Iniciativa Legislativa Popular
per canviar la Llei de Dependència
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Quin problema hi ha amb Llei de Dependència?
La Llei de Dependència busca que les persones amb
discapacitat i les persones molt grans tinguin uns
serveis que millorin la seva vida i les inclogui a la
societat.
El problema és que la Llei de Dependència funciona
amb un sistema que es diu copagament.
El copagament vol dir que les mateixes persones o
famílies que reben els serveis han de pagar una part.
L’altra part la paga el Govern.
En algunes comunitats autònomes les persones o
famílies han de pagar gairebé tot el servei.
El Govern cada cop dóna menys diners per pagar els
serveis.
Per això les persones han de pagar més diners per
rebre els serveis que necessiten.
Això ha portat a milers de persones i famílies que
tenen pocs diners a una situació molt difícil.
Aquesta situació ha provocat que les persones que
no poden pagar no rebin ajudes per viure fora de
casa i ser més autònomes.
Sense ajudes moltes persones amb discapacitat i les
seves famílies es queden fora de la societat.
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Què demanem des de les entitats?
Les entitats que defensen les persones amb
discapacitat volen demanar al Govern una solució a
aquesta situació.
Les entitats que defensen les persones amb
discapacitat volen que la quantitat de diners que
paguen les persones i famílies sigui més justa.
Totes les persones i famílies han de poder accedir als
mateixos serveis sense que importi la quantitat de
diners que tinguin.
Ha costat molt aconseguir uns drets que garanteixin
la igualtat per a totes les persones grans o amb
discapacitat. No volem perdre aquests drets.
Molta gent a la societat en general està d’acord que
la Llei de Dependència ha de canviar.
És un canvi positiu per a tothom perquè tots podem
necessitar aquests serveis en algun moment de la
nostra vida.
Volem que tota la societat ens ajudi a canviar la Llei
de Dependència i el sistema de copagament. Per
això fem una Iniciativa Legislativa Popular.
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Què és una Iniciativa Legislativa Popular?

Una Iniciativa Legislativa Popular o ILP és una
proposta que fan els ciutadans i ciutadanes per
canviar una llei.
El ciutadans i ciutadanes que volen canviar una llei
signen un document que diu perquè es vol canviar la
llei i quins canvis s’han de fer.
Perquè una Iniciativa Legislativa Popular pugui
funcionar es necessita recollir moltes signatures.
Si es recullen prou signatures, el Govern té
l’obligació de revisar la llei i tenir en compte els
canvis que proposen els ciutadans i ciutadanes.
Ens agradaria que la societat demostri que és
solidària amb les persones que més ho necessiten.
Per això demanem que signin la Iniciativa Legislativa
Popular per canviar la Llei de Dependència.
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Qui pot signar una Iniciativa Legislativa Popular?
Una Iniciativa Legislativa Popular té uns requisits que
s’han de complir perquè tingui validesa.
Només poden signar les persones que tenen la
nacionalitat espanyola, que són majors d’edat i que
conserven el dret de vot.
És a dir, totes les persones que poden votar a les
eleccions generals poden signar una Iniciativa
Legislativa Popular.
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S’ha de posar algunes dades personals i signar en un
full especial que està numerat.
Si una persona signa 2 vegades o si s’equivoca en
una dada, la seva signatura no val.
Per això és molt important omplir correctament
aquest full.
I signar una sola vegada.
Les dades que cal posar són les mateixes que
surten al DNI: nom, cognoms, número de DNI,
data de naixement, municipi i província de
naixement, codi postal i adreça.
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Tens més dubtes o preguntes?

Si tens més dubtes o alguna pregunta a Dincat et
podem ajudar.

Ens pots escriure un correu electrònic a:
jendara@dincat.cat o també a ffortun@dincat.cat

També ens pots trucar per telèfon al 93 490 16 88

Alguns símbols utilitzats són obra de Sergio Palao per CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) que els
publica sota llicència Creative Commons
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