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Data: 8/10/2021

L’ACTUAL MOMENT DE CANVI DEL MARC NORMATIU ÉS UNA OPORTUNITAT PER
MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

El present document té per objecte descriure l’actual marc legal en el que les persones amb
discapacitat intel·lectual exerceixen el seu dret a l’habitatge, ressaltant els aspectes que es troben en
procés de canvi, posant l’èmfasi en aquells punts que poden a ajudar a pensar en un model que faci
que aquest dret esdevingui un dret veritablement efectiu, ja que actualment dista molt de ser-ho.

I.

INTRODUCCIÓ: EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS EN UN MOMENT DE
CANVI QUE POT SER MOLT RELLEVANT

A Catalunya els serveis socials estan regulats per la llei 12/2007 de serveis socials de
Catalunyai, que en el seu preàmbul els defineix com “un dels sistemes de l’estat del
benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema
d’educació, les polítiques per l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions
públiques”.
D’acord amb l’estatut, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de serveis
socials, per la qual cosa el Sistema Català de Serveis Socials és un sistema únic i
integral a Catalunya, dintre del marc general que estableix la llei de l’Estat 39/2006, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependènciaii i tenint en compte també l’organització territorial en municipis i
vegueries.
En conseqüència, quan es tracta del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat
intel·lectual és important tenir en compte l’esmentada relació dels elements que
componen l’estat del benestar, perquè la satisfacció d’aquests drets està a cavall de
dos d’aquests elements: el sistema de serveis socials i les polítiques d’habitatge de les
diverses administracions.

Descàrrec.- La sèrie de documents Food for Thought té per finalitat estimular el debat intern entre els socis i el debat amb
altres entitats i organitzacions. Son documents oberts al diàleg, a la reflexió i al canvi, en conseqüència Entresol no
assegura la justesa de les valoracions i anàlisis que s’hi recullen i se sotmet als criteris més fonamentats que se li facin
arribar, ja sigui en sessions de treball o mitjançant correu electrònic.
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Aquesta llei estableix que el conjunt de prestacions de serveis, tan econòmiques com
tecnològiques, està determinat pel que s’anomena la Cartera de Serveis i també que
tots els serveis socials, entre ells els d’acolliment residencial de les persones amb
discapacitat intel·lectual, estan integrats en una Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública (en endavant AP), que és única i engloba tant els establiments de titularitat
pública com els de titularitat privada que actuen per compte de la Generalitat o de
l’Administració Local.
Quan els titulars dels establiments i de la prestació dels serveis socials són entitats
d’iniciativa social o privada el finançament d’aquestes prestacions es fa a través de la
figura de concerts socials. Naturalment, els concerts comporten l’autorització prèvia,
l’aplicació dels criteris previstos en la normativa vigent, la inscripció en el Registre
d’entitats, etc.
En el cas que la titularitat sigui d’una administració pública, aquesta administració pot
delegar-ne la prestació en un tercer i el finançament llavors es produeix a través de la
figura de gestió delegada.
Cal ressaltar dos aspectes importants:
- Tant els concerts com les gestions delegades poden tenir terminis pluriennals,
contràriament a les subvencions, que són anuals, la qual cosa dona estabilitat a
la prestació dels serveis.
- En l’establiment de concerts socials es dona prioritat a les entitats sense ànim
de lucre.
També cal tenir molt en compte que el nivell de cobertura de les prestacions
garantides per la Cartera de Serveis està determinat per la planificació estratègica de la
Generalitat, recollida actualment en el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021 – 2024.
Cal tenir en compte que peces molt importants d’aquest marc normatiu es troben en
un moment de canvi.
Aquests canvis s’han de produir ja sigui perquè porten molt temps que hi ha
instruments que es van prorrogant sense considerar en profunditat si caldrien canvis
significatius en el seu contingut, com és el cas de la Cartera de Serveis, o per les
decisions de l’actual Govern de la Generalitat. En qualsevol cas, les transformacions
que es volen impulsar estan recollides en el Pla de Govern de la XIV legislatura,
aprovat el 21 de setembre de 2021iii. Des del punt de vista del dret a l’habitatge de les
persones amb discapacitat intel·lectual, hi destaquen els següents punts:
- Desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021 – 2024, amb una orientació
de l’atenció centrada en la persona valorant l’autonomia personal, reconeixent
la diversitat i garantint respostes personalitzades.
- Actualitzar i flexibilitzar la Cartera de Serveis Socials coordinant-la amb les
polítiques d’habitatge i la resta dels sistemes de l’estat del benestar.
- Consolidar el model de concertació social de serveis d’atenció a les persones,
amb l’impuls de la normativa necessària.
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- Revisar el model d’atenció dels serveis residencials, actualitzant la valoració
de les necessitats de les persones: revisant dels criteris d’accés i
desenvolupant d’instruments d’acreditació, provisió, finançament i avaluació
segons criteris de qualitat.
- Incrementar el nombre de places de recursos residencials i d’atenció diürna
per a persones amb discapacitat
- Impulsar un programa específic de promoció de l’habitatge cooperatiu en
cessió d’us (cohabitatge o cohousing) al costat de les polítiques d’habitatge
públic com a generador d’un nou model de política d’habitatge a Catalunya que
eviti l’especulació en relació amb aquest dret bàsic.
- Agilitar els procediments d’atenció a la dependència i la discapacitat i la reduir
les llistes d’espera.
- Crear l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, per avançar cap un nou
model d’atenció per l’autonomia personal.
- Aprovar i impulsar el Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb
Discapacitat i actualitzar el marc normatiu i pressupostari d’acord amb la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions
Unides.
- Aprovar la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones
en situació de dependència, entre altres finalitats per garantir l’autonomia de
les persones amb discapacitat.
- Aprovar la Llei del Tercer Sector Social, creant espais de governança i
representació del tercer sector en la coproducció de polítiques socials.

