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Ciutadans 

 Aprovarem la Llei de mesures urgents per garantir la dignitat i 

els drets de les persones grans i per millorar la qualitat de la 

prestació dels serveis d’atenció a la dependència.  

 

 Eliminarem els copagaments en el servei de teleassistència i 

reduirem la resta de serveis per tal que siguin més justos i 

equitatius. La teleassistència es configurarà com a un dret subjectiu 

i gratuït per a totes les persones en situació de dependència, sigui quin 

sigui el grau que tinguin reconegut. Ampliarem l’import monetari 

mínim de lliure disposició dels usuaris en els criteris de valoració que 

s’utilitzen per determinar-ne l’aportació. 

 

 Millorarem la qualitat i l’accés als serveis socials públics a 

Catalunya. Actualitzarem de forma urgent la Cartera de Serveis 

Socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis a les noves realitat 

demogràfiques, proveint-la de pressupost suficient i millorant les 

condicions dels professionals dels serveis socials i d’atenció a les 

persones. 

 

 Impulsarem plans específics de desenvolupament rural 

inclusiu. Crearem Centres de Referència Familiar a nivell rural per tal 

de garantir la plena inclusió de les persones amb discapacitat. 

Reforçarem els programes de suport, d'informació i d’assessorament a 

les famílies en el món rural de Catalunya. 

Junts per Catalunya 

 Revisarem, actualitzarem, millorarem i incrementarem la 

cartera de serveis socials. 

 

 Prioritzarem la revisió del sistema de valoració de la 

dependència perquè s’optimitzin els recursos amb la valoració de la 

discapacitat i es redueixi el temps d’espera i de resposta. 

Augmentarem el nombre dels equips de valoració. 

 

 Vetllarem perquè en el disseny de protocols d’actuació davant 

les emergències socials s’hi considerin les perspectives de salut 
mental i discapacitat. En aquest sentit, farem que els serveis 
residencials, els centres de dia, els centres ocupacionals, els centres 

especials de treball, els clubs socials, els centres d’inserció, els serveis 
socials bàsics, etc., siguin reconeguts com un servei essencial i 

romanguin oberts en situacions com l’actual pandèmia. 
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Esquerra Republicana de Catalunya 

 Desplegar el nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024, 

amb un impacte de 1.875 milions d’euros, per convertir l’acció social 

en un sistema universal de cobertura global que doni resposta a les 

necessitats socials al llarg de totes les etapes de la vida d’una persona. 

  

 Impulsar la transformació digital dels serveis socials creant una 

plataforma integrada que sigui útil per a tots els agents i que doni un 

servei eficient tant als professionals com a la ciutadania. Una 

plataforma orientada a les dades i que estigui centrada en la 

ciutadania, per tal de poder garantir l’equitat del sistema i que alhora 

permeti prendre decisions objectives i justes. 

 

 Reforçar l’atenció primària de Serveis Socials amb el 

desplegament de l’acció comunitària inclusiva, dels serveis d’atenció i 

orientació a les famílies i la incorporació del suport psicològic, jurídic i 

administratiu als equips bàsics d’atenció social: pla de transformació 

digital (7,7M€), reforç i estructuració dels Serveis bàsics d'Atenció 

Social com a porta d'entrada i la qualitat d'atenció (112M€), millora del 

model i finançament de la funció directiva dels serveis socials bàsics 

(10,5M€). 

 

 Desenvolupar l’Agència Catalana de Protecció Social, com a ens 

unificat i especialitzat en la gestió de prestacions socials de servei, 

econòmiques i tecnològiques. 

 

 Reformar i universalitzar el sistema de serveis socials, al costat 

de la xarxa de salut, d’educació, d’habitatge i d’ocupació, fomentant la 

coordinació i la col·laboració al llarg del cicle vital. 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Reformar l’agència de protecció social i convertir-la en l’Agència de 

Serveis Socials per tal de modernitzar la gestió i treballar en xarxa 

amb tots els dispositius de serveis socials.  

 

 Posar en marxa un mapa dels Serveis Socials a Catalunya, per tal 

de facilitar a la ciutadania el coneixement dels recursos als quals té 

dret.  

 

 Donar un nou impuls al Consell General de Serveis Socials, amb 

la participació dels i les professionals, entitats, Tercer Sector i 

ciutadania, per tal de modernitzar en un futur el nostre sistema de 

serveis socials, i recuperar el Consell d’Avaluació de Necessitats Socials 

previst a la Llei de serveis socials.  
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 Elaborar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2025, que 

concreti l’actualització del sistema de serveis socials. 

 

 Actualitzar la Cartera de Serveis Socials, aprovant tots els 

instruments de planificació i qualitat a partir de l’avaluació de les 

necessitats actuals i futures. Aquesta actualització anirà de la mà d’un 

nou sistema de recollida d’indicadors per tenir una bona base de dades 

de tots els serveis socials per àmbit d’actuació. 

 

 Obrir un diàleg amb les entitats representants dels usuaris i usuàries, 

treballadors i treballadores, professionals i gestors i gestores per 

compartir les reformes que calguin per garantir el compliment de la 

Llei de serveis socials amb criteris de qualitat i eficiència.  

 

 Enfortir el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar les 

ràtios de professionals de referència per garantir la qualitat de l'atenció 

social, millorar les estructures de gestió per facilitar la tramitació de 

prestacions socials des de l'entorn local, millorar els sistemes de gestió 

facilitant la interoperabilitat amb els sistemes d'informació i gestió de 

salut, de treball i d'habitatge, i enfortir la capacitat d'intervenció 

comunitària, especialment en l'àmbit de la salut i la salut mental de la 

població. 

 

 Redactar un Pla Estratègic i plans operatius on es determinin, amb 

base territorial, les necessitats de serveis i prestacions (places de 

residència, centre de dia, atenció domiciliària, SAD, cuidadors i 

cuidadores, assistents personals, etc.). Aquests plans tindran molt 

present també la necessària creació de llocs de treball, de formació, 

etc. necessaris per al correcte desenvolupament del sistema.  

 

 Crear la Comissió de Qualitat Assistencial, un organisme públic 

independent, amb capacitat executiva, dependent del Govern de 

Catalunya, i amb capacitat d’actuar en els àmbits mèdic, sanitari, 

residencial i serveis d’ajuda i assistència domiciliària, i amb els 

següents objectius: establir un registre de proveïdors; supervisar, 

inspeccionar i valorar els serveis; actuar per a protegir a les persones 

usuàries dels serveis; i informar a la societat de manera independent 

sobre la situació dels serveis. D’aquesta manera cal establir un sistema 

d’avaluació contínua que controla i actua per garantir una adequada 

qualitat dels serveis. 

 

 Reconèixer la tasca de les professionals de l’àmbit social i 

assistencial. Cal enfortir i sistematitzar la formació continuada en 

aquest sector, establir la formació mínima per desenvolupar les 

tasques de cura i crear una bossa de treball permanent disponible 

també en casos d’emergència, tant per al sector residencial com per 

als serveis d’atenció domiciliària.  
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En Comú Podem 

 Reformar la llei de serveis socials per aconseguir la universalització 

de l’accés als serveis socials centrant els serveis en la promoció de 

l’autonomia, l’autodeterminació de les persones i el desenvolupament 

i cura de les seves relacions familiars i vincles comunitaris. La llei ha 

de donar coherència i integrar el conjunt de legislacions 

desenvolupades en dependència, infància, lluita contra l’exclusió i 

establir un sistema transparent de governança i codecisió amb les 

administracions implicades, especialment els ens locals. Cal ampliar 

la cartera de serveis assegurant cobertures suficients i donant 

resposta a les necessitats socials de manera efectiva, des de la 

infància, a l’envelliment o l’accés a habitatge i allotjament digne. 

  

 Implementar el Pla estratègic de serveis socials aprovat al 

Parlament per actualitzar les funcions i recursos dels serveis socials 

bàsics i especialitzats a les noves necessitats, que posin a les persones 

al centre, potencien la participació de les persones ateses i assegurin 

un sistema de resposta àgil, equitatiu i de qualitat. Aquest ha de 

potenciar els serveis socials bàsics com a peça clau del sistema en 

actuacions transversals i impulsors de l’acció comunitària.  

 

 Treballar per la desburocratizació dels serveis socials per tal que 

els professionals socials estiguin orientats a la inclusió i treball 

comunitari.  

 

 Creació de l’Agència Catalana per l’autonomia personal i 

envelliment que lideri des de la Generalitat i el sistema públic el 

conjunt de serveis i els de nova creació per abordar les necessitats de 

cura i reptes de l’envelliment poblacional. Caldrà garantir una gestió 

transparent dels serveis, l’accés igualitari i per territoris i que impulsi 

un pla d’inversió en residències i habitatges amb suport per persones 

amb necessitats diverses. Reduir el temps d’accés a equipaments 

residencials a 6 mesos.  

