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:: Especial

LES PRIMERES PASSES DE LA LLEI DE 
DEPENDÈNCIA
     

Noticies relacionades>>  

REAL DECRETO 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores 
de las personas en situación de dependencia.

Comissió de Geriatria 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Fa uns mesos que ja s’està aplicant la Llei de la Dependència i han sorgit els primers debats i 
controvèrsies, com és normal.

En una primera ullada a la Llei, la impressió que dóna és que es tracta d’una Llei proteccionista i 
que només compensa econòmicament a les situacions de dependència, una Llei merament social. 
De moment la Llei diu que segons el grau de dependència es remunerarà amb uns determinats 
diners destinats a la persona amb dependència i que s’hauran de fer servir per a la seva cura, amb 
un sistema de xec servei. 

Com a col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes pensem que no és suficient amb una retribució 
econòmica, que és molt benvinguda i necessària, sinó que cal fer un treball de prevenció i de 
promoció per evitar al màxim l’aparició de situacions de dependència greus i avançades, tal com 
reflexa el mateix títol de la Llei, mal anomenada Llei de la dependència, que en realitat és la “Ley 
de promoción de la autonomia personal y atención a les personas en situación de dependència”. Per 
tant cal fer una feina de prevenció i de promoció de l’autonomia, no només pels usuaris o persones 
dependents si no també per als familiars i treballadors, professionals o no, tant per evitar al màxim 
l’aparició i/o avanç de la dependència com per donar un servei d’atenció de qualitat i correcte.

Veiem de forma positiva el fet que el Govern reconegui laboralment la tasca realitzada per molts 
familiars amb persones amb dependència, facilitant contractes laborals per aquelles persones que 
així ho decideixin, però ens fem algunes preguntes, per exemple: Quin tipus de formació rebran 
aquests familiars? Cal tenir en compte que aquest tipus de feina, de cura o d’atenció requereix el 
maneig i la pràctica d’algunes tècniques o maniobres que calen ser explicades, conegudes i 
practicades. Els fisioterapeutes podem fer formació d’aquestes tècniques, com per exemple aixecar 
els malalts del llit o de la cadira, mobilitzar-los, quins exercicis físics poden utilitzar, com protegir el 
cuidador la seva esquena, etc. I de moment aquesta formació encara no està definida ni reglada.

L’altre qüestió que ens formulen és: Qui realitzarà la cura i el control en relació a que la tasca es 
dugui a terme de forma adequada i amb qualitat. Pensem i sabem que és una feina difícil i 
complicada i més si el malalt o la persona amb dependència és un familiar, per tant la implicació 
moral i psíquica és molt més forta i potser aquest fet pot provocar que la tasca no es realitzi de 
forma professional o correcte. Creiem que és necessari crear un sistema de control per la tasca 
prescrita, l’ajuda donada i la formació realitzada per poder-la desenvolupar de forma correcte i 
realitzada de la forma més adient. L’assistència a les persones amb dependència és la tasca més 
important i des de la Llei se li ha de donar la importància que té.

El col·lectiu dels fisioterapeutes sempre estarem a disposició de la societat no només per fer la 
rehabilitació idònia en cada cas sinó també per formar-la en la prevenció i la promoció de 
l’autonomia de les persones.

La Llei ha començat a donar les primeres passes, entre tots hem de fer que vagi pel camí correcte.
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La Llei de la Dependència integrarà la meitat dels treballadors del Règim 
de la Llar en la Seguretat Social

La meitat dels treballadors adscrits al Règim de la Llar, és a dir, aquells que atenen a persones en 
situació de dependència, seran integrats en el Règim General de la Seguretat Social mercès a la 
Llei de Dependència. D’aquesta forma, el col·lectiu, que suposa la meitat dels 280.000 empleats 
de la llar que actualment cotitzen en el Règim de la Llar, començaran a canviar de règim al 
percebre finançament públic.

La nova situació d’aquestes persones com cotitzadors els permetrà accedir a programes de 
formació i a prestacions com la jubilació i la incapacitat permanent. Respecte a la intenció del 
Govern d'integrar "de forma moderada en el temps" als treballadors del Règim de la Llar en el 
General, el secretari d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha afirmat que l'Executiu 
"està ultimant els passos" per a aconseguir-ho i que pròximament començarà la negociació amb 
els interlocutors socials. 

No obstant això, ha matisat que seguiran existint "especialitats" en la relacions laborals entre 
empleador i empleat de la llar, atès que, en la seva opinió, "l'empleat no és un empresari i el 
cèrcol del treball tampoc és una empresa". 

 

La Llei de la Dependència suposarà una veta de nous llocs de treball

La Llei de Dependència suposa una bona oportunitat per a la creació d'ocupació. I és que 
l'entramat assistencial previst per a les persones dependents requerirà la creació d'innombrables 
llocs de treball. En aquest sentit, l'entrada en vigor dels primers passos de la nova llei, donarà 
prioritat als dependents de grau superior, és a dir, aquells que necessiten d'una atenció constant. 
El desplegament de la resta de programes es desenvoluparà fins a l’horitzó del 2014, període 
durant el qual s'impulsarà el sistema d'ajudes i atenció per a totes les persones dependents. 

La posada en marxa de la Llei de Dependència exigirà una xifra considerable de professionals, 
especialment de graduats en Treball Social. El projecte obligarà a reforçar les plantilles d'ajuda a 
domicili i a la creació de centres de dia. 

El procés normatiu s'ha vist ralentit per les eleccions ja que, excepte a Ceuta i Melilla, l'aplicació 
de la llei és competència de les autonomies. Així, encara falten per desenvolupar les normatives 
de funcionament, baremació i finançament.

 

La Llei de la Dependència comptarà amb una dotació de 1.642 milions 
d’euros el 2008 i 2.463 milions el 2009

La vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciat que la 
dotació de la Llei de la Dependència per a 2008 serà de 1.642 milions d'euros, mentre que per a 
2009 arribarà als 2.463 milions d'euros. Aquestes xifres, aportades entre l'Estat i les comunitats 
autònomes, representen “el doble i el triple”, respectivament, de la quantitat compromesa per a 
aquest any, que ascendeix a 821 milions d'euros, ha precisat. 

La Llei de la Dependència estableix el dret de totes les persones majors o discapacitades que no 
es poden valer per si mateixes a ser ateses pels poders públics. El sistema garanteix a aquestes 
persones l'accés als serveis socials (ajuda a domicili, centres de dia, teleassistència, places 
residencials) o a les prestacions econòmiques que necessitin. Durant aquest any, el primer 
d'aplicació de la llei, només les persones avaluades com grans dependents (uns 200.000 en tota 
Espanya) tindran garantida l'atenció. 

Els serveis que rebran aquests ciutadans inclouen la teleassistència, ajuda a domicili (entre 70 i 
90 hores mensuals garantides per als casos més greus), places en un centre de dia o de nit i en 
residències, i prevenció i promoció de l'autonomia personal. En cas que no existeixi oferta pública 
del servei requerit, els grans dependents rebran ajudes de 780 euros (els de nivell 2) o de 585 
euros (nivell 1), per pagar-se una residència privada. 

El beneficiari podrà ser atès, de manera excepcional, per un familiar. Aquest haurà de donar-se 
d'alta en la Seguretat Social i rebrà 487 euros mensuals si té cura d’un dependent de nivell 1 i 
390 euros si el dependent és de nivell 2. S’hi afegiran 74 euros per fer front a les cotitzacions i la 
formació. 
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Maquetació i disseny: 
Àrea de publicacions corporatives de Strategycomm 

www.strategycomm.net 
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