II. LES NORMES DE CONCERTACIÓ SOCIAL I LA SEVA APLICACIÓ HAURAN
D’ADAPTAR-SE ALS OBJECTIUS DEL PLA DE GOVERN ACTUAL
1. L’estratègia Europa 2020 fonamenta el marc legal per la prestació dels serveis
socials
Europa 2020 ha estat l’estratègia de creixement de la Unió Europea per la dècada 2010
– 2020 amb la finalitat de superar la Gran Recessió iniciada el 2008 i crear unes
condicions més favorables per aconseguir un tipus de creixement més sostenible i
intel·ligent.
Dels cinc grans objectius clau, el relatiu a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social és
el que ha inspirat els canvis més importants des del punt de vista de la incidència
potencial sobre les formes de provisió d’habitatge a les persones amb DI.
Concretament, amb aquesta estratègia es configura la contractació pública de manera
que pugui modificar el funcionament dels mercats per afavorir, entre altres coses, la
contractació socialment responsable. Aquest concepte, que és difícil de definir d’una
manera genèrica, porta implícita l’afirmació que els mercats a través de la lliure
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actuació de l’oferta i la demanda, sense una regulació amb criteris socials, tenen un
funcionament deficient que acaba provocant desigualtats, posicions dominants
d’empreses o de grups socio-econòmics, situacions de risc d’exclusió social dels
col·lectius més vulnerables, perjudicis mediambientals i altres resultats no desitjables.
Els canvis proposats per l’Estratègia Europa 2020 es van dur a la pràctica a través de
directives europees que havien de ser transposades als sistemes jurídics de cada un
dels Estats Membres de la UE abans del 18 d’abril del 2016. Però en el cas d’Espanya
aquesta transposició no es va dur a terme.
Aquest incompliment va motivar que la Generalitat de Catalunya el 31 de maig del
mateix any promulgués una legislació pròpia, que va introduir canvis importants en el
finançament dels serveis socials.
2. Els concerts socials i la gestió delegada substitueixen l’anterior sistema de
subvencions per finançar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
El decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació públicaiv pretén
reduir el règim de subvencions, que són graciables (és a dir que es poden atorgar sense
que hi hagi una obligatorietat de fer-ho per part de l’ens que la concedeix). En el lloc
de les subvencions s’introdueixen els concerts socials i les gestions delegades, que
donen estabilitat i garanties de continuïtat a les prestacions de serveis socials.
Aquestes noves figures passen a ser la forma preferent de finançar les prestacions de
la XSSP, entre elles les prestacions d’acolliment residencial.
L’actual marc normatiu es completa amb l’aprovació del decret 69/2020,
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Públicav, que té per objecte “regular el règim jurídic de l’acreditació d’entitats de
serveis socials privades exigible per ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública i també establir el règim jurídic del concert social i la gestió delegada
com a sistema de provisió dels serveis socials de la Xarxa esmentada”.
3. La concertació social s’haurà de revisar i dotar adequadament de recursos, per
incrementar el nombre de places d’habitatge i poder introduir figures com el
cohabitatge
Probablement un dels colls d’ampolla per a la creació de noves places d’habitatge per
a persones amb discapacitat intel·lectual és la infradotació pressupostària destinada a
la concertació social que, naturalment, comporta l’agreujament progressiu de les
llistes d’espera.
L’increment dels recursos no només ha de permetre adequar la creació de places a les
necessitats, sinó fer possible innovacions en el sistema.
És el cas de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (“cohabitatge”) que, com s’ha dit, és
un dels objectius de l’actual Pla de Govern. Perquè les persones amb discapacitat i les
seves famílies puguin invertir-hi els seus estalvis han de tenir garantida la concertació
un cop acabada l’obra. Per la qual cosa hi ha d’haver una fase de pre-concertació dels
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sector sense ànim de lucre amb l’Administració, de manera que quan hi hagi un
projecte que s’ajusti als criteris que determini la Generalitat estigui garantit (abans de
començar les obres, adquirir cap compromís contractual o fer cap desemborsament
dinerari), que tindrà el concert social i que els destinataris dels nous habitatges seran
precisament les persones per als quals s’hagi fet la inversió i no unes altres.