 

 Crear l’Agència d’Avaluació Social de Catalunya per inspeccionar 

i fer transparents els resultats de les residències i el conjunt de serveis 

especialitzats, incloent les condicions de treball, formació... 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 - 

Partit Popular  

 Actualitzarem la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, 

per incorporar nous serveis i noves prestacions. 
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Partit Demòcrata Europeu Català  

 Equiparar la figura del voluntari a la del familiar, pel que fa a 

l’accés als centres de salut, als serveis d’atenció domiciliària i a les 

residències geriàtriques. 

 

 Implementar el Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) i dotar-

lo dels recursos econòmics necessaris. 

 

 Actualitzar i adaptar la carta de drets i deures del Sistema Català 

de Serveis Socials en el marc del nou model d’Atenció Centrada en la 

Persona. 

 

 Revisar la cartera de serveis socials, incorporant nous perfils 

emergents de serveis i professions, per donar resposta, a nous models 

d’atenció i a noves necessitats, amb la participació de col·legis, 

associacions professionals, universitats i proveïdors. 

 

 Incrementar el finançament de la llei de promoció de la 

autonomia personal i atenció  a les persones en situació de 

dependència. L'Estat ha d'arribar a finançar el 50% de la despesa, 

cosa que està lluny de passar ara i revisar la quantia de les prestacions, 

la qual cosa permetria millorar-les.  

 

 Avançar cap a l’eliminació futura dels copagaments. A curt 

termini, revisar-los per evitar que cap copagament pugui representar 

l’empobriment de ningú, però el cost de l’atenció a persones amb 

discapacitat és molt alt i mentre tot el sector de la discapacitat estigui 

tant mancat de recursos, les persones que per renda poden contribuir 

a cobrir part del cost ho hauran de seguir fent per evitar un 

debilitament del sistema. 
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Ciutadans 

 Impulsarem una revisió del model d’atenció a la dependència 

que corregeixi les seves carències i aposti per un sistema 

d’atenció centrada en la persona. La pandèmia Covid-19 ha posat 

de relleu les debilitats de l’actual model, excessivament 

institucionalitzat. Abordarem la prevenció de processos que generen o 

agreugen la dependència i potenciarem l’ajuda domiciliària i 

l’assistència personal com a alternatives a la institucionalització. 

 

 Garantirem la continuïtat en l’atenció a les persones grans amb 

discapacitat en situació de dependència. Evitarem que aquestes 

persones, un cop compleixin 65 anys, es vegin obligades a abandonar 

el recurs d’atenció a la discapacitat del qual s’estiguessin beneficiant, 

per passar a un altre orientat a persones grans i en el qual, tot sovint, 

no es disposa dels mitjans per oferir una atenció especialitzada. 

Junts per Catalunya 

 Implantarem un nou model residencial per a persones 
dependents que conjugui l’atenció a la pròpia llar (atenció 

domiciliària, assistència personal, adaptació i accessibilitat, etc.) i 
l’atenció residencial, on la persona sigui el centre de l’atenció. Cal 
aproximar el servei a la persona. 

 
 Revisarem i millorarem l’actual model de serveis residencials.  

 

 Impulsarem un nou model de prestació de serveis residencials 

i d’atenció a les persones amb discapacitat. Aproximarem el 

servei a les persones, apostant pel foment definitiu de l’assistent 

personal i la universalitat dels serveis.  

Esquerra Republicana de Catalunya 

 Impulsar un model d’atenció centrada en la persona, amb visió 

comunitària, compartit, transversal i interdepartamental en els 

diferents àmbits: residencial, d’atenció de llarga durada, de l’atenció 

domiciliària i de l’atenció diürna, en persones en situació de malaltia 

crònica i de dependència, persones amb discapacitat i persones amb 

malaltia mental. 

 

 Per tal d’augmentar la valorització de les professionals de les cures i 

millorar les condicions laborals d’un sector clau s’invertiran 236M€ 

en la recuperació i actualització de les tarifes de serveis a persones 

grans i persones amb discapacitat.  
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Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Consolidar un model de residències públiques de petita i 

mitjana capacitat, amb una atenció personalitzada i suficient, per 

part de professionals qualificats, que disposin de servei mèdic i 

d'infermeria de la xarxa pública durant 24 hores al dia i d'un 

equipament sanitari mínim indispensable. 

 

 Promoure un nou model residencial que situï les necessitats dels i 

les residents en el centre, que garanteixi el continu assistencial, i no 

els consideri com un grup homogeni i indiferenciat. Els centres 

residencials eminentment socials (residències, pisos assistits, centres 

de dia, entre d'altres) han de coexistir amb els centres sociosanitaris 

que donen una atenció integral a les persones en dependència 

moderada o severa durant un període limitat de recuperació per temes 

de salut.  

 

 Facilitar l’encaix de nous serveis residencials (apartaments amb 

serveis, llars compartides assistides, etc.) com a complement a les 

residències per a gent gran, persones amb discapacitats i/o amb 

problemes de salut mental inclusiva i accessible.  

 

 Promoure una taula de diàleg, entre agents socials, sindicats, 

entitats del tercer sector i administracions, per regular un nou model 

de funcionament dels centres residencials, amb una nova 

regulació de centres, un pla d’inversions per a la seva reconversió, 

l’actualització de les previsions de necessitat de noves places, la revisió 

de mecanismes de finançament i l’enfortiment del control públic del 

funcionament dels centres. Volem abordar l’atenció residencial, fent-la 

evolucionar cap a un model més enfocat a la persona, centrat en 

unitats de convivència més reduïdes, on la prioritat sigui la qualitat 

d’atenció i basat en una atenció més personalitzada i integrada.  

 

 Incrementar les actuals ràtios de professionals dels centres 

residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals residencials 

catalanes, per garantir el personal suficient en els centres residencials 

que es tradueixi en una millora de la qualitat assistencial. 

 

 Fomentar l’ús de les noves tecnologies per millorar la informació 

que les famílies tenen dels residents als recursos assistencials i la 

connexió entre professionals.  

 

 Incrementar els mòduls econòmics que l’administració paga als 

serveis residencials. L’increment ha de repercutir en un augment de 

la qualitat dels serveis però, de forma especial, en la millora de les 

condicions laborals de les auxiliars de geriatria i professionals de les 

residències. 
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En Comú Podem 

 Dignificar les condicions de treball de les professionals, 

actualitzant els mòduls, equiparant sous al sector social i al sanitari 

a igual responsabilitat, garantint des de l’administració els increments 

fruits de la negociació col·lectiva. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 - 

Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Amb caràcter immediat, després de la constitució del nou govern, es 

constituirà una comissió mixta d’experts independents i de 

l’administració per elaborar un informe sobre el model 

residencial a Catalunya i les reformes que ha d’assumir. També 

inclourà els canvis a incorporar en la gestió de l’administració amb la 

voluntat de guanyar eficiència davant qualsevol crisis sociosanitària 

que les residències puguin patir en el futur. 

 

 Som partidaris d’un model residencial més obert i flexible que 

l’actual, on la persona gran pugui seguir sentint-se com a casa, tot i 

haver canviat l’espai de residència i amb uns estàndards revisats de 

garanties sanitàries i socials. La remuneració del personal contractat 

ha d’ajustar-se a les responsabilitats d’atenció a les persones que 

assumeixen. 
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Ciutadans 

 Crearem una passarel·la per al reconeixement automàtic de 

l’Ingrés Mínim Vital per als beneficiaris de la Renda Garantida 

de Ciutadania. Subscriurem un conveni de col·laboració amb la 

Seguretat Social que agilitzi els tràmits per al reconeixement i la 

complementarietat entre prestacions, que automatitzi l’intercanvi 

d’informació i que tingui en compte el desenvolupament d’itineraris 

individualitzats d’inclusió per als beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital que 

resideixin a Catalunya. Incorporarem la informació sobre els beneficis 

de recursos i serveis socials de Catalunya a la nova Targeta Social 

Digital. 

Junts per Catalunya 

 Actualitzarem i revisarem la gestió d’ajuts, serveis i 

prestacions. Definirem i agilitzarem els terminis de resolució i d’accés 

a la prestació o el servei, impulsant els serveis per sobre de les 

prestacions econòmiques. 

 

 Revisarem, per millorar-les, les polítiques de prestacions 

socials: Renda Garantida de Ciutadania, Ingrés Mínim Vital, ajuts 

d’urgència, d’habitatge, etc. 

