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Resum de la resolució de l’actuació d’ofici sobre el procés d’aplicació i 
desplegament a Catalunya de la Llei de la dependència (39/2006, de 14 de 
desembre) 
 
L’any 2007 el Síndic va obrir una actuació d’ofici amb relació al procés 
d’aplicació i desplegament a Catalunya de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, per tal de fer un seguiment d’aquest procés i 
avaluar el grau de compliment dels drets derivats de la Llei.  
A més, des de l’entrada en vigor de la Llei, i especialment durant l’any 2008, 
moltes persones s’han adreçat al Síndic per plantejar queixes relacionades 
amb els processos derivats de la Llei. 
Com a resultat d’aquestes actuacions, s’han constatat una sèrie de 
problemes o disfuncions que s’haurien de corregir per evitar perjudicar els 
drets de les persones dependents i fer possible que rebin de manera òptima 
els drets i les prestacions que la Llei estableix. 
 
- El desplegament normatiu 
 
S’ha produït un retard significatiu en l’aprovació d’algunes normes que 
despleguen la Llei 39/2006 en l’àmbit de Catalunya, si bé cal tenir en compte 
que aquest fet també està relacionat amb el procés d’aprovació de 
disposicions bàsiques en l’àmbit estatal, en què encara s’han d’aprovar 
normes essencials per a la configuració del sistema d’atenció a la 
dependència. 
Al marge d’això, però, el desplegament en l’àmbit autonòmic presenta 
algunes mancances que caldria resoldre per establir un marc normatiu amb 
prou garanties jurídiques per a les persones interessades i per als diversos 
operadors. 
Així, caldria complementar la regulació existent fins ara per recollir, entre 
d’altres, aspectes com el procediment de reconeixement de la situació de 
dependència i del dret d’accés als serveis i  les prestacions vinculades,  la 
composició,  l’adscripció i el funcionament dels òrgans de valoració de la 
situació de dependència, o l’acreditació de centres i serveis d’atenció a 
persones en situació de dependència. 
En aquest sentit, doncs, cal impulsar el desplegament normatiu del sistema 
en l’àmbit de Catalunya, amb la regulació reglamentària de totes les 
qüestions que poden determinar l’actuació de les persones afectades i de 
les administracions implicades i els seus drets i deures. 
 
-  Problemes i mancances detectats en el procés d’aplicació de la Llei 
 
La problemàtica que es planteja en les queixes rebudes al Síndic és diversa, 
si bé es poden identificar una sèrie de qüestions d’abast general, com ara 
les següents: 
 
En primer lloc, el retard en la resolució dels procediments, que comporta 
una demora en l’accés de les persones dependents als serveis i les 
prestacions destinats a atendre les seves necessitats.   
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Les demores s’han constatat tant en la fase de valoració de la situació de 
dependència com —i molt especialment— en la fase d’elaboració del 
programa individual d’atenció (PIA) a la persona dependent.  Aquests 
retards comporten un perjudici notable per a les persones afectades, cosa 
que obliga a establir mesures efectives per regularitzar aquesta situació.  
L’eficàcia del sistema de protecció dissenyat per la Llei 39/2006 exigeix que  
l’atenció de les necessitats de les persones dependents es faci en un 
termini raonable, ja que en la majoria d’aquestes situacions el retard en la 
resolució de les sol·licituds comporta un perjudici i una lesió greu dels drets 
de les persones afectades. 
Per tot això,  cal que l’Administració avaluï les necessitats de personal i els 
mitjans materials per poder gestionar aquests processos de manera òptima 
i que estableixi les mesures organitzatives adequades per complir els 
terminis establerts.  
 
També s’ha plantejat amb freqüència la insuficiència de la informació que 
reben les persones interessades sobre els procediments que els afecten: 
l’estat de tramitació del procediment, les unitats implicades, els recursos i 
serveis a què poden accedir, les previsions d’accés, etc. 
L’Administració ha d’arbitrar les mesures necessàries per assegurar que les 
persones interessades en un procediment d’aquest tipus puguin exercir els 
drets que reconeix la normativa de procediment administratiu, com ara el 
dret a conèixer en tot moment l’estat de tramitació dels procediments.  
De les situacions descrites en les queixes es desprèn que algunes de les 
persones que han iniciat procediments de reconeixement de dependència 
no han vist prou reconeguts aquests drets. 
Cal corregir aquestes situacions i valorar la conveniència d’aplicar mesures 
que, tot i que no signifiquen una modificació substancial del procediment, 
poden aportar més informació a les persones interessades. Així, per 
exemple, comunicar a la persona interessada, en el moment en què se li 
notifica la resolució de qualificació de dependència, el servei concret al qual 
correspon l’elaboració del programa individual d’atenció o informar-la del 
termini en què aquests serveis disposaran efectivament de tota la 
informació necessària per iniciar el procés d’elaboració del PIA.  
 
Cal també millorar la coordinació entre les administracions implicades en 
la gestió d’aquests procediments, i la informació i la formació de què 
disposen els professionals dels serveis socials. 
Es tracta de processos complexos en què intervenen diverses 
administracions i serveis, amb una rellevància especial del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i dels serveis socials d’atenció primària.  
Les dificultats que en alguns casos s’han plantejat aconsellen estudiar 
fórmules i mecanismes que puguin contribuir a millorar la coordinació 
entre els diversos agents públics, i a racionalitzar i a simplificar-ne les 
actuacions. 
 