III. LES CONDICIONS DELS HABITATGES AMB SERVEIS COMUNS I DELS CENTRES
RESIDENCIALS, POTSER NECESSITARAN ADAPTAR-SE ALS CANVIS DE LA CARTERA
DE SERVEIS
Les condicions materials i funcionals dels serveis residencials per a persones amb
discapacitat estan regulades pel Decret 318/2006 de serveis d’acolliment residencial
per a persones amb discapacitatvi.
Aquest decret estableix que les persones usuàries d’aquests serveis són les persones
amb discapacitat física o intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, d’acord amb
l’Inventari per a la Planificació de Serveis (ICAP), per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
Es fixen quatre nivells d’intensitats de suport:
- Intermitent: el que es presta de manera esporàdica o episòdica, quan es
necessita.
- Limitat: es presta ocasionalment de manera continuada, durant un període de
temps limitat, amb una freqüència regular.
- Extens; es presta de manera continuada, sense límit temporal, amb una
freqüència regular o alta i la persona depèn de tercers en situacions
determinades.
- Generalitzat: es presta de manera continuada, amb una freqüència i intensitat
altes i la persona depèn de tercers per totes o quasi totes les situacions de la
vida.
Aquests quatre nivells determinen el tipus de recurs residencial que requereix una
persona. Però per decidir quin d’aquests nivells correspon a cada persona concreta
intervé no només el diagnòstic de la seva discapacitat, sinó també les limitacions
funcionals que pugui tenir, les denominades “conductes adaptatives” i les “conductes
problema”.
A més, en el cas de les persones que hagin estat valorades amb necessitats de suport
limitat o extens es consideraran la situació familiar i la capacitat econòmica per al seu
accés als serveis d’acolliment residencial.
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Aquest decret té tres annexos:
- Annex 1.- Valoració per a la determinació de l’accés als serveis d’acolliment
residencial: determina el procediment d’avaluació.
- Annex 2.- Condicions funcionals: defineix les característiques dels serveis i del
personal necessari per proporcionar-los.
- Annex 3.- Condicions materials: estableix les característiques que han de tenir
els habitatges, les de l’entorn on s’han d’ubicar, les relatives a la distribució dels
espais interiors, etc.
En aquest annex es fa distinció segons que el nivell de suport que requereixen
les persones.
✓ Persones amb necessitats de suport intermitent i limitat: són usuàries
de “llars – residència” que han de reunir les característiques definides
en el punt 2.1 de l’esmentat annex.
✓ Persones amb necessitats de suport extens o generalitzat: són usuàries
de “llars residència” amb les característiques que recull el punt 2.2 del
mateix decret i també dels centres residencials descrits en el punt 2.3.
Aquests nivells de suport conviuen amb els establerts per la llei de dependència; la ja
esmentada llei de l’Estat 39/2006. Aquests graus de dependència també estan definits
segons les necessitats d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques
de la vida diària, a partir del “Barem de Valoració de la Dependència” (BVD). Una
descripció resumida dels quals es pot veure a les pàgines web del Departament de
Drets Socialsvii:
- Grau I.- Dependència moderada: quan es necessita ajuda per realitzar
activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats
d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. Punts al BVD:
25 a 49.
- Grau II.- Dependència severa: quan es necessita ajuda per realitzar activitats
bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la
presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa
per a la seva autonomia personal. Punts al BVD: 50 a 74.
- Grau III.- Gran dependència: quan es necessita ajuda per realitzar activitats
bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total
d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continua
d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva
autonomia personal. Punts al BVD: 75 punt o més.
Aquesta convivència dels Nivells d’Intensitat de Suport del Decret 318/2006 i el Graus
de Dependència de la Llei 39/2006 dificulta especialment a les persones amb
discapacitat intel·lectual i a les seves famílies la comprensió del funcionament de