 

 Impulsarem la coordinació entre administracions per reordenar 

i integrar la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim 

Vital, i així aconseguir la gestió unificada a càrrec de la Generalitat de 

Catalunya. 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 Seguir desplegant la llei de renda garantida de ciutadania, 

ampliant progressivament els drets de les persones i les llars 

destinatàries i incorporant els esquemes de l’ingrés mínim vital de 

l’Estat, en una finestreta única en benefici de les persones en situació 

de pobresa. 

 

 Ordenar i compactar les múltiples prestacions per transitar cap a un 

model integral de garantia de renda bàsica. Cal avançar cap a un 

sistema menys assistencialista i més eficient i empoderador: una 

garantia de renda bàsica universal que impulsi l’autonomia i els 

projectes de vida personal i laboral de cadascú. 
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Partit dels Socialistes de Catalunya 
 

 Canviar el sistema de provisió de prestacions i serveis i apostar per 

“xarxes territorials” liderades per les administracions locals 

corresponents.  

 

 Desplegarem la Llei 14/2017 de renda garantida de ciutadania 

completament a partir de l’avaluació que té prevista la mateixa Llei, 

fent-la subsidiària a l’Ingrés Mínim Vital simplificant, en col·laboració 

amb el Govern de l’Estat, la seva tramitació per tal que arribi al màxim 

nombre de famílies i persones en risc d’exclusió social, sempre en 

col·laboració amb el món local i garantint que la perspectiva de gènere 

i la infància estiguin al centre.  

 

 Simplificar d’una vegada la gestió de les prestacions socials, 

revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els tràmits i 

facilitant-ne un accés universal, tot garantint l'equitat, la fiabilitat i 

l'harmonització.  

 

 Revisar la cartera de prestacions econòmiques de caràcter 

social per optimitzar la complementarietat amb el sistema de renda 

garantida, unificant altres ajudes, suports i prestacions existents i 

buscant l’eficiència, tant del sistema com dels mecanismes d’accés.  

 

 Aprovar, dintre del nostre marc competencial, mesures de 

compensació econòmica orientades principalment a reducció de 

taxes, preus públics, etc. de serveis, amb l’objectiu d’eliminar o mitigar 

el sobreesforç econòmic de les famílies que tenen un membre amb 

discapacitat i/o amb problemes de trastorn mental. 

 

En Comú Podem 

 Reformar la Renda Garantida de Ciutadania per incloure a tots els 

empadronats i empadronades amb més de dos anys a Catalunya, 

ampliar el dret als i les joves majors de 21 anys, i evitar la discriminació 

a col·lectius especialment vulnerables que viuen en establiments o llars 

compartides. 

  

 Fer compatible la Renda Garantida amb les rendes del treball a 

temps parcial en tots els casos. 

 

 Establir un acord amb el Ministeri d’Inclusió i de la Seguretat 

Social per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital per a incorporar 

aquesta prestació a les polítiques de rendes de Catalunya.  
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CUP Un nou cicle per guanyar 

 Fer efectiva una Renda Bàsica Universal que garanteixi l’ingrés 

mínim del 60% de la renda mitjana de la població (actualment, uns 

735€ mensuals per adult i uns 150€ mensuals per menor).  

Partit Popular 

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Assumir, per part de la Generalitat la gestió de l’Ingrés Mínim 

Vital i unificar en una sola estructura els diferents tipus de prestacions 

existents en matèria de protecció social per millorar-ne l’eficiència i 

donar una millor resposta al ciutadà.  

 

 Revisar la quantia de les prestacions socials, així com els 

requisits per accedir-hi, per poder garantir una provisió suficient 

que inclogui a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

 Impulsar prestacions per mitigar el greuge econòmic 

comparatiu que suposa tenir a càrrec un fill/a o familiar amb 

discapacitat. Assegurar que aquests ajuts siguin compatibles amb 

altres programes. 

 

 Revisar les prestacions socials per a ajudes de tercera persona 

a les famílies a càrrec de persones amb discapacitat i dotar de 

fons els programes d'assistència domiciliària compatible amb el 

Servei d'Assistència Personal per a infants i joves amb discapacitat per 

afavorir el desenvolupament de la seva autonomia.  
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Ciutadans 

 Catalunya té les llistes d’espera més altes d’Espanya, amb més de 

75.000 persones, el doble de la mitjana nacional, pendents de rebre 

les prestacions a les quals tenen dret. Augmentarem la dotació 

pressupostària autonòmica per a la dependència i reclamarem 

al Govern central que incrementi l’aportació del nivell mínim 

fins al 50% del total per poder garantir la cobertura de les 

necessitats d’atenció a la dependència i uns terminis de 

resposta no superin els tres mesos. 

Junts per Catalunya 

 Incrementarem el nombre de places residencials i del conjunt 

de serveis. 
 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 L’increment de places d'atenció residencial, la millora de les 

cobertures poblacionals en serveis i la reducció llistes d'espera 

es dotarà amb una inversió de 995 M€. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Crear un Pla de Xoc de la Dependència a Catalunya per resoldre 

les llistes d’espera, amb l’objectiu de reduir els terminis de valoració i 

prestació efectiva dels serveis i les prestacions de dependència, 

simplificant el procés administratiu, prioritzant els grans dependents 

per tal que puguin accedir a serveis i prestacions. 

  

 Obrir 5.000 noves places de residència i 5.000 places de centre 

de dia en 4 anys. 

 

 Crear noves places de serveis assistencials per a les persones 

amb especials dificultats en situació d’envelliment prematur o 

deteriorament que tindran dificultats per retornar a la feina, però que 

necessitaran suports intensius.  

En Comú Podem 

 Cal incrementar els recursos vinculats a la dependència, 

Serveis d’Atenció Domiciliària, i garantir els recursos i places 

necessàries a les residències. Això també s’ha d’aplicar a les 

persones amb diversitat funcional. 
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CUP Un nou cicle per guanyar 

 Creació de les residències i els centres de dia necessaris per 

cobrir, com a mínim, la totalitat de les llistes d’espera, siguin de nova 

construcció, recuperant la gestió d’equipaments públics o expropiant-

ne de concertats o privats. Un model de residències que permeti un 

estil de vida més proper al de casa.  

Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Caldrà adaptar en cada moment el nombre de places 

residencials a la demanda, per evitar l’existència de cues d’espera, 

en un model públic-social concertat.  

 

 Presentar un Pla de legislatura de reducció de les llistes 

d'espera per accedir a serveis residencials i d'atenció diürna 

per eliminar-les o almenys minimitzar-les en el període de 4 

anys. El Pla ha de venir acompanyat de la conseqüent dotació 

pressupostària per concertar noves places i finançar nous serveis 

residencials. El Pla avançarà amb més o menys celeritat en funció de 

la rapidesa i magnitud de la revisió del sistema de finançament. 

 

 Augmentar les places en residències i sociosanitaris i potenciar 

l’atenció domiciliària. 
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Ciutadans 

 Prestarem especial atenció a la garantia del dret a l’educació de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials durant la 

pandèmia. Posarem els mitjans de suport necessaris a disposició de 

centres ordinaris i centres d’educació especial per assegurar el 

seguiment adequat de les classes en funció de les circumstàncies 

específiques de l’alumnat amb discapacitat. Es garantirà l’existència i 

utilització de mascaretes transparents homologades als centres amb 

alumnes amb sordesa o amb trastorns de l'espectre autista. 

 

 Establirem totes les mesures d’higiene i prevenció necessàries 

per garantir una educació segura i presencial sempre que sigui 

possible. Dotarem els centres educatius de Catalunya de tots els 

mitjans, obres de millora, dispositius tecnològics i equips de protecció 

individual necessaris per garantir la prevenció de contagis dins de la 

comunitat educativa. Alumnat, professorat i d’altre personal del centre 

comptaran amb mascaretes i gels hidroalcohòlics en quantitat suficient 

per protegir adequadament la salut. 

 

 Posarem a disposició del professorat els dispositius i les eines 

necessaris per a l’ensenyament a través de classes en línia. El 

professorat disposarà d’un ordinador portàtil amb connexió a servidors 

d’alta capacitat que assegurin el correcte desenvolupament de les 

classes que no siguin presencials. Oferirem formació específica en 

competències digitals dirigida al professorat i les famílies. 

 

 Incrementarem els recursos destinats a centres d’educació 

especial després d’anys de desatenció. Garantirem que aquests 

centres disposin de tots els recursos necessaris, com per exemple, 

intèrprets de llengua de signes, per seguir donant una atenció de 

qualitat a tots els Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 

(ACNEES), sobretot aquells que necessiten una atenció molt 

especialitzada i individualitzada. Defensarem l’existència d’aquests 

centres dins un sistema mixt en el qual les famílies puguin escollir entre 

l’escolarització en centres d’educació especial, en centres ordinaris 

amb suport o en centres amb aules específiques de suport. 

