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ACRA demana que el pressupost pels dependents moderats 

es destini únicament a serveis i cuidadors professionals  

 

El desplegament de la Llei de la Dependència es completa demà amb 

l’entrada de prop de 60.000 nous usuaris de grau I, el 70% dels quals 

tenen 65 anys o més. Cinta Pascual demana que es reforci el sistema per 

evitar alentiments a l’hora d’atorgar un recurs assistencial 

  

Barcelona 30.06.2015 – ACRA reivindica que la dotació pressupostària de 18 

milions d’euros anunciada avui pel Govern es destini única i exclusivament a 

serveis i professionals degudament acreditats per l’administració. “Quan parlem 

de l’atenció a les persones grans és imprescindible donar la millor atenció 

possible, i aquesta només la poden garantir els cuidadors professionals i els 

centres autoritzats perquè tenen els coneixements i l’experiència necessària”, 

ha explicat la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual. 

 

ACRA creu s’haurà de fer un esforç considerable si es vol  garantir l’accés al 

sistema dels aproximadament 60.000 nous usuaris a Catalunya que, amb el 

desplegament final de la Llei de la Dependència, han de rebre una prestació 

com a dependents moderats o de grau I. Segons la presidenta d’ACRA, “estem 

preocupats perquè no volem que el sistema s’alenteixi, i més quan ara ja hi ha 

problemes per complir amb el termini que marca la llei a l’hora d’atorgar un 

recurs, i que està fixat en sis mesos a partir de la data de valoració. Per tant, 

cal reforçar el sistema i els circuits corresponents”. 

 

Per altra banda, ACRA espera que aquesta nova dotació pressupostària de 18 

milions vagi acompanyada d’una acceleració d’aquells compromisos pendents 

per part del Departament de Benestar Social i Família, com són els 40 milions 

d’euros que encara es deuen a les entitats col·laboradores, i la reducció de les 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

17.000 persones en llista d’espera per una plaça pública en grau III i grau II, i 

més quan al sector privat hi ha milers de places vacants. 

 

Segons la Llei de la Dependència, la dependència moderada o de grau I es 

dóna quan una persona necessita ajuda per fer vàries de les seves activitats 

bàsiques diàries, com a mínim una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda 

intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. Un dependent moderat 

o de grau I, per exemple, pot patir diverses patologies, des d’una mobilitat 

escassa fins a trobar-se en la fase inicial d’una malaltia degenerativa com 

l’Alzheimer. Es calcula que un 70% dels 60.000 dependents moderats que hi ha 

a Catalunya són persones amb 65 anys o més, els quals tindrien dret a les 

prestacions següents: centres d’atenció diürna per a gent gran, servei d’atenció 

domiciliària i prestació econòmica per a cuidador no professional.  

 

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 

433 entitats associades, que representen 977 serveis i 36.501 places i que 

donen feina a 26.819 treballadors de manera directa i més de 10.000 de 

manera indirecta. 
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