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1.- EVOLUCIÓ I PERFIL DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

La xifra total de persones beneficiàries que perceben alguna prestació del sistema de dependència és
d'1.076.531 amb data 31 de maig de 2019. Des de l'inici de la posada en marxa de la Llei, el creixement ha sigut
constant excepte l'any 2014. A partir d'aqueix any l'increment anual de persones beneficiàries ha anat en
augment, i s’ha situat la mitjana d'aqueix increment en unes 85.000 persones que accedeixen al sistema. De
començament d’any ençà s'ha produït un increment de 22.256 persones en el sistema. Fins que no finalitze l'any
no es pot verificar si es manté o no l'increment dels anys anteriors.
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS Y P. E. DE CUIDADOS
FAMILIARES EN % . Total PV.

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS Y P. E. DE CUIDADOS
FAMILIARES EN % . Total estatal

P.E. CUIDADOS FAMILIARES

P.E. CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS

SERVICIOS

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019
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Si comparem el nombre de persones que reben un servei, amb el de les persones que reben una prestació
econòmica de cures familiars, observem les diferències substancials entre el total estatal i el del País Valencià en
percentatges.
En el total de l'Estat, dues terceres parts de les prestacions percebudes corresponen a serveis, amb un 69.45 %,
mentre que les prestacions econòmiques de cures en l'entorn familiar són en l'actualitat un 30.55 %.
En el cas del País Valencià les dades són molt diferents, mentre que els serveis representen un 45.95 %, les
prestacions econòmiques de cures superen aquesta xifra i se situen en un 54.05 %.
Per tant, la tendència de les prestacions econòmiques de cura familiar ha sigut ascendent, han passat d'un
52.3 % a un 54.05 %, mentre que en el cas de la prestació de serveis aquesta tendència ha sigut la contrària,
d'un 47.7 % de persones que rebien un servei l’any 2018 s'ha reduït a un 45.95 % en l'actualitat.

2.- SOL·LICITUDS

SOLICITUDES REGISTRADAS MAYO 2019

An
da
lu
cí
a
C
at
al
uñ
a
M
C
as
ad
til
r id
P a la y
L
ís
Va eón
le
nc
ia
Ca
P
no
a
st
illa ís V
as
-L
co
a
M
an
ch
a
G
al
E
ic
xt
ia
re
m
ad
ur
a
A
ra
gó
n
Ca
na
ria
s
M
ur
ci
As a
Ba turi
as
le
ar
s,
Il l
es
C
an
ta
br
ia
N
av
ar
La ra
C
eu
R
io
ta
ja
y
M
el
illa

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019 i elaboració pròpia

De la totalitat de sol·licituds presentades a tot l'Estat (1.810.144) fins a 31 de maig de 2019 al País Valencià li
corresponen 129.876 sol·licituds. És a dir, el 7.17 %, la 5a comunitat autònoma en registre de sol·licituds. A la
nostra comunitat s'ha produït un increment considerable en les sol·licituds presentades a partir de l'any 2016.
Aquesta situació s'ha produït per la implantació del nou procediment de reconeixement de grau de dependència
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i d'accés al sistema al País Valencià, que ha generat una major confiança en les persones i per tant ha permés
una millora considerable en la implantació de la Llei en l'última legislatura.

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

De la població resident a Espanya, el 3.87 % ha sol·licitat en algun moment la valoració del grau de dependència,
no obstant això, al País Valencià solament el 2.62 % ha realitzat aquest tràmit. Estem a la cua de sol·licituds
respecte a la seua població total. Això és pel fet que en els primers anys d'implantació del sistema la nostra
comunitat estava en les últimes posicions en implantació de la Llei. A més, amb les retallades produïdes a partir
de 2012 les persones no veien factible iniciar el procediment, per això, com ja hem esmentat més amunt, en
produir-se el canvi de procediment les sol·licituds han anat augmentant, tot i que encara no estem en la mitjana
estatal.
Atés el nombre de noves sol·licituds, segons el gràfic següent, aquestes no fan més que augmentar des de 2016,
la

tendència

és

que

en

enguany

se
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Tots els indicadors ens poden fer pensar que aquesta tendència a l'alça de les sol·licituds pot estar motivada per
la millora en la gestió que fa que es reactive la demanda.
A manera d'exemple, en tot l'any 2018 s’hi van registrar 24.838 sol·licituds, i només amb data de 31 de maig s'hi
han presentat ja 20.190 sol·licituds.
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Font: Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

3.-PRESTACIONS
3.1. Persones beneficiàries i prestacions

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019
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Respecte a les persones beneficiàries que estan percebent alguna prestació del sistema de dependència per
comunitat autònoma, destaca Andalusia amb quasi 212.000 persones beneficiàries, seguida de Catalunya. El
País Valencià es troba en el 5é lloc en nombre de persones ateses pel sistema, el 7.40 % del total.

PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Aquesta és una prestació que al País Valencià es va desenvolupar pel mes de gener via la instrucció prestació
econòmica d'assistència personal, encara que normativament segueix sense regular-se.
Al País Valencià són ja 80.902 les persones beneficiàries (segons dades de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives) que perceben alguna prestació o servei. Més de la meitat (55.94%) tenen reconeguda la prestació
econòmica de cures en l'entorn familiar. Aquesta situació pot tindre el seu origen tant perquè les persones
prefereixen mantindre's en l'entorn familiar sempre que siga possible, però també per la insuficiència de
recursos alternatius.
Entre centres de dia, centres residencials i les prestacions vinculades a la prestació d'aquest tipus de serveis, no
s'arriba a aconseguir un 40 % del total de les prestacions. Aquesta tendència s'ha d'invertir. És necessària
l'ampliació de places d'atenció residencial i centres de dia.
Actualment, la prestació d’assistent personal sols la perceben 13 persones al País Valencià (un 0.02 %); això, en
part, és causa que aquesta prestació s’ha començat a gestionar des de principi d’enguany.
D'altra banda, la ràtio de prestacions que percep cada persona beneficiària és d'1.04 al País Valencià. Aquesta
dada és molt similar a totes les comunitats autònomes i en l’àmbit estatal.
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3. 2. Evolució de les persones beneficiàries i prestacions que perceben al PV

Amb data 31/3/2018:

Amb data 31/5/2019:

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso)

Amb data 31 de març de 2018 el nombre de persones beneficiàries al País Valencià se situava en 64.828, en
l'últim any s'ha incrementat la xifra en 16.074 persones; per tant, actualment, la xifra es troba en 80.902
persones beneficiàries.
Per tipus de prestacions, s'augmenta el percentatge de la prestació de cures familiars, que passa d'un 52.33 %
pel març de 2018 a un 55.94 % actualment, la qual cosa comporta inevitablement a una falta de
professionalització en l'atenció i les cures de les persones en situació de dependència. En la resta de prestacions
(Promoció de l'autonomia personal. Ajuda a domicili, prestació econòmica vinculada al servei i la de l'assistent
personal) es produeixen canvis a l'alça o a la baixa poc significatius.

PRESTACIONES Y SERVICIOS
3,63%
0,02%
0,87%

Teleasistencia
8,40%
0,14%

P.E Asist. Personal
Prevención Depen. y Promo. A.Personal

14,22%

Centros de Día/Noche
Ayuda a Domicilio
Atención Residencial

55,94%

P.E Vinculada Servicio
16,79%

P.E Cuidados Familiares

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019
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3.3. Persones beneficiàries amb prestació per comunitats autònomes

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Si comparem les dades relatives de persones beneficiàries pel mes de maig respecte a un any abans, en aquest
quadre podem observar que en l’àmbit estatal s'ha incrementat en 95.347 persones i al PV en 12.558 persones;
d’aquesta manera se situa en la tercera comunitat amb un major augment en un any. És una dada molt positiva
a valorar i que té a veure directament amb el nou procediment de reconeixement de grau de dependència i
d'accés al sistema al País Valencià.

Font: Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
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4.- GRAUS, NIVELLS I PERFILS
4.1. Graus i nivells

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Si analitzem com es reparteixen les resolucions per graus de dependència, veiem que d'1.674.696 resolucions en
l’àmbit estatal, un 26.41 %, es correspon amb el grau I, un 29.79 % amb grau II i un 23.26 % amb el grau III. Al
PV de 110.734 resolucions pel maig de 2019, el major nombre (un 31.75 %) es correspon amb el grau II, amb el
grau III un 26.65 % i amb el grau I un 25.75 %.

4.2. Perfil de la persona beneficiària amb prestació: sexe i edat
Segons les dades de l'IMSERSO en l’ambit estatal, el 72.42 % de les persones beneficiàries tenen 65 anys o més.
D'aquest percentatge, un 18.09 % té una edat compresa entre els 65 i 79 anys, mentre que més de la meitat (un
54.33 %) tenen 80 anys o més. Evidentment la població amb més edat és la que té majors problemes de
dependència per motius de salut associat a l'envelliment. Les dones en representen el 65 % respecte al 35 %
d'homes, el motiu d'aquesta diferència recau en la major esperança de vida de les dones al nostre país respecte
a la dels homes.

Plaça Nàpols i Sicília, 5 – 3r • 46003 • València
963 882 100 •politicasocial@pv.ccoo.es
ccoopv • @ccoopv • www.pv.ccoo.es

11

secretaria política social i joventut

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

5.- CUIDADORES I CUIDADORS NO PROFESSIONALS
Com es pot comprovar en el gràfic següent, l'evolució de les altes en el conveni especial de les cuidadores no
professionals en l'entorn familiar, ha patit des de març a tota Espanya un augment de manera considerable.
Les altes pel mes de maig dupliquen les acumulades en els dos mesos anteriors, és el que ha succeït al País
Valencià. Aquesta situació és a causa que s'ha revertit la retallada que va tindre lloc l'any 2012, quan es va
eliminar el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social de les persones cuidadores no professionals per
part de l'Administració, i aquestes corrien a càrrec de les persones cuidadores, la qual cosa va significar que la
majoria d'elles es donaren de baixa en no poder costejar aquestes quotes.
Per aquest motiu, les persones estan de nou subscrivint aquest conveni especial, en els pròxims mesos és
presumible que aquesta situació vaja en augment. La recuperació d'aquest dret, ha sigut una reivindicació
reiterada per part de CCOO des que es va implantar aquesta retallada, finalment hem de celebrar que s'haja
corregit aquesta injustícia social.
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Conveni especial de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència

EVOLUCIÓN DE ALTAS EN EL CONVENIO DE CUIDADORES/AS
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LAS PERSONAS CUIDADORAS

HOMBRES
MUJERES

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS PERSONAS CUIDADORAS

MENOS DE 50
ENTRE 51 Y 55
ENTRE 56 Y 60
MAYORES DE 60

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019
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En l'actualitat segons l'IMSERSO hi ha a Espanya 27.356 persones que han subscrit el conveni especial de
cuidadors/es no professionals, un 12.76 % d'aquestes persones pertanyen al País Valencià, que és el territori
juntament amb Andalusia amb més persones donades d'alta en aquest conveni.
En el total estatal, un 90.1 % de les cuidadores no professionals són dones i un 9.9 %, homes. Una vegada més, i
de manera aclaparadora, les dones continuen sent les que s'ocupen de les cures de les persones en situació de
dependència.
Per edat, el 60 % de les persones cuidadores que han subscrit conveni especial tenen més de 50 anys.
Per províncies al País Valencià:

ÀMBIT TERRITORIAL

RESOLTS

Alacant

1.243

Castelló

387

València

1.862

País Valencià

3.492

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Imserso. Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Si comparem dades amb les del mes anterior apreciem un augment considerable de nombre de persones
donades d'alta en la Seguretat Social com a cuidadores no professionals i això és a causa del canvi de normativa
que ha significat la devolució del dret de les cuidadores i dels cuidadors no professionals a cotitzar per la seua
tasca. Per tant, comparativament en l’àmbit estatal es passa de 7.304 persones en aquesta situació pel març de
2019 a 27.356 pel maig (més del triple), en el cas del País Valencià es passa de 825 a 3.492 persones que
subscriuen el conveni especial de la Seguretat Social.
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6.- OCUPACIÓ PROFESSIONALS
Evolució interanual a Espanya
L'evolució interanual, comparada amb el mateix mes, maig 2018, presenta un augment de 9.881 noves
afiliacions, un 2,40 %

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019

Des de l'any 2006 en l'evolució de les afiliacions a la Seguretat Social s'ha produït un augment de 193.343 noves
afiliacions.

Plaça Nàpols i Sicília, 5 – 3r • 46003 • València
963 882 100 •politicasocial@pv.ccoo.es
ccoopv • @ccoopv • www.pv.ccoo.es

15

secretaria política social i joventut

7.- LLISTA D'ESPERA
Segons les dades de l'IMSERSO amb data 31 de maig, com a mitjana nacional, un 19.13 % és el percentatge de
persones pendents de rebre alguna de les prestacions del sistema de dependència, això són persones que ja han
sigut valorades, que tenen dret a rebre una prestació o un servei, i que estan a l'espera de rebre’l.

Per comunitats autònomes, Catalunya és la comunitat amb més llista d'espera (31.75 %) i Castella i Lleó la que
menys amb un 1.63 %. El País Valencià es troba en el lloc desé, 5 posicions per sota de la mitjana amb un
percentatge del 14.43 %, quasi 5 punts menys que la mitjana en llista d'espera.

Font: Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) Informe de situació amb data 31 de maig de 2019
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8.- CONCLUSIONS
Podem destacar de l'Informe diferents qüestions, com ara l'increment progressiu del nombre de sol·licituds de
dependència al País Valencià. Malgrat això, el nombre de persones en “llista d'espera” ha baixat molt
significativament respecte a l'inici de l'actual legislatura.
Des de CCOO PV, considerem que malgrat l'esforç realitzat per la Generalitat a reduir la “llista d'espera”
efectuant canvis molt positius per a això, com la descentralització de la valoració de les sol·licituds als
ajuntaments, cal continuar incidint en aquesta problemàtica fins a aconseguir l'objectiu de la plena implantació
de la Llei. En estar la valoració de la dependència en aquests moments transferida als ajuntaments, desconeixem
quin és l'estat de la situació en cadascun d'aquests, per la qual cosa és difícil determinar on està ara el vertader
“coll de botella” en el sistema de dependència del PV. Cal conéixer si està en les valoracions dels municipis o en
la concessió de la prestació per part de la Generalitat. Tant la Conselleria com els ajuntaments haurien de
publicar aquestes dades, necessàries per a una Administració més transparent.
No podem obviar que històricament el nivell d'implantació al País Valencià s'ha situat a la cua respecte a altres
territoris. Si tenim en compte la resta de comunitats autònomes, la nostra és on s'aprecia una determinació
major per acabar amb la “llista d'espera” en l'últim any, amb una reducció important de les persones que es
troben pendents de percebre la seua prestació o servei i un increment mínim del nombre de sol·licituds no
valorades. També és una de les autonomies que major creixement de persones beneficiàries ateses ha
aconseguit en l'últim any.
Els trets sobre els quals s'establisca (s’estableix) aquest creixement en la cobertura, mostren (mostraran) la
precarietat de la xarxa de serveis professionals públics o concertats que arrossega el País Valencià des de fa
dècades, i són les prestacions econòmiques de cura familiar el recurs que més creix, a pesar que aquestes són
prestacions de caràcter excepcional segons estableix la Llei.
Com anteriorment manifestàvem, són fonamentals els canvis produïts respecte a la realització de les valoracions
des dels serveis socials municipals, que ha representat un avanç en l'aplicació de la Llei al PV. No obstant això,
segueixen sense resoldre's els expedients en el temps que estableix la norma (6 mesos).
No cal oblidar el problema greu de l’infrafinançament que segueix sense resoldre's. A grans trets, el País
Valencià és de les tres comunitats autònomes, juntament amb Navarra i Andalusia, que menys inversió rep de
l'Estat.
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Concretament, en el sistema d'atenció a la dependència, el País Valencià només rep de l’Administració general
de l'Estat un 16 % de despesa pública; mentre que la Generalitat Valenciana ha de fer-se’n càrrec de l'altre 84 %,
a pesar que la Llei de dependència preveu que la inversió estatal ha de ser d'un 50 %.

9.- FONTS
Les fonts que hem utilitzat per a l'elaboració d’aquest informe provenen de les dades publicades amb data
31 de maig de 2019, pel Sistema d'Informació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència
(SISAAD), del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i les dades que publica mensualment en la
seua pàgina web la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de Juny de 2019

secretaria política social i joventut
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