 

 Garantirem el dret a una atenció precoç gratuïta i de qualitat en 

totes les etapes educatives, inclosa l’educació infantil. La 

prevenció i la detecció prematura és crucial a l’hora de mitigar els 

efectes de necessitats educatives especials associades a la discapacitat 

o als trastorns del desenvolupament. 
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 Dotarem amb personal qualificat els centres amb alumnat 

diagnosticat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). 

Facilitarem que els alumnes amb TEA puguin ser usuaris del servei de 

menjador si així ho decideixen les seves famílies. 

 

 Crearem un protocol per a la detecció precoç que garanteixi una 

intervenció adequada en els casos d’Alumnes amb Necessitats 

Específiques del Suport Educatiu (NESE). Assegurem la correcta 

atenció a la diversitat amb els suports psicològics i de logopèdia 

adequats per a aquests alumnes, inclosos aquells amb Trastorn 

Específic del Llenguatge (TEL), del Trastorn i Dèficit d’Atenció i 

Hiperactivitat (TDAH) o amb dislèxia. 

 

 Garantirem la plena inclusió de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques a les activitats extraescolars i de lleure 

educatiu. Atorgarem beques a les famílies amb fills que, per les seves 

característiques específiques, no poden gaudir d’activitats estiuenques 

com ara els campaments o les colònies. 

Junts per Catalunya 

 Reactivarem i completarem el model d’escola inclusiva, 

garantint els recursos necessaris i optimitzant els existents per tal 

d’oferir un abordatge integral als alumnes, docents i famílies que 

integri els àmbits educatiu, sanitari i social. 

 

 Desplegarem el decret sobre l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu, incrementant els recursos 

i l’assignació de personal. 

 

 Planificarem estratègicament els recursos conjugant la detecció 

de necessitats i el desenvolupament de noves cultures, polítiques i 

pràctiques inclusives a través del dimensionament, la reorganització i 

la transformació dels suports i els recursos. 

 

 Publicarem un mapa de recursos (com són SIEI, AIS, CEEPSIR, 

etc.) per poder conèixer els recursos existents i planificar-ne una 

distribució equitativa, eficient i ajustada a les necessitats de tot 

l’alumnat al llarg de tot el procés educatiu. 

 

 Establirem un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius 

fiables, a fi de poder prendre el pols a l’evolució del sistema inclusiu. 

 

 Facilitarem itineraris d’escolarització flexibles per als alumnes 

que requereixen una alta intensitat de suports i de recursos. 

 

 Promourem la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial 

el temps de migdia i menjador, les sortides, les colònies i les activitats 

extraescolars. 
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 Planificarem i calendaritzarem la transformació dels centres 

d’educació especial en centres proveïdors de serveis de 

recursos (CEEPSIR). 

 

 Garantirem que els centres educatius disposin dels recursos 

necessaris, personals, metodològics i tecnològics, per 

assegurar l’accessibilitat al currículum i promoure una millor 

adequació entre les capacitats dels alumnes i el context 

educatiu. 

 

 Implantarem el servei d’infermeria escolar en el marc de les 

zones educatives, garantint així el seguiment, l’atenció i el suport 

necessari als alumnes que ho necessitin. 

 

 Prioritzarem la detecció precoç i l’abordatge dels trastorns del 

neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, discalcúlia, TEA, etc.) en 

infants i joves, amb la intervenció i el suport dels EAP, pediatres, 

metges de família, el Programa Salut i Escola i equips específics dins 

la xarxa pública de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ). 

 

 Crearem, en la línia del punt anterior, un programa transversal 

per al seguiment sistemàtic i periòdic de tots aquells alumnes 

(primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, universitat), que presentin 

alguna disfunció del neurodesenvolupament diagnosticada, o que 

mostrin dificultats d’aprenentatge amb alteracions de conducta, en 

totes les etapes educatives, coordinant els centres docents, els EAP, 

els pediatres, els metges de família, el Programa Salut i Escola i els 

equips específics dins la xarxa pública de Salut Mental Infanto- Juvenil 

(CSMIJ) amb la col·laboració i l’aportació de coneixements de les 

societats científiques corresponents. 

 

 Dotarem els centres d’infraestructures tecnològiques, 

dispositius i connectivitat per evitar desigualtats entre centres en 

l’accés a aquests recursos, donant resposta al seu propi pla de 

digitalització. 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 Crear una Oficina del Govern, dependent del Departament 

d’Educació, per a la millor coordinació interdepartamental i 

interadministrativa (serveis socials, salut, entre d’altres) per tal de 

millorar procediments com, per exemple, la identificació de l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques. 

 

 Garantir la figura d’una infermera referent de la salut en cada 

centre educatiu per atendre a l’alumnat amb necessitats de salut als 

centres educatius i centres d’educació especial, fer promoció de la salut 

i la salut mental, prevenció de la malaltia, lluitar contra els estigmes, 
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prevenció del suïcidi juvenil, atenció de víctimes de violències 

masclistes i casos complexes de salut mental. 

 

 Vetllar per una escola inclusiva que garanteixi l’èxit de tots els 

alumnes. Promoure un finançament asimètric adaptat a les 

necessitats reals dels centres i al seu context social, per oferir l’atenció 

educativa adequada a tot l’alumnat. Incrementar les hores del 

vetlladors/es per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 

especials durant tota la jornada escolar. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Avançar cap al 6 % d’inversió en educació que marca la LEC (Llei 

d’Educació de Catalunya): superar l’infrafinançament del sistema 

educatiu i reforçar la inversió educativa, revertir les retallades i 

plantejar l’educació com una veritable palanca de transformació social 

en clau de progrés, abordant els reptes pendents i assegurant els 

mínims d’inversió educativa que recomana la UE i l’OCDE. 

 

 Desenvoluparem la nova llei educativa en l'àmbit estatal, que 

representa una aposta clara per l’equitat i la inclusió educativa, per a 

l’etapa educativa 0-3 anys, flexibilitza l'FP, fomenta la participació de 

la comunitat educativa i actualitza els currículums educatius, entre 

d’altres. 

 

 Més suport pels docents i més professionals al sistema 

educatiu, abaixem les ràtios: actualitzar i millorar l’oferta pública 

de formació tant inicial com permanent del professorat, abaixar les 

ràtios per millorar la qualitat de l’atenció educativa i incorporar al 

sistema educatiu nous perfils professionals qualificats, de manera que 

els i les docents puguin abordar conjuntament pels i les docents 

l’atenció a l’alumnat amb situacions més complexes. 

En Comú Podem 

 Un Pla d’adaptació que inclogui la previsió/provisió de l’increment de 

plantilles docents el transport, el menjador, les activitats del lleure als 

infants i adolescents, la seguretat i la higiene dels espais per prevenir 

contagis i l’accés a l’educació digital i la connectivitat. Un increment de 

contractació de docents que permeti assolir unes ràtios d’alumnes per 

classe ajustades a les recomanacions internacionals de la OMS en 

matèria de salut i prenent com a referent els indicadors dels països de 

la UE-15. 

 

 Incorporar personal sanitari, de forma progressiva, a tots els 

centres educatius. 

 

 Garantir la connectivitat i l’accés a la informació en plans de 

digitalització per a totes les famílies. 
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 Garantir la contractació de docents i PAS suficients per cobrir les 

baixes des del primer dia. 

 

 Impulsar plans d’apoderament digital dels centres educatius en 

conjunció amb les plataformes ciutadanes que treballen segons els 

valors de sobirania tecnològica i digitalització democràtica i posar a 

disposició dels centres educatius els recursos de servidors i 

infraestructura informàtica necessària per garantir l’accés a les eines 

d’aprenentatge online sobiranes per a tots els i les docents i els i les 

alumnes. 

 

 Revisar el contingut del Decret d’escola inclusiva, de cara a la 

seva utilització com a instrument en el disseny dels models de detecció 

i la millora del Decret d’admissió de centres. 

 

 Elaborar una llei de finançament de l’educació per garantir-ne el 

dret al llarg de la vida. Cal que aquesta llei introdueixi criteris per 

adaptar la inversió a les necessitats dels centres educatius, cobrint el 

cost real de la plaça escolar, determinant la corresponsabilitat del 

sistema amb l’equitat a través de la gestió coordinada de polítiques 

redistributives i de sosteniment de les condicions d’educabilitat. 

 

 Augmentar la despesa en educació fins al 7% del PIB de manera 

progressiva i la garantia de la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris 

i postobligatoris. 

 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Supressió progressiva dels concerts educatius: cal que els 

recursos públics es destinin completament als centres públics. 

 

 Increment de la inversió en educació fins, com a mínim, al 6% 

del PIB que estableix la LEC. 