Entresol és membre de Dincat

Entresol, Associació per l’habitatge i la discapacitat intel·lectual
Providència, 42; 08024 Barcelona - comunicacio@entresol.cat

Documents per a
la Reflexió

7

l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’habitatge i contribueix a
dificultar l’exercici dels seus drets. Això és així perquè no hi ha una correspondència
clara i unívoca entre les dues escales i perquè unes Administracions utilitzen
usualment una d’elles i altres Administracions utilitzen l’altra.
La taula següent intenta presentar una correspondència, sense voluntat de precisió
sinó només a tall orientatiu.
Assignació de les persones als recursos d’habitatge segons la seva discapacitat
Necessitat de suport
Grau de Dependència
(Llei de Dependència 39/2006)

• Grau I Dependència Moderada

(Decret acolliment
residencial 318/2006)

• Suport Intermitent
• Suport Limitat

• Grau II Dependència Severa

• Suport Extens

• Grau III Gran Dependència

• Suport Generalitzat

Recursos d’habitatge
• Servei de Suport a la
Pròpia Llar (SSPL)
• Llar – residència
(característiques
punt 2.1 Annex 3)
• Llar – Residència
(característiques
punt 2.2 Annex 3)
• Centre Residencial

Naturalesa
del dret
--No garantit

Garantit

Cal tenir present que en el cas de les persones amb necessitats de suport limitat o extens es tindran en compte la
situació familiar i la capacitat econòmica per al seu accés als serveis d’acolliment residencial.

IV. L’ACTUAL CARTERA DE SERVEIS TINDRÀ UNA REVISIÓ A FONS EN LA LEGISLATURA
ACTUAL
La cartera actual va ser aprovada pel Decret 142/2010, d'11 d'octubreviii, prorrogat
mitjançant Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, i prorrogada anualment per les pròrrogues pressupostàries dels
exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021.
La Cartera de Serveis distingeix diversos tipus de prestacions: prestacions garantides,
“que es configuren com a dret subjectiu i, per tant, l’Administració ha de proveir els
crèdits suficients per poder-les atendre”, i prestacions no garantides, “subjectes a
disponibilitat pressupostària limitada i sotmeses en el seu atorgament a principis de
prelació i concurrència. Però cal tenir en compte, que d’acord amb la llei de serveis
socials, les prestacions garantides poden no ser gratuïtes, de manera que el cost de
referència que estableix l’Administració es comparteix amb els usuaris a través de la
fixació del “mòdul social” i la “participació dels usuaris” (copagament).
A la taula següent es recullen els principals elements que determinen la prestació de
serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual segons la
Cartera de Serveis en vigor.
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Cartera de serveis residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual (PDI)
prestació
garantida

forma de
prestació

ràtios de
professionals

cost de
referènci
a (€/mes)

mòdul
social
(€/mes)

copagament
(€/mes)

suport a l'autonomia a la pròpia llar
per a PDI

no

equip de
professionals
en pròpia llar

14h/setmana

p.d.n. (1)

p.d.n. (1)

