODJB EFM
GJOBOÂBNFOUEFMn&TUBUEFM4JTUFNBEn"UFO
DJÎBMn"VUPOPNJBJ"UFODJÎBMB%FQFOEÃO
DJB"SBCÄ NÄTFOMM»EFMFTSBPOTGJOBODF
SFT BMMVEJEFT  OP ÄT DMBS MnFNQBSB MFHBM
EnBRVFTUB EFDJTJÎ  OJ UBNQPD MFT QBVUFT J
MFT JOTUSVDDJPOT GBDJMJUBEFT BMT QSPGFTTJP
OBMTJBMFTFOUJUBUTQFSBMBUSBNJUBDJÎJMB
SFTPMVDJÎEFMTQSPDFEJNFOUTBGFDUBUT
&M4ÈOEJDIBPCFSUVOBBDUVBDJÎEnPGJDJTPCSF
BRVFTUBR×FTUJÎ RVFBDUVBMNFOUFTU»FOUSB
NJUBDJÎ 5PU J RVF MFT EBEFT EJTQPOJCMFT OP
QFSNFUFOBWBMVBSEFNBOFSBQSFDJTBMnBCBTU
J MFT DPOTFR×ÃODJFT EnBRVFTUB NFTVSB  FM
OPNCSF EF QFSTPOFT RVF FT QPEFO WFVSF
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BGFDUBEFT J MB EFDJTJÎ QPTUFSJPS EF QSPSSPHBS
BRVFTUBTVTQFOTJÎEFNBOFSBJOEFGJOJEBBGF
HFJYFONPUJVTEnJORVJFUVE

-BTVTQFOTJÎEFMB
QSFTUBDJÎFDPOÍNJDB
WJODVMBEBBMTFSWFJ
SFTJEFODJBMDPNQMJDB
MnBUFODJÎEFNPMUFT
QFSTPOFTEFQFOEFOUT
4FOTQFSKVEJDJEnBMUSFTDPOTJEFSBDJPOTRVFFT
QVHVJOGFS BRVFTUBEFDJTJÎQPUTVQPTBSVOB
BHSFTTJÎ BMT ESFUT EF MFT QFSTPOFT EFQFO
EFOUT /P FT QPEFO PCWJBS MFT EJGJDVMUBUT
EFSJWBEFT EF MFT SFTUSJDDJPOT QSFTTVQPTU»
SJFT  QFSÍ BRVFTUFT UBNQPD QPEFO KVTUJGJDBS
VOSFUSPDÄTFOFMTESFUTEFMFTQFSTPOFTBNC
EFQFOEÃODJB $BM BTTFHVSBS  EPODT  RVF MFT
QFSTPOFT EFQFOEFOUT BDDFEFJYJO FGFDUJWB
NFOUBMTFSWFJNÄTBEFRVBUFODBEBDBTJRVF
SFCFOVOTFSWFJEFRVBMJUBU
&O BRVFTU TFOUJU  TnIBO EF WBMPSBS MFT
NFTVSFT BOVODJBEFT TPCSF MB QPTTJCMF



NPEJGJDBDJÎ EFMT SFRVFSJNFOUT QSPGFTTJP
OBMTFOMnBUFODJÎSFTJEFODJBMFOMn»NCJUEF
MFT QFSTPOFT HSBOT  KB RVF MB RVBMJUBU
EnBRVFTUTTFSWFJTFTU»FTUSFUBNFOUSFMBDJ
POBEBBNCMBQSFTÃODJBEFQFSTPOBMTVGJ
DJFOU  J MB RVBMJUBU IB TFS VO PCKFDUJV EFM
TJTUFNBQÕCMJDEFTFSWFJTTPDJBMT
"CBOTEFUBODBSMnFEJDJÎEnBRVFTUJOGPSNF 
FM%FQBSUBNFOUEF#FOFTUBS4PDJBMJ'BNÈ
MJB IB SFTQPTU B MnBDUVBDJÎ EnPGJDJ JOJDJBEB
QFM 4ÈOEJD  J IB JOEJDBU RVF MB NFTVSB
USBOTJUÍSJBBGFDUBMFTQFSTPOFTRVFOPUJO
HVFTTJO MnBDPSE 1*" FMBCPSBU BCBOT EF Mn
EnBHPTUEFJRVFBBRVFTUFTQFSTPOFT
TFnMTPGFSFJYFOBMUSFTSFDVSTPTEJTQPOJCMFT
NFOUSFOPTJHVJQPTTJCMFMBQSFTUBDJÎFDP
OÍNJDB WJODVMBEB B SFTJEÃODJB &M 4ÈOEJD 
NBMHSBURVFDPNQSÃOMFTEJGJDVMUBUTGJOBO
DFSFT RVF MB (FOFSBMJUBU NBOJGFTUB FO MB
HFTUJÎ EF MB EFQFOEÃODJB J MB NBODB EF
DPPQFSBDJÎFTUBUBM DPOTJEFSBRVFMnBQMJDB
DJÎEnBRVFTUBNFTVSBWVMOFSBFMTESFUTEF
MFTQFSTPOFTWBMPSBEFTQFOEFOUTEFSFDVST 
UBOUQFMRVFGBBMGPOTDPNQFMRVFGBBMB
GPSNB JFTUBCMJS»VOBMÈOJBEFUSFCBMMBNC
FM %FQBSUBNFOU QFS DFSDBS VOB TPMVDJÎ B
BRVFTUBTJUVBDJÎ
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-BQSPNPUPSBEFMBRVFJYBEFOVODJBFMSFUBSEFOFMQBHBNFOUEFMBQSFTUBDJÎFDPOÍNJDBWJODV
MBEBBMTFSWFJSFTJEFODJBMDPODFEJEBVOTNFTPTBCBOTBMBTFWBNBSFBSSBOEnVOBNPEJGJDBDJÎ
EFM1*"&TRVFJYBQFSRVÃTnIBWJBEFJYBUEnBCPOBSMBQSFTUBDJÎQFSDVJEBEPSOPQSPGFTTJPOBM 
QFSÍOPTnIBWJBDPNFOÂBUBQBHBSMBQSFTUBDJÎWJODVMBEBBMTFSWFJEFSFTJEÃODJB
.FTPTEFTQSÄTMBQFSTPOBJOUFSFTTBEBDPNVOJDBRVFMnPCKFDUFEFMBRVFJYBTnIBSFTPMUJRVFKB
TnFTU»GFOUFGFDUJWBMBQSFTUBDJÎQFSDPCSJSFMDPTUEFMTFSWFJ

&MQSPNPUPSEFMBRVFJYBSFDMBNBQFSMBNBODBEFQBHBNFOUEnVOBQSFTUBDJÎ
FDPOÍNJDBWJODVMBEBBMTFSWFJEFSFTJEÃODJBRVFIBWJBFTUBUDPODFEJEBBMTFVQBSFTFUNFTPT
BCBOTJRVFFODBSBOPTnIBWJBDPNFOÂBUBQBHBS
&M%FQBSUBNFOUEF#FOFTUBS4PDJBMJ'BNÈMJBJOGPSNBRVFMnBDUVBMTJUVBDJÎFDPOÍNJDBGBRVFOP
FTQVHVJQSFWFVSFEFNBOFSBFYBDUBFMDBMFOEBSJEFQBHBNFOUT QFSÍRVFUÄDPNBQSJPSJUBU
GFSMPTFGFDUJVTBMNÄTBWJBUQPTTJCMF EnBDPSEBNCMFTEJTQPOJCJMJUBUTQSFTTVQPTU»SJFTJFMT
SFDVSTPTFYJTUFOUT5BNCÄDPNVOJDBRVFFOBRVFTUDBTDPODSFUTnIBJOJDJBUJFTNBOUÄFM
QBHBNFOU JBJYÈIPDPOGJSNBUBNCÄMnJOUFSFTTBU
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&MQSPNPUPSEFMBRVFJYBNBOJGFTUBMBTFWBEJTDPOGPSNJUBUBNCMBEJMBDJÎFOMBUSBNJUBDJÎEFM
QSPDFEJNFOUEFEFQFOEÃODJBJOJDJBUQFSMBTFWBNBSFJMBNBODBEnJOGPSNBDJÎBDMBSJEPSBRVFMJ
IBGBDJMJUBUMn"ENJOJTUSBDJÎ
&M%FQBSUBNFOUEF#FOFTUBS4PDJBMJ'BNÈMJBJOGPSNBRVFOPTnIBQPHVUFTUBCMJSFMQSPHSBNB
JOEJWJEVBMEnBUFODJÎQFSRVÃMBQFSTPOBEFQFOEFOUFTU»JOHSFTTBEBFOVOBSFTJEÃODJBQSJWBEB
OPBDSFEJUBEB
&M4ÈOEJDDPOTUBUBRVFTnIBQSPEVÊUVOBQBSBMJU[BDJÎEFMQSPDFEJNFOUQFSBRVFTUNPUJVJRVF 
NBMHSBURVFIPIBWJBEFNBOBUFYQSFTTBNFOUBMTTFSWFJTTPDJBMTC»TJDTJBM%FQBSUBNFOU OP
TnIBJOGPSNBUMnJOUFSFTTBUTPCSFMFTHFTUJPOTRVFIBWJBEFEVSBUFSNFQFSUJSBSFOEBWBOUMB
USBNJUBDJÎEFMnFYQFEJFOUEFEFQFOEÃODJB EFNBOFSBRVFOPTnIBOTFHVJUMFTQBVUFTRVF
SFDVMMFM1SPUPDPMEFHFTUJÎEFM1*"
1FSBJYÍ SFDPSEBRVFTnIBEFHBSBOUJSMBDPOUJOVÊUBUEFMTFYQFEJFOUTQFSBMnFTUBCMJNFOUEFM
1*"EFMFTQFSTPOFTJOHSFTTBEFTFODFOUSFTQSJWBUT EnBDPSEBNCFMRVFQSFWFVFM1SPUPDPM J
TVHHFSFJYBM%FQBSUBNFOURVFJOGPSNJMnJOUFSFTTBUFOBRVFTUDBTEFMTUS»NJUTRVFIBEFTFHVJS
BNCBRVFTUBGJOBMJUBU