 

 Impulsar la diversitat a l’aula ordinària amb mesures que evitin 

una alta concentració d'alumnat amb NEE en un mateix centre, 

establint un sistema de quotes que garanteixi un repartiment equitatiu, 

just i igualitari de l'alumnat amb NEE en els diferents centres. 

 

 Establir protocols específics que garanteixin l'accés en igualtat 

de condicions a l'escola pública de tot l'alumnat amb NEE. 

 

 Apostem per una societat inclusiva. És per això que defensem una 

escola pública inclusiva dotada de recursos humans i materials 

suficients destinats a atendre a tot l'alumnat, per tal que pugui ser 

present i aprendre en contextos heterogenis. És important una 

formació inicial i continuada a tot el personal d'educació que aproximi 

pràctiques educatives universals que donin resposta a tot l'alumnat. 
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Partit Popular  

 Defensarem el dret dels pares a triar la millor educació per als seus 

fills, millorant l'educació pública i garantint també el model d'escola 
concertada, inclosa l'escola diferenciada. També defensarem 

l'educació especial. 
 

 Millorarem els concerts educatius amb l'objectiu d'igualar el 

finançament amb la mitjana de l'escola pública. 
 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Apostar per l’Educació inclusiva. Desplegar el Decret d’Educació 

inclusiva en tot el sistema educatiu, i les corresponents 

partides econòmiques. 

 

 Reactivar el desplegament del Decret d'escola inclusiva, 

acompanyat dels recursos que la facin viable, constitueix una prioritat 

per a la millora del sistema educatiu. Ha de permetre: a) Potenciar la 

tasca que fan les escoles i entitats que donen aquest servei; b) 

Desenvolupar al màxim el talent, les capacitats diverses de tots els 

alumnes, independentment de les circumstàncies que concorren en 

cadascú; c) Implementar un seguit de mesures de suport, 

específiques, en funció de les necessitats educatives de cada infant; d) 

Establir el paper de les escoles d’educació especial, en un sistema 

educatiu plenament inclusiu, en què  la singularitat de les persones no 

és un problema sinó una característica de la seva personalitat. 

Aquestes escoles hauran de recolzar els centres ordinaris en el seu 

procés d’esdevenir plenament inclusius. 
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Ciutadans 

 Elevarem el finançament dirigit als Centres Especials de Treball 

(CET). Compensarem l’impacte dels últims augments del salari mínim 

i garantirem la sostenibilitat del sector i la continuïtat dels actuals llocs 

de treball, així com de les Unitats de Suport a l’Activitat Professional 

als CET. Garantirem que els pagaments als CET es facin en un termini 

màxim de 30 dies. Impulsarem la creació de places de suport i 

seguiment en les quals es compatibilitzi l'ocupació amb l’assistència a 

centres ocupacionals. 

 

 Fomentarem l’ocupació inclusiva amb la col·laboració de les 

empreses. La Inspecció de Treball de Catalunya vetllarà per al 

compliment de la quota de reserva del 2% de treball per a persones 

amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors. Establirem 

bonificacions per a la contractació per damunt de la quota de reserva 

de treballadors amb discapacitat en feines adaptades. 

 

 Augmentarem al 10 % la quota de reserva per a persones amb 

discapacitat a les Ofertes Públiques de Feina. Dins d’aquest, es 

reservarà un 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual i un 1% 

per a persones amb malaltia mental amb un grau de discapacitat igual 

o superior al 33%. Les places no cobertes per al torn de discapacitat 

s’acumularan a posteriors ofertes fins a un límit del 10%. 

Junts per Catalunya 

 Impulsarem el nou model català d’inserció laboral per a 

persones amb discapacitat, que contingui com a base: A) El model 

català de Centre Especial de Treball (CET). Treballarem per a la 

flexibilitat de recorregut en els diferents serveis: Centre Especial de 

Treball, Centre Ocupacional i serveis de prejubilació d’acord amb el 

perfil i el moment vital de la persona. B) El reconeixement de l’especial 

dificultat. C) La inserció laboral a l’empresa ordinària, basada en 

l’impuls del mètode de “treball amb suport”. D) El foment de la 

responsabilitat social corporativa amb programes d’inserció 

sociolaboral. 

 

 Aprovarem un pla de rescat i de viabilitat d’empreses d’inserció 

social i de centres especials de treball, afectats per la pandèmia 

de la COVID-19. 

 

 Dissenyarem un model de CET més flexible, fent compatible 

l’activitat laboral i ocupacional dels usuaris, depenent de les condicions 
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físiques i intel·lectuals i de la capacitat productiva. Millorarem el seu 

finançament. 

 

 Incentivarem fiscalment i amb ajudes, les entitats i empreses 

que treballin amb Centres Especials de Treball (CET). 

 

 Crearem un model de treball inclusiu en el mercat laboral 

ordinari per afavorir l’ocupació de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i amb problemes de salut mental, dotant-lo del 

finançament adequat per garantir l’estabilitat dels serveis de treball 

amb suport, impulsant mesures i incentius d’acció positiva per la 

igualtat d’oportunitats de les persones amb especials dificultats i 

promovent una interlocució eficient i eficaç amb tots els agents 

representatius del sector. 

 

 Treballarem per garantir l’accés a la jubilació anticipada dels 

usuaris de CET, d’acord amb el seu índex de deteriorament físic i 

intel·lectual, per garantir els drets i qualitat de vida digna de les 

persones amb discapacitat. 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 Intensificar la inclusió laboral per mitjà del model català de 

treball protegit (empreses d’inserció i centres especials de treball). 

 

 Definir un model de treball amb suport per a persones amb 

discapacitat que afavoreixi la seva integració real en el mercat laboral 

per a una millor inclusió social en l’empresa ordinària. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Fer complir la normativa vigent en relació amb l’obligatorietat 

de contractació d’almenys el 2 % de persones amb discapacitat 

per a les empreses proveïdores de les administracions i empreses 

públiques amb més de 50 persones contractades. Així mateix, 

promoure mesures per facilitar la recerca, l’adaptació i el manteniment 

de l’ocupació per a les persones del col·lectiu. 

 

 Promoure, amb polítiques específiques, l'ocupació de les 

persones amb discapacitat, tant en l'empresa ordinària com en 

els Centres Especials de Treball (CET). 

 

 Reformular el treball protegit i el treball amb suport, mitjançant 

l’acord social, per garantir el dret al treball de les persones amb 

discapacitat i de les que tenen més dificultats d’inserció laboral. 

 

 Promoure un pla d’acció específic de la Inspecció de Treball de 

persecució de qualsevol tipus de discriminació per motius de 

discapacitat. 
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 Establir un fons de finançament addicional i extraordinari per 

als Centres Especials de Treball, que realitzin una tasca social per 

la integració laboral i que precisin equilibrar el seu pressupost a causa 

de les conseqüències de la covid-19, per tal de garantir que continuïn 

realitzant aquesta tasca en el futur. 

 

 Vetllar pel compliment de les clàusules socials de contractació 

i la proposta de millores en aquest àmbit per al col·lectiu de la 

discapacitat i la diversitat funcional, així com l’anàlisi del grau de 

compliment de la quota legal de reserva del 2% d’ocupació de les 

plantilles. 

En Comú Podem 

 Complir, preferentment amb contractació laboral directa, la 

quota de reserva de la LISMI, per tal de fer possible l’accés al 

mercat de treball de les persones en diversitat funcional, més enllà de 

la tasca professionalitzadora i integradora dels centres de treball 

especial i el seu paper de pont cap a la contractació laboral al mercat 

ordinari. Les mesures alternatives a la reserva de lloc de treball han de 

ser l’excepció i no la norma. 

 

 Potenciar al màxim l’accés als llocs de treball en empreses 

ordinàries amb les adaptacions i suports necessaris. Vetllar pel 

compliment legal de la reserva del 2% de les empreses de més de 50 

treballadors/es, atès que a Catalunya hi ha més d’11.000 empreses 

obligades a fer-ho; incrementar les actuacions d’Inspecció de Treball; 

millorar la intermediació del SOC i obrir les convocatòries d’ajudes 

directes a les empreses per afavorir la contractació, que la Generalitat 

no ha obert des del 2012. 

 

 Revisar el sistema actual de treball protegit. Dotant-lo de 

recursos suficients i replantejant el model per a garantir que els 

Centres Especials de Treball esdevingui una veritable porta d’entrada i 

de formació per a l’accés al mercat laboral i alhora doni resposta a les 

persones amb especials dificultats. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Dret de les persones amb diversitat funcional a accedir a un lloc 

de treball. Les administracions públiques tenen el deure d'aplicar la 

mesura  vetllar perquè s'apliqui arreu, sobretot a les grans empreses. 

Creació d'ocupació mitjançant assessorament i capacitació perquè 

puguin incorporar-se a les empreses ordinàries i públiques i 

desenvolupar tasques adequades a les seves capacitats. 