p.d.n. (1a

llar residència amb suport per a PDl
amb necessitat de suport intermitent

no

alternativa a
la llar

292h/usuari i any

1202,96

245,32

957,64

llar residència amb suport per a PDl
amb necessitat de suport limitat

no

alternativa a
la llar

912h/usuari i any

2204,85

764,24

1440,61

llar residència amb suport per a
PDl+TC(2) amb necessitat de suport
limitat

no

alternativa a
la llar

963h/usuari i any

2337,60

806,95

1530,65

llar residència amb suport per a PDl
amb necessitat de suport extens

sí

alternativa a
la llar

963h/usuari i any

2337,60

806,95

1530,65

llar residència amb suport per a
PDl+TC(2) amb necessitat de suport
extens

sí

alternativa a
la llar

1079h/usuari i any

2717,81

1021,38

1696,43

llar residència amb suport per a PDl
amb necessitat de suport
generalitzat

sí

alternativa a
la llar

977h/usuari i any

2533,40

917,93

1615,47

centre residencial per a PDl amb
necessitat de suport extens

sí

establiment
residencial

1307h/usuari i any

3141,93

1176,70

1965,22

centre residencial per a PDl+TC(2)
amb necessitat de suport extens

sí

establiment
residencial

1462h/usuari i any

3612,27

1329,74

2282,53

centre residencial per a PDl amb
necessitat de suport generalitzat

sí

establiment
residencial

1307h/usuari i any

3141,93

1176,70

1965,22

centre residencial per a PDl+PSA (3)
amb necessitat de suport
generalitzat

sí

establiment
residencial

1514h/usuari i any

3431,84

1327,83

2104,01

nom del servei

(1) p.d.n.= pendent de desplegament normatiu
(2) TC= transtorns de conducta
(3) PSA= problemes de salut afegits
Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya. Elaboració per Entresol (2021)

Per consultar la Cartera de Serveis és molt útil accedir-hi a través de l’Aplicatiu de
Consulta de la Cartera de Serveis Socialsix, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies En aquest aplicatiu es poden consultar totes les prestacions en forma de
fitxes, en les que hi ha informació detallada entre altres aspectes sobre si es tracta
d’una prestació garantida, no garantida, la normativa reguladora i el cost de
referència, el mòdul social i el copagament. Cal tenir en compte que el copagament
que figura en aquestes fitxes és la participació màxima que es pot traslladar als usuaris,
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que es determina de manera individualitzada en funció de la capacitat econòmica de
cada persona, especialment el seu nivell de renda.
En el cas dels serveis d’acolliment residencial, la llar residència per a persones amb
necessitat de suport intermitent i limitat és una prestació no garantida mentre que per
les persones amb necessitat de suport extens i generalitzat és una prestació garantida.
Per més detalls cal fer una consulta a través de l’aplicatiu del Departament.
Cal considerar que aquesta cartera va ser establerta per als exercicis 2010 - 2011 i ha
estat objecte de successives pròrrogues d’aquesta a través de la legislació
pressupostària de la Generalitat, però més enllà de les actualitzacions que hagi
introduït aquesta normativa, cal avaluar quins aspectes i amb quina profunditat s’han
de revisar el seu contingut. Aquesta revisió encara és més necessària tenint en compte
que l’esmentat decret que la regula, en la seva disposició addicional quarta, determina
que “el nivell d’objectius de cobertura de les prestacions garantides d’aquesta cartera
de serveis socials [...] serà el que estableixi el Pla Estratègic de Serveis Socials [...], la
darrera versió del qual ha estat aprovada fa molt pocs mesos.
Cal ressaltar que ni la normativa de concertació social, ni la que fixa les intensitats de
suport i condicions dels habitatges, ni tampoc la relativa a la Cartera de Serveis,
determinen els procediments de gestió de les llistes d’espera.
Aquesta gestió es confia a normes de rang inferior i a pràctiques administratives que
no són degudament conegudes ni per les famílies ni per les entitats del Tercer Sector
de la discapacitat intel·lectual.