Així, per exemple, es pot considerar la creació d’un aplicatiu informàtic al 
qual puguin tenir accés els diversos òrgans del  Departament i el serveis 
socials d’atenció primària,  per consultar l’estat de tramitació dels 
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procediments i poder informar de manera actualitzada les persones que 
s’hi adrecen. 
Així mateix, cal reforçar i ampliar la informació i formació dels 
professionals dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats 
encarregats de l’elaboració dels programes individuals d’atenció, i 
assegurar que se’ls facilitin instruccions i directrius precises sobre les línies 
d’actuació davant els diversos supòsits que es van produint.   
 
Des del punt de vista de l’accés als serveis i les prestacions per part de les 
persones dependents, els principals problemes plantejats tenen a veure 
amb la disponibilitat real d’alguns serveis i prestacions, i a les dificultats 
per accedir-hi.   
En aquest aspecte, cal assegurar que les persones dependents tenen 
realment la possibilitat d’escollir la prestació o el servei més adequat a les 
seves necessitats. 
Alhora,  s’han de tenir en compte les determinacions de la Llei 39/2006 pel 
que fa al caràcter prioritari de les prestacions de serveis en l’atenció a les 
persones amb dependències, i amb preferència mitjançant l’oferta pública 
de serveis, tal com preveu l’article 14 de la Llei. 
Això exigeix també incrementar de manera substancial els centres i els 
serveis que configuren la xarxa de serveis socials i el catàleg de serveis, 
amb una planificació i programació de recursos  adequades per satisfer la 
demanda i les necessitats de les persones dependents, i amb l’habilitació 
pressupostària suficient. 
 
D’altra banda, cal aprofundir en la definició i el desenvolupament dels 
serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de 
l’autonomia personal que disposa l’article 21 de la Llei, així com establir 
línies d’actuació conjunta i de participació dels serveis de salut en l’atenció 
a les persones dependents,  i la  integració o coordinació d’aquests serveis 
amb aquest nou sistema. 
 
Així mateix, i paral·lelament a l’ampliació dels recursos i els serveis, 
convindria avançar en l’establiment d’accions de formació i mesures de 
suport a les persones que assumeixen la cura de la persona dependent 
en el cas de la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, però 
també en la definició de les condicions i els requeriments que s’han de 
complir per poder tenir aquesta condició, i per efectuar el seguiment i  el 
control adequats de les prestacions concedides. 
Finalment, fóra convenient avançar i concretar la viabilitat d’establir 
complements a les prestacions econòmiques d’atenció a la dependència i, 
en particular, en el cas de les prestacions vinculades a l’adquisició d’un 
servei. 
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D’acord amb això,  el Síndic ha suggerit al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania:  
- que s’impulsi i es completi el desplegament reglamentari de la Llei en tots 
els aspectes necessaris per a una ordenació completa del sistema, com ara 
el procediment, els òrgans de valoració de la situació de dependència o 
l’acreditació de centres i serveis. 
 
- que s’arbitrin les mesures organitzatives adequades per corregir els 
retards que es produeixen en la tramitació d’aquests procediments, i fer-ne 
possible la resolució en un termini raonable, a l’efecte d’atendre de manera 
eficient les necessitats de les persones amb dependències. 
 
- que s’estableixin mecanismes adequats per assegurar que les persones 
interessades poden accedir amb facilitat a la informació sobre els 
procediments que els afecten, com per exemple l’estat de tramitació, 
l’òrgan responsable de cada fase del procediment al qual poden adreçar-se 
per consultar l’expedient, les previsions de resolució, les vies de reclamació 
possibles, la disponibilitat de recursos i serveis, etc.  
 
- que s’estudiïn i s’implantin fórmules per millorar la coordinació entre les 
administracions i els serveis que intervenen en aquests procediments, en 
especial pel que fa als serveis socials d’atenció primària, i que s’articulin 
mecanismes que els permetin accedir a la informació que contenen els 
expedients i a les dades rellevants dels procediments, així com sobre els 
recursos i serveis als quals poden accedir les persones dependents. 
 
- que s’adoptin mesures per fomentar la formació en aquest àmbit dels 
professionals encarregats de l’elaboració dels programes individuals 
d’atenció, de manera que se’ls faciliti la informació que necessiten per a 
l’estudi, l’abordatge i el seguiment dels casos, i per assegurar que s’ofereix a 
les persones dependents tot el ventall de possibilitats de serveis i 
prestacions que disposa la Llei.  
 
- que es prengui en consideració la necessitat de fer una planificació i una 
programació de creació de centres i serveis destinats a atendre les persones 
amb dependències, i que s’incrementin de manera substancial aquests 
recursos. 
 
- que s’estudiï i es valori la possibilitat i la viabilitat d’establir complements 
a les prestacions econòmiques d’atenció a la dependència. 
 
- que es desenvolupin els serveis de prevenció de les situacions de 
dependència i de promoció de l’autonomia personal, tot estudiant i 
establint línies d’actuació conjunta i de participació dels serveis sanitaris, 
així com accions i mesures de suport als cuidadors no professionals. 
 
 

Síndic de Greuges de Catalunya 
Josep Anselm Clavé, 31 
08002 Barcelona 
Tel 933 018 075   Fax 933 013 187 
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat 