 

 Tallers ocupacionals protegits de caràcter públic: actualment la 

gran majoria són de caràcter privat. 
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Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Afavorir la inserció laboral de les persones joves amb 

discapacitat o malaltia mental, amb especial atenció a la seva 

incorporació a l’empresa ordinària i/o els processos de transició dels 

CET. 

 

 Revisar l’actual model d’integració sociolaboral de les persones 

amb discapacitat i fer complir la legislació en el que fa referència 

al percentatge de contractació de persones amb discapacitat a les 

empreses ordinàries i a l'administració. 

 

 Augmentar la dotació de recursos destinats a garantir 

l'ocupació del col·lectiu mitjançant Centres Especials de Treball 

(CET). És necessari que l'Estat incrementi la subvenció per lloc de 

treball del 50 al 60% i que la Generalitat ho complementi fins arribar 

al 70 o 75% per les persones amb més necessitats de suport. 

 

 Incrementar les polítiques actives i de suport a determinats 

col·lectius: joves, gent gran, aturats de llarga durada, persones amb 

discapacitats. Polítiques que ha de gestionar la Generalitat. 
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Ciutadans 

 Elaborarem un Pla d’Accessibilitat i Disseny Universal per a 

Catalunya. Incrementarem les ajudes públiques per realitzar obres 

d’adequació a vivendes i zones comunes d’immobles. Desenvoluparem 

campanyes de sensibilització que lluitin contra els biaixos, els 

estereotips i els prejudicis que recauen sobre les persones amb 

discapacitat. Promourem la inclusió digital i l’accés a les tecnologies de 

la informació i la comunicació de les persones amb discapacitat i les 

iniciatives d’inclusió cultural i esportiva de les persones amb 

discapacitat. 

 

 Garantirem que totes les persones amb discapacitat puguin 

exercir sense traves el seu dret a vot. Tota la informació oficial 

sobre el procés i les candidatures electorals en qualsevol mitjà o suport 

haurà de ser accessible per a les persones amb discapacitat sensorial i 

cognitiva. Les candidatures polítiques hauran de presentar un resum 

de les seves propostes en Lectura Fàcil. Disposarem de paperetes 

electorals en Braille per a les persones amb discapacitat visual. 

Evitarem que existeixin barreres de cap tipus a cap col·legi electoral. 

Junts per Catalunya 

 Actualitzarem la Llei d’accessibilitat i l’aplicació del Codi 

d’accessibilitat. 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 - 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Facilitar mitjans d’accessibilitat comunicativa per a persones 

amb discapacitat auditiva, oralistes i signants, en els centres d’atenció 

primària, especialitzada i hospitalària. 

 

 Desenvolupar la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que estableix les 

condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els 

transports i les comunicacions s'adaptin a les persones amb 

discapacitat, i vetllar pel compliment de la normativa vigent 

d'accessibilitat en l’àmbit local, facilitant els recursos necessaris per a 

la seva implantació. 

 

 Promoure l’aprovació d’un codi d’accessibilitat, que compti amb 

el consens del sector social, sindical i empresarial, així com les 

administracions. 
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 Crear un fons per a l'accessibilitat universal, per tal de finançar 

programes i actuacions en obres públiques, infraestructures, noves 

tecnologies i societat de la informació, adreçades a garantir l’accés de 

les persones amb discapacitat. 

 

 Farem un Pla d’accessibilitat en el transport públic, adreçat tant 

als vehicles com a les instal·lacions. 

En Comú Podem 

 Garantir l’accessibilitat a persones amb discapacitats. Cal que 

els formats de representació d’informació compleixin els estàndards i 

recomanacions quant a la representació d’informació per a persones 

amb capacitats diverses. 

 

 Implementar la Llei d’accessibilitat, integrant en el marc normatiu 

de Catalunya les condicions d’accessibilitat universal i disseny per a 

tothom, millorant l’urbanisme i el transport per al conjunt de la 

ciutadania i promovent mitjans de suport: productes, personal i 

animals. Garantir també l’accessibilitat a la comunicació per a les 

persones cegues, sordes i sordcegues a tots els serveis que presten les 

administracions publiques, tant presencials com online. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Aplicar el desplegament de la Llei d’accessibilitat de Catalunya 

(2014). Cal que tots els Ajuntaments l'apliquin. 

Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Assegurar l’accessibilitat universal, sota els principis d’equitat i 

d’inclusió, a aquells infants que, per raó de la seva malaltia, 

discapacitat o qualsevol altra situació o característica, no tenen 

garantit l’accés a productes, béns o serveis en l’àmbit urbanístic, 

habitatge, transport, comunicació, cultura, participació, etc. 

 

 Millorar l’accessibilitat a la informació, als tràmits i a les gestions 

de les administracions públiques per part dels infants i les seves 

famílies, amb especial focus als infants amb discapacitat i en risc 

d’exclusió. 

 

 Desplegar i dotar econòmicament la Llei 13/2014 

d'accessibilitat. 
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Ciutadans 

 Incrementarem el nombre d’habitatges socials per tal d’oferir 

alternatives a aquelles persones que no poden assumir el preu 

d’un lloguer. Aconseguirem l’objectiu d’assolir el 15% de l’habitatge 

social sobre el total del parc públic de vivenda de Catalunya. 

Permetrem la dotació de vivendes en sòl públic amb destí dotacional 

per oferir un servei de lloguer social temporal per a totes les persones 

amb especials dificultats per accedir a un habitatge al mercat lliure, 

inclosos els joves, les persones afectades per desnonaments o les 

persones en procés de reallotjament d’inserció residencial des del 

barraquisme o l’infrahabitatge. 

 

 Promourem un augment del parc residencial de Catalunya per 

facilitar l’accés de tota la població a un habitatge digne. 

Simplificarem els tràmits administratius relacionats amb la creació de 

sòl per a la construcció d’habitatge i amb el procés d’edificació. 

Impulsarem la construcció d’habitatges de protecció pública 

exclusivament per a lloguer social, donant prioritat a les zones amb 

major pressió de demanda, tant de promoció directa com a través de 

fórmules de col·laboració privada en règim concessional. 

Junts per Catalunya 

 Reforçarem l’accés a l’habitatge social per a persones amb 

discapacitat aplicant una reserva explícita destinada a 

persones amb discapacitat intel·lectual i introduint criteris de 

flexibilització territorial per tal de garantir-hi l’accés en el termini més 

breu possible. 

 

 Engegarem un nou programa per a la promoció d’habitatge de 

lloguer per tal d’aconseguir més habitatge de lloguer 

assequible, més promoció pública, més promoció privada i més 

promoció de les entitats socials, alhora que més activitat constructiva 

i d’instal·lació i serveis. 

 

 Reduirem a zero les llistes d’espera de les meses d’emergència 

per aconseguir un allotjament i evitar així el risc d’exclusió 

residencial donant continuïtat i ampliant el programa reallotgem.cat 

i l’adquisició d’habitatges mitjançant el tanteig i retracte, la construcció 

d’allotjaments en sòls d’equipaments i la captació temporal 

d’habitatges del parc privat, a més de la construcció d’habitatge públic. 
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Esquerra Republicana de Catalunya 

 Incrementar el parc d’habitatge existent sotmès a algun tipus de 

protecció pública, prioritàriament en règim de lloguer social i dret de 

superfície, per garantir la seva perdurabilitat en el temps. 

 

 Impulsar l’accés a l’habitatge homologant les polítiques públiques 

d’habitatge a les dels principals referents europeus i incrementant el 

pressupost fins a assolir el 0,4% del PIB. 

 

 Establir un pacte per l’Habitatge 2020-2030. Revisar i reimpulsar 

el Pacte Nacional per l’Habitatge 2006-2017, del 8 d’octubre del 2007, 

amb l’objectiu de recuperar un full de ruta compartit entre els diferents 

actors polítics, socials i econòmics. 

 

 Redissenyar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social per atendre 

les diferents necessitats, etapes i situacions d’exclusió habitacional 

associades als problemes d’accés a l’habitatge, en col·laboració amb el 

tercer sector social i en coordinació amb les polítiques d’acció o de 

seguiment social del Departament d’Afers Socials. 

 

 Treballar en la reducció de les llistes d’espera de les meses 

d’emergència i dels sol·licitants d’habitatge protegit, mitjançant 

una bateria de mesures efectives i abordant el problema del 

reallotjament, que actualment s’està cronificant. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Incrementar substancialment el pressupost destinat a les 

polítiques d’habitatge. Catalunya deixarà d’estar a la cua en inversió 

per habitant en polítiques d’habitatge. 

 

 Promoure, de forma compartida amb el tercer sector i els 

municipis, una xarxa d’allotjaments dotacional per donar resposta 

a l’emergència en aquest àmbit repartida de forma equilibrada per tot 

el territori, en sòls qualificats d’equipament públic cedits pels 

municipis. 