V. EL PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 2021 – 2024 POT DETERMINAR CANVIS
SIGNIFICATIUS EN ELS MODELS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
El Pla Estratègic de Serveis Socials 2021 – 2024 va ser aprovat mitjançant la Resolució
1110/XII del Parlament de Catalunyax. En el capítol de diagnòstic estratègic dels
serveis socials, dins de l’apartat de Serveis d’Atenció Especialitzada, tracta, entre
altres, de l’atenció a les persones amb discapacitat, proporcionant una informació molt
útil per al coneixement d’aquest àmbit, sense treure conclusions gaire operatives.
En els apartats relatius a les línies d’atenció prioritàries fins el 2024,i dins de la relació
d’actuacions ja iniciades, s’esmenta que ja “s’ha redefinit i impulsat el model de suport
a la vida independent” i que “s’ha estudiat el trànsit de desinstitucionalització de les
persones ateses en llars residència a pisos amb suport i al Servei de vida independent”.
Es tracta d’un pla extens, molt detallat i ambiciós que probablement toparà amb
limitacions pressupostàries. De tota manera cal estudiar com hi poden encaixar les
reclamacions del Pla de Treball 2021 de DINCAT, pel que fa, entre altres coses a
l’eliminació de les llistes d’espera i a la necessitat i urgència de fer possible que les
famílies puguin participar en els projectes de cohabitatge impulsats per les
administracions o pel cooperativisme privat.
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VI. CONCLUSIONS
Del que s’ha exposat fins aquí es poden extreure les següents conclusions:
1) En l’actual legislatura la Generalitat de Catalunya s’ha fixat objectius de
política social i d’habitatge que poden ser de gran importància per fer
efectiu el dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual.
2) La normativa bàsica de concertació de les entitats privades prestadores de
serveis socials i la normativa d’acolliment residencial no determina la gestió
de l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual als recursos
residencials, que es confia a la normativa de segon nivell i a les pràctiques
administratives dels òrgans competents, que són desconegudes per les
famílies i per les entitats socials.
Però, vist en positiu, els canvis en els procediments accés i, en particular, en
la gestió de les llistes d’espera, per a que aquesta gestió respecti plenament
els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a un habitatge digne,
no requereixen canvis legislatius en profunditat.
3) La Cartera de Serveis Socials actualment en vigor és resultat de successives
pròrrogues de la que va ser aprovada per al bienni 2010 – 2011, per la qual
cosa requereix una revisió integral, com reconeix el Pla de Govern aprovat
recentment.
4) El Pla Estratègic de Serveis Socials 2021 – 2024, vinculat al Pla de Govern
d’aquesta legislatura serà una guia de transformació que cal esperar que vagi
acompanyada de les necessàries dotacions pressupostàries en els propers
anys i d’una deïcida voluntat política per dur-les a terme.
5) És una decisió transcendent per a les persones amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies que la Generalitat hagi decidit impulsar la promoció de
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Però perquè les persones amb
discapacitat intel·lectual, especialment aquelles amb necessitats de suport
extens i generalitzat (graus II i III de dependència) hi puguin accedir, cal tenir
present que es requeriran canvis de procediments, especialment pel que fa
a la concertació social i a la gestió de les llistes d’espera.
Entresol considera que aquestes conclusions poden servir de base per una reflexió
que permeti l’elaboració de propostes a les Administracions per un canvi profund en
la disposició d’habitatges amb els suports necessaris per a totes aquelles persones
amb discapacitat intel·lectual que ho necessiten i que en molts casos es troben ja en
situacions d’una gran vulnerabilitat, tant elles com les seves famílies.

Barcelona, 8 d’octubre de 2021
DR-2021-n1-v3-Marc-legal-dret-habitatge.docx
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REFERÈNCIES
i

Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4990/882160.pdf
ii

Llei de l’Estat 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
iii

Pla de Govern de la XIV legislatura, Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció
General de Coordinació Interdepartamental:
https://govern.cat/gov/acords-govern/11141/govern-aprova-pla-govern-xiv-legislaturatransformacions-democratica-social-verda-feminista-objectius-seva-accio-politica
iv

Decret llei 3/2016, de mesures urgents de contractació pública:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500250.pdf
v

Decret 69/2020, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804994.pdf
vi

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat:
https://dogc.gencat.cat/ca/
vii

Generalitat de Catalunya; Departament de Drets Socials; persones amb dependència:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/per_ambits_tematics/persones_amb_de
pendencia/
viii

Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008 - 2009:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5738/1136959.pdf
ix

Aplicatiu de consulta de la Cartera de Serveis Socials:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/la_cartera_de_serveis_socials
/acces-a-laplicatiu/
x

Resolució del Parlament aprovant el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021 – 2024:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829943.pdf
Nota final
Aquest document s’ha beneficiat del debat en el Grup de Treball d’Habitatge del Consell de Participació
de Famílies de DINCAT.
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