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Els propers canvis normatius seran una bona oportunitat per potenciar
el dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual*

En un estat del benestar com el nostre, el dret a l'habitatge de les persones amb discapacitat
intel·lectual hauria de ser realment efectiu. Tot i que la Generalitat de Catalunya disposa de
competència exclusiva en matèria de serveis socials, la solució per garantir aquest dret és
complexa i, malauradament, encara queda molt camí a recórrer.
La normativa actual estableix que el conjunt de prestacions de serveis socials està determinat
per l’anomenada Cartera de Serveis, i que tots els serveis socials estan integrats en la Xarxa
de Serveis Socials d'Atenció Pública, que engloba tant els establiments de titularitat privada
com els de titularitat pública, siguin de la Generalitat o de l’Administració Local.
Des del 2016, els concerts socials han esdevingut la forma preferent de finançament de les
prestacions de serveis socials, enfront de les subvencions, utilitzades anteriorment. Aquest
canvi, que afecta també a les prestacions d’acolliment residencial, cal valorar-lo
positivament, ja que dona estabilitat financera. Cal dir que, en els concerts socials, es dona
prioritat a les entitats sense ànim de lucre.
Tot fa preveure que, aviat, es desplegaran canvis en el marc normatiu, que haurien d’ajudar
a millorar els serveis socials i, per consegüent, millorar el dret a l’habitatge de les persones
amb discapacitat intel·lectual. Així, l’actual Pla de Govern, que es va aprovar el passat 21
d’octubre, contempla, entre d’altres aspectes: desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials
2021-2024, actualitzar i flexibilitzar la Cartera de Serveis Socials, incrementar el nombre de
places de recursos d’habitatge i promoure l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (cohabitatge
/cohousing) al costat de les polítiques d’habitatge públic.
Precisament, l’aposta decidida de l’actual govern pel cohabitatge, és especialment
important per a entitats com la nostra, per fer possible que les persones amb discapacitat i
les seves famílies puguin invertir els seus estalvis en projectes de construcció o rehabilitació
d'habitatges, sempre que tinguin garantida la concertació dels serveis socials de suport que
requeriran els seus residents. Si aconseguim això, aquest podria ser un gran pas per desplegar
els nostres objectius.
Ara com ara, constatem que els criteris que s’apliquen a la concessió de concerts i a la
corresponent assignació de places d’habitatge no garanteixen que qui hagi invertit els seus
estalvis en obres de construcció o rehabilitació d’habitatges sigui el beneficiari final d’aquests
concerts. La Generalitat actualment no reconeix cap tipus de prioritat a les persones i
famílies que hi hagin invertit, atén només a les seves “llistes d’espera”. Creiem que el
reconeixement de l’esforç inversor de les persones amb discapacitat i les seves famílies ha de

ser un aspecte, entre d’altres, a tenir en compte per l’equitat i millora de la gestió de les
llistes d’espera.
Entresol proposa, entre d’altres, les línies a seguir que es comenten a continuació.
En primer lloc, establir uns criteris clars i únics a l’hora de determinar els diferents graus
de discapacitats intel·lectuals per accedir als recursos d’habitatge. En aquests moments
conviuen dues normatives. D’una banda, un decret de la Generalitat, aprovat el 2006, que
estableix que els potencials usuaris han de tenir una discapacitat amb un grau igual o superior
al 33%, i a partir d'aquí es fixen quatre nivells de suport: intermitent limitat, extens i
generalitzat. I, d’altra banda, la llei de la dependència d'àmbit estatal, aprovada el 2006, que
contempla tres graus de dependència: moderada, severa i dependència.
L’existència de dues classificacions diferents dificulta la comprensió del funcionament de
l’accés a les prestacions de serveis d’acolliment residencial, tant per part de les famílies com
de les mateixes entitats socials, la qual cosa acaba limitant l’exercici dels drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual.

En segon lloc, realitzar una revisió integral de la Cartera de Serveis Socials. Actualment,
distingeix entre les prestacions garantides, que l'administració està obligada a atendre, i les
prestacions no garantides, que estan subjectes a la disponibilitat pressupostària. Tanmateix,
cal destacar que totes les prestacions estan subjectes a copagament, que es calcula tenint en
compte la capacitat econòmica de cada persona (veure taula de la pàgina següent).
Es pot consultar la Cartera de Serveis Social a través de l’Aplicatiu del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Cal tenir en compte que la llar residència per a persones amb
necessitat de suport intermitent i limitat es considera una prestació no garantida, mentre que
per a persones amb necessitat de suport extens i generalitzat és una prestació garantida.

2

Aquesta Cartera de Serveis Socials es va establir per als exercicis 2010-2011, per la qual cosa
ha quedat clarament obsoleta, i ara caldria revisar-la segons el Pla Estratègic de Serveis
Socials.

Cartera de serveis residencials per persones amb discapacitat intel·lectual (PDI)
prestació
garantida

forma de
prestació

ràtios de
professionals

cost de
referènci
a (€/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. (1)

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

mòdul
social
(€/mes)

copagament
(€/mes)

(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)
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Finalment, com s’ha apuntat, cal adequar els criteris de concertació social, a les necessitats
reals de les famílies que representem. Per això, reclamem, que l’aplicació del Pla Estratègic
de Serveis Socials 2021-2024 comporti canvis significatius en els models de prestació de
serveis socials i el seu finançament.
Tot i les limitacions pressupostàries, pensem que l’increment del 30% de les quantitats
destinades a serveis socials en els Pressupostos de la Generalitat 2022, en relació als
anteriors, fan possible encaixar moltes de les reclamacions plantejades en el present
document i en el Pla de Treball 2021 de DINCAT, com ara l'eliminació de les llistes d'espera i la
possibilitat que les famílies puguin participar en els projectes de cohabitatge impulsats per
les administracions o pel cooperativisme privat.
_____________________________
* Aquest text és una síntesi del document complet que es troba penjat a la web d’Entresol: “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” (8/10/2021). El podeu consultar aquí.
Aprofitem per animar-vos a fer-nos arribar qualsevol comentari o suggeriment a través del nostre
correu: comunicacio@entresol.cat.
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