En Comú Podem 

 Elaborar una nova Llei pel Dret a l’Habitatge que destaqui per 

la seva funció social, i que doni elements, tant pel foment de 

l’habitatge social (promogut i/o en coproducció entre les 

administracions públiques i el Tercer Sector) i l’habitatge públic i de 

lloguer, com per a la millora del parc construït, dotant de noves eines 

a les administracions per a poder fer efectiu el dret a l’habitatge. 

 

 Garantir que cada municipi tingui un 15% de parc d’habitatge 

social i públic en el 2030 distribuït territorialment. La distribució 

de les promocions d’habitatge públic es farà de manera que no 
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alimentin les grans constructores, que redistribueixin oportunitats 

econòmiques i estiguin a l’abast de les petites promotores 

constructores i cooperatives. 

 

 Preveure els processos de desinstitucionalització. El moment de 

sortida de certes institucions (presons, hospitals, centres de 

tractament, CRAE etc.) que proporcionen a les persones allotjament 

continuat durant llargs períodes de temps pot esdevenir un 

desencadenant de processos cap a l’exclusió severa i cap a la situació 

de sensellarisme. 

 

 Recuperar el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge com a espai 

de trobada i seguiment de les polítiques d’habitatge en curs. 

 

 Crear un Operador Públic del Tercer Sector, que gestioni 

l’aportació privada a la construcció d’un parc d’habitatge protegit sobre 

sòl públic, així com la creació i el manteniment d’un registre d’habitatge 

públic de Catalunya per aportar transparència i per evitar-ne la 

privatització. 

 

 Permetre l’accés de les entitats socials als ajuts i les mesures 

de rehabilitació, regeneració i renovació del parc destinat a 

habitatges d’inclusió social. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Desenvolupar una llei per tràmit d’urgència que de freni forma 

irreversible la venda de sòl públic residencial a mans privades. Hem 

de retenir el sòl públic i destinar-lo de manera permanent a 

l’habitatge públic. 

  

 Realitzar un pla d’adequació i rehabilitació del parc d’habitatge 

mitjançant empreses públiques o cooperatives d’àmbit municipal que 

potenciïn programes de foment de l'ocupació i la inclusió social. 

 

 Dret a l’habitatge adaptat amb un lloguer social. 

Partit Popular  

 Augmentarem el parc públic o concertat d'habitatges de lloguer 
per a les rendes mitjanes i baixes. 

 
 Impulsarem la construcció d'habitatge de protecció, 

especialment de lloguer, per donar resposta a la demanda creixent, 
atenent la demanda territorial. 

 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Tancar un Pacte per l’habitatge entre la Generalitat, els 

ajuntaments i el sector constructor i social de l'habitatge per acordar 
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una previsió plurianual de construcció d'habitatges de lloguer i de 

venda amb un marc jurídic estable. El pacte determinarà les tres 

tipologies d'habitatges a construir: lliures, protegits a preu assequible 

i socials. 
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Ciutadans 

 Potenciarem la promoció de l’autonomia i la prevenció de la 

dependència. Abordarem la preservació de l’autonomia en persones 

grans i en persones amb discapacitat, abans que apareguin limitacions. 

Inclourem recursos d’atenció per a persones amb patologies 

potencialment cronificables que permetin gestionar aquesta prevenció 

durant el procés de rehabilitació. 

 

 Aprovarem una nova Llei de drets de les persones amb 

discapacitat. Aquesta Llei servirà com a instrument legal per adaptar 

la normativa catalana als principis i mandats de la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va 

entrar en vigor a Espanya l’any 2008. 

 

 Proposarem al Parlament la creació d’una Comissió permanent 

de polítiques integrals per a la discapacitat. Servirà per dotar de 

visibilitat les qüestions que tenen a veure amb les persones amb 

discapacitat, per tenir un espai propi on escoltar la veu del moviment 

associatiu i per garantir la transversalitat política en l’atenció i la 

protecció dels seus drets i per a la seva inclusió social. 

Junts per Catalunya 

 Aprovarem i impulsarem el Pacte Nacional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat (PNDPD). Finalitzarem les tasques de la 

Taula del Pacte amb la signatura i la implantació del Pacte. 
Actualitzarem el marc normatiu i pressupostari segons la Convenció 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions 

Unides. 
 

 Aprovarem la Llei catalana de l’autonomia personal per a 
positivar els drets socials, garantint-hi l’accés universal i adequant el 
marc normatiu. Aquesta llei ens permetrà, entre d’altres, accedir amb 

més celeritat a les prestacions i els serveis per a les persones en 
situació de dependència. 

 
 Aprovarem el nou model d’atenció a les persones amb 

discapacitat modificant el marc legal existent per a garantir un 

apropament dels serveis a les persones amb discapacitat basat 
en la promoció de l’autonomia de cada persona, unificant el 

reconeixement del grau de discapacitat i de dependència, i garantint-
ne els drets, tal i com defineix la Convenció sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. 
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Esquerra Republicana de Catalunya 

 Impulsar una nova llei de promoció de l’autonomia personal i 

d’atenció a les persones en situació de dependència, amb mirada 

de gènere, per garantir el dret a l’autonomia de les persones grans i 

de les persones amb discapacitat, articulant un nou sistema català de 

promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a la dependència tenint 

en compte tot el cicle de vida, amb la creació de contextos inclusius i 

un sistema de suports a partir d’una cartera de serveis socials 

adequada i que posi el focus en la promoció i les capacitats de les 

persones. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Assegurar un correcte finançament als ens locals, empreses 

prestadores de serveis i Tercer Sector, en especial per enfortir el 

Servei d’Atenció Domiciliària, que esdevindrà un servei essencial 

per al nou model residencial que plantegem des del PSC. 

 

 Establir, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, la teleassistència 

com a dret subjectiu per a aquelles persones dependents que no 

visquin en centres residencials. 

 

 Considerar la llar habitual com a element fonamental de 

l’assistència social i sanitària. Les persones que ho vulguin han de 

poder romandre a casa seva fins que el seu estat de salut o 

d’autonomia facin inevitable la seva institucionalització. 

 

 Incrementar el nombre d'hores, la tipologia de serveis i el 

finançament que s'ofereixen des del Servei d'Atenció 

Domiciliaria, i d'altres que s'ofereixen des dels ens locals, incorporant 

també l'atenció sanitària domiciliària en un nou catàleg de serveis, 

entenent l'atenció domiciliària com social i sanitària amb serveis 

integrats. Caminar cap a la tecnificació de les llars mitjançant la 

domòtica, garantint l'accessibilitat i intensificant la relació de o la 

resident amb el seu entorn social i comunitari. 

 

 Promoure el model de vida independent i el suport a l’autonomia 

personal per retardar i alleugerar les situacions de dependència. Això 

vol dir ampliar la cartera de serveis incorporant-hi l'acció 

preventiva i comunitària, i implicar-hi al conjunt de polítiques 

públiques de suport social i habitatge, que possibilitin romandre a 

l’entorn habitual des d’una visió d’atenció integral de les diverses 

necessitats per viure de forma autònoma. 

 

 Promoure el model de vida en comunitat, en el seu entorn 

habitual amb tots els serveis i les prestacions que recull la Llei de 

promoció de l’autonomia personal i suport a la dependència amb la 

figura de l’assistent personal com a eix troncal. 
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 Crear el Pacte Nacional per la Promoció de l’Autonomia Personal 

i l’Atenció a la Dependència a Catalunya (Llei 33/2006), amb la 

participació d’agents socials, entitats prestadores de serveis i usuaris i 

usuàries, encarregada de dissenyar una nova Llei catalana de 

l’autonomia personal.  

En Comú Podem 

 Impulsar un sistema de prestació de cures proper a la 

comunitat. Els serveis han de ser flexibles i ajustats als moments 

vitals de les persones amb dependència i a les persones que en tenen 

cura, afavorint projectes de vida independent i esquemes de vida que 

potenciïn la permanència de les persones en el seu entorn social 

(assistent personal, productes de suport, mitjans d’accessibilitat, etc.) 

i superant el model residencial de macrocentres. 

 

 Crear una nova prestació, SAD+ que doni un servei a domicili 

24x7 en cèdules d’equips descentralitzades, seguint el model de les 

superilles socials de Barcelona. 

 

 Posar l’accent en l’autonomia i la vida independent de la persona. Per 

això volem incrementar els assistents personals per a les persones 

que vulguin optar per aquesta via en comptes de la institucionalització 

en residències o en l’àmbit familiar. Tanmateix, també cal garantir 

l’accés a habitatges adaptats en sentit ampli i seguir avançant en la 

millora de l’accessibilitat del parc d’habitatges, impulsant el sector de 

rehabilitació, adaptació i domotització. 

 

 Finalitzar, signar i desenvolupar el Pacte Nacional per als drets 

de les persones amb discapacitat que permeti transformar els 

serveis cap a la plena inclusió a la comunitat, d’acord amb la Convenció 

de Nacions Unides. 

 

 Aprovar una llei d’autonomia personal de Catalunya, que haurà 

de contemplar el següent: màxima autonomia possible; prevenció, 

intervenció en l’entorn i per generar contextos inclusius; avenç cap a 

la unificació dels equips de valoració de la discapacitat i els de valoració 

de la dependència; creació d’equips d’assessorament i seguiment que 

elaborin el Pla d’Autonomia i Vida consensuat amb l’usuari/ària i/o la 

família. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Redissenyar el model residencial com a model principal d'atenció i 

promoure un model que prioritzi l'autonomia de les persones, 

desplegant altres alternatives públiques com pisos o apartaments 

comunitaris o sistemes de cohousing sèniors públics, com es poden 

trobar en altres països europeus. 
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 Garantir i promoure la vida autònoma de les persones amb 

diversitat funcional i trastorn mental. 

Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 S’ha d’incrementar el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) per 

facilitar que la persona pugui romandre a casa durant el màxim temps. 

 

 Revisar l’actual model d’atenció a les persones amb 

discapacitat per adaptar-lo a la Convenció de Drets de les 

Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, apostant per 

la dimensió comunitària i garantint que les persones amb discapacitat 

puguin viure de forma independent, participant plenament en tots els 

aspectes de la seva vida i prenent les seves pròpies decisions amb els 

suports adequats. 

 

 Revisar i reforçar els serveis d’atenció domiciliària, fent-los 

compatibles amb altres ajudes, prestacions i suports i adjudicant-los 

segons la situació i les necessitats de cada persona. 

 

 Desenvolupar el Pacte Nacional per als drets de les persones 

amb discapacitat que permeti transformar els serveis cap a la plena 

inclusió a la comunitat, d’acord amb la Convenció de Nacions Unides. 

 

 Impulsar i donar suport als projectes presentats en el marc dels 

Fons de Recuperació de la Unió Europea que estiguin 

relacionats amb la transformació i la innovació dels serveis 

d’atenció a les persones amb discapacitat. 
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Ciutadans 

 Dotarem dels mitjans de protecció sanitària precisos els 

professionals i voluntaris de les entitats del Tercer Sector 

d’Acció Social. Assegurarem la provisió suficient d’equips de protecció 

individual per a totes les persones que durant aquesta pandèmia, de 

forma professional o voluntària, dediquen el seu temps a ajudar aquells 

que pitjor ho estan passant. 

Junts per Catalunya 

 Crearem l’Agència d’atenció integrada social i sanitària, 
participada pels departaments competents en polítiques socials i salut 

del Govern, com a gestora del conjunt de recursos sociosanitaris 
(incloses les residències per a persones grans) i d’altres serveis que 
impliquin recursos d’ambdós àmbits. Aquesta actuació tindrà caràcter 

prioritari. Apostarem decididament per l’atenció integrada social i 
sanitària a la dependència i per a la promoció de l’autonomia personal. 

Ho farem amb la creació de l’Agència específica que garanteixi els 
serveis d’atenció integrada social i sanitària per a persones amb 
discapacitat, persones amb dependència i persones amb trastorn 

mental.  
 

 Impulsarem el reconeixement únic de perfils laborals 
(infermeria, auxiliars, gerontolegs, educadors socials, assistents 
socials, fisioterapeutes, etc.) entre els àmbits social i sanitari (amb 

les mateixes condicions laborals i salarials). 
 

 Equipararem proporcionalment els pressupostos dels 

departaments social i sanitari, sense perjudici del sanitari. 
 

 Unificarem els sistemes d’informació i d’expedients socials i 
sanitaris. 

 
Esquerra Republicana de Catalunya 

 Impulsar un nou model d’atenció integrada social i sanitària de 

Catalunya. 

 

 Dissenyar i desplegar una Agència d’Atenció Integrada Social i 

Sanitària com a instrument d’operativització dels àmbits d’atenció 

compartits i amb visió comunitària, a la qual se li assignaran funcions 

de planificació, finançament, compra integrada de serveis i elaboració 

de plans operatius territorials. Impulsar els canvis legislatius 

necessaris perquè aquesta eina sigui possible. 
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 Impulsar la integració de serveis i posar les persones i les 

comunitats al centre de l’atenció, amb especial èmfasi en la millora 

de l’experiència dels individus. El sistema de salut ha de poder 

funcionar amb una doble orientació, envers les persones i envers les 

comunitats, des d’una perspectiva multidisciplinària i donar resposta 

integral i integrada a les seves necessitats, en un context de 

possibilitats il·limitades, però de recursos limitats. 

 

 Abordar les debilitats del model d’atenció residencial, 

equilibrant la gestió entre els departaments de Salut i Afers 

Socials, amb la dotació pressupostària i de recursos humans i 

materials suficients per permetre donar una resposta adequada a 

les necessitats sanitàries però evitant la sanitarització d’aquest model. 

 

 Accelerar el desplegament de l’atenció domiciliària com a 

model d’atenció alternatiu a l’hospitalització o a la 

institucionalització de les persones, a partir de l’experiència 

adquirida durant la crisi, en què els diferents nivells assistencials actuïn 

en funció de la complexitat del pacient en cada etapa del seu procés 

assistencial. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Reforçar i intensificar la supervisió mèdica de les residències 

de gent gran i altres dependents, potenciant l’atenció 

domiciliaria des de l’Atenció Primària. 

 

 Prioritzar l'atenció i les cures en l'entorn de proximitat. Per això 

és fonamental que els sistemes de serveis socials i salut augmentin la 

seva coordinació i donin una resposta eficient i eficaç, creant un 

veritable espai sociosanitari, promovent l’autonomia de les persones 

en el seu entorn de referència i responent al repte de la promoció de 

la vida independent de les persones amb discapacitat. 

 

 Avançar cap a un sistema integral d’atenció a les persones al 

llarg de la seva vida amb una autèntica coordinació dels sistemes de 

protecció social, sanitari i salut pública. 

 

 Promoure un nou model assistencial que asseguri una eficaç i 

real coordinació amb el sistema sanitari. Caldrà, per tant, 

incrementar els recursos econòmics i humans del sistema públic de 

salut, de l'atenció primària, dels serveis de geriatria als hospitals i dels 

serveis socials municipals, fent efectiu l'expedient únic social i sanitari. 

En Comú Podem 

 Apostar decididament per la integració social i sanitària i 

desenvolupar un ecosistema de recerca i creació de 

coneixement que permeti un canvi en els mètodes d’atenció i 
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intervenció social i la digitalització del sector amb una història social 

única i compartida amb salut, treball i educació. 

 

 Potenciar un sistema d’atenció social i sanitària que integri la 

intervenció d’acord amb l’evolució de les necessitats: promovent la 

innovació, la pràctica col·laborativa i la corresponsabilitat. Garantir 

l’atenció sanitària a les residències des del sistema públic de salut. 

 

 Incrementar els costos dels mòduls d’atenció a la gent gran i 

dependent (residències, SAD i altres serveis) per a l’equiparació de 

salaris al sector social i al sanitari, segons els principis d’igualtat de 

responsabilitat i nivell d’estudis expertesa. L’increment ha de cobrir el 

100% de les despeses. 

 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Protocols sanitaris per a la millora de les condicions sanitàries i 

sociosanitàries de les persones amb diversitat funcional i trastorn 

mental. 

Partit Popular  

 Dotarem d’un programa d'atenció individualitzada d'urgència a 

la totalitat de residències per detectar i atendre les seves 

necessitats sanitàries més immediates, tant al personal que hi treballa, 

com a les persones que hi resideixen 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Articular un sistema més integrat d’atenció integral 

sociosanitari, el qual ha de permetre gestionar un servei d’atenció 

global, social i sanitari a les persones que tenen necessitats sanitàries 

i socials complexes. El compromís ha de ser atendre la persona en cada 

moment amb una resposta integral adaptada a les seves necessitats. 

 

 Garantir la continuïtat assistencial integrant els diferents 

nivells d’atenció i establint processos transversals: primària, 

especialitzada, domiciliària, residències i centres sociosanitaris. 

 

 Recuperar el Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària, per tal 

d’integrar les persones amb necessitats sanitàries i socials complexes 

(atenció a la dependència i residències), sota un mateix paraigua 

departamental. 

 

 Integrar els equips sanitaris dels centres residencials amb els 

equips d’Atenció Primària. 

 

 Integrar els serveis socials amb els serveis de salut, la qual cosa 