NOTA DE PREMSA

Els treballadors socials rebutgen l’increment
del copagament en els ajuts a la dependència
 Tenir en compte les rendes de la unitat familiar contradiu la llei
i pot ofegar econòmicament les persones en situacions de fragilitat
 A Catalunya cal desenvolupar la Cartera de Serveis Socials per garantir
l’atenció professional necessària i promoure l’autonomia personal
Barcelona, 10 de juliol de 2012
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) considera que l’augment del
copagament per part dels beneficiaris de la Llei de Dependència —aprovat pel Govern
espanyol mitjançant un Decret Llei que el Consell de Ministres ratificarà divendres— és
injust i, en una conjuntura com l’actual, pot ofegar econòmicament persones en
situacions de molta fragilitat. És possible, per exemple, que una persona dependent que
cobra 400 euros mensuals hagi de contribuir al pagament dels serveis que rep, ja que el
llistó per declarar exempts de pagament els beneficiaris es redueix al 75% de l’IPREM
(fins ara, els que cobraven fins l’equivalent al 100% d’aquest indicador –532 euros
mensuals— no havien de pagar).
A més, la pretensió de l’Estat de comptabilitzar la renda familiar a l’hora de concedir
una paga per al cuidador suposaria un incompliment de la llei, que en el seu article
33.1 estableix que l’ajut anirà en funció de la “capacitat econòmica personal” dels
beneficiaris.
Quant a l’establiment d’un cost de referència per al servei d’ajuda a domicili,
considerem que és una oportunitat per unificar els paràmetres que afecten aquesta
modalitat —criteris del cuidador, costos del servei d’ajuda a domicili i copagament
corresponent—, però demanem que la màxima prioritat sigui sempre la millora de
l’autonomia personal del beneficiari. En aquest sentit, els treballadors socials no
compartim l’objectiu purament d’estalvi del Govern central, que ha aprofitat l’ocasió
per retocar a l’alça la participació de la persona dependent en el cost de la prestació.
Cal recordar que, en el cas e Catalunya, el fet de no haver desenvolupat la Cartera de
serveis socials amb els equipaments i serveis necessaris ha fet que creixés l’opció per
la prestació de cuidador no professional, que s’ha compatibilitzat amb serveis de dia o
ajuts municipals, molt necessaris sobretot per a les persones amb dependència severa. Si
aquesta compatibilitat desapareix, caldrà seguir de prop els efectes dels canvis.
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