
OBJECTIUS PRIORITARIS PER A CCOO

Cal garantir l’atenció de les quasi 
400.000 persones dependents en llista 
d’espera o pendents de valoració. 

Cal revertir les retallades i garantir 
la qualitat de l’atenció de les per-
sones beneficiàries. Ha de realitzar-se 
preferentment mitjançant serveis professionals 
de qualitat, per a la qual cosa és imprescindible 
recuperar els nivells de suficiència de les pres-
tacions retallades l’any 2012.

Cal garantir el dret. Un element bà-
sic per a l’efectivitat d’aquest dret és que 
les persones en situació de dependència 
puguen reclamar els incompliments de les 
administracions davant un jutjat. Avui po-
den fer-ho pel contenciós administratiu, la 
qual cosa comporta majors terminis i cost 
que altres vies.
És necessari articular fórmules per a de-
fensar d’una manera més ràpida i senzilla
aquest dret.
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#DependènciaAl100x100

CCOO reclama la posada en marxa d’un pla de xoc de la 
dependència, amb tres línies d’actuació:

Per a CCOO resulta inadmissible que, més d’una dè-
cada després de la seua posada en marxa, el sistema 
de dependència mantinga prop de 400.000 persones 
dependents en llista d’espera. La seua atenció ha de ser 
la prioritat principal avui.

Per garantir-ho, CCOO proposa un pla de xoc de la 
dependència, orientat a garantir l’atenció d’aquestes 
persones, preferentment mitjançant prestacions de ser-
veis professionals.

Recuperació del finança-
ment estatal, fins a garantir 

el 50 % del total de despesa ne-
cessària per a finançar el siste-
ma de dependència.

L’Estat ha de recuperar el nivell de fi-
nançament que li correspon, i en el qual 
es mantenen les retallades imposades 
des de 2012.
En l’actualitat, el Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD) té un cost prop dels 8.000 milions 
d’euros/any, i hauria d’incrementar-s’hi, 
com a mínim, fins prop dels 10.000 mi-
lions d’euros/any per a garantir l’atenció 
de la llista d’espera i la recuperació de les 
intensitats de les prestacions retallades.
El nou finançament estatal hauria 
d’articular-se a través del nivell acordat 
del SAAD previst en la Llei de dependèn-
cia, la qual cosa permetria que l’Estat i 
les comunitats autònomes acordaren la 
seua destinació prioritària per a finançar 
prestacions de serveis professionals de 
qualitat.

Reversió de les retallades 
de 2012 i aposta per la qua-

litat dels serveis i de l’ocupació. 
L’any 2012 quasi totes les prestacions de 
dependència van patir retallades impor-

tants. El nombre d’hores d’ajuda a domi-
cili es va reduir entre un 20 % i un 60 
%, segons els graus; el nombre d’hores 
dedicades a la prevenció es va limitar a 
20 hores/mes; etc.
L’atenció de qualitat que necessiten les 
persones dependents exigeix augmentar 
la intensitat de les prestacions; així com 
garantir la qualitat de l’ús dels professio-
nals que presten aquests serveis (ràtios 
de plantilla suficients, càrregues de tre-
ball adequades, reconeixement de la titu-
lació professional, etc.) 

Atribució de la dependència 
a la jurisdicció social. 

La garantia plena de la qualitat del dret 
a l’atenció a la dependència no estarà 
completa fins que qualsevol persona 
puga denunciar el seu incompliment da-
vant la jurisdicció social, com ocorre amb 
la resta dels drets socials principals (pen-
sions, atur, etc.)
L’atribució de la dependència als jutjats 
socials ja estava prevista en la mateixa 
Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció 
social, encara pendent de compliment.2
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