
 
 
 
Travessera de Gràcia, 40 pral. 2a 
08021 Barcelona - Tel. 93 414 75 52 
acra@acra.cat - www.acra.cat 
 
 

 

Núm. registre Departament Treball 0805 C · N.I.F. G-58.825.811 

ACRA demana a l’Estat un pressupost que respongui a les 

necessitats del sector i de les persones amb dependència 

 

Lamenta que es decideixi abordar l’infrafinançament de la Llei mitjançant 

la creació d’un grup de treball dos mesos abans de les eleccions 

 

Barcelona 08.10.2015 – ACRA lamenta la creació d’un grup de treball per 

abordar l’infrafinançament de la Llei de la Dependència, una decisió que es va 

donar a conèixer ahir a la tarda en el Consell Territorial de Serveis Socials i 

Dependència, tot just dos mesos abans de les eleccions generals. “Creiem que 

arriba no tard sinó molt tard, amb uns quants anys de retard i amb un sector 

molt tocat per la crisi i amb centenars de milers de persones en una situació 

molt complicada per la falta de recursos que els permetin accedir a un recurs o 

servei assistencial”, ha explicat avui la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual. 

 

Des d’ACRA es tenen clares les prioritats que s’han d’establir en aquests 

moments, i que passen per dotar convenientment el pressupost estatal de 

dependència pel 2016, que l’Estat assumeixi el finançament que li pertoca a la 

Llei de la Dependència, i fer tot el possible per garantir a les persones un dret 

reconegut per llei, i més quan hi ha 17.000 usuaris que esperen una plaça 

pública a Catalunya i tenim 8.000 places buides al sector privat. 

 

Segons ACRA, el pressupost estatal de 1.352 milions d’euros és absolutament 

insuficient per atendre el 1.186.653 persones dependents a Espanya (dades 

reconegudes pel Ministerio de Sanidad), el 37% de les quals es troben en una 

llista d’espera. “Amb el desplegament de la llei han accedit 300.000 nous 

dependents moderats al sistema, 60.000 dels quals a Catalunya i l’Estat ha de 

fer tot el possible per fer-los entrar sense que s’alenteixi el procés”, ha explicat 

la presidenta, Cinta Pascual. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per altra banda, cal que l’Estat respecti el que marca la llei i que assumeixi el 

finançament que li pertoca, el 33%, i no com ara, amb la Generalitat finançant 

el 83% i l’Estat la resta, un desajustament que hauria significat deixar d’aportar 

240 milions d’euros en dependència a Catalunya en els darrers anys. 

 

Un augment dels recursos permetria, per altra banda, reduir la llista d’espera de 

persones que espera una plaça pública, unes 17.000 a Catalunya, mentre que 

es dóna la paradoxa que el sector privat té unes 8.000 places buides. 

 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització 

empresarial que agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials  

(residències, centres de dia, servei d’ajuda a domicili, centres sociosanitaris i 

teleassistència) per a gent gran a tot Catalunya. En total compta amb més de 

431 entitats associades, que representen prop de mil serveis i 36.000 places i 

que donen feina a uns 27.800 treballadors de manera directa i més de 10.000 

de manera indirecta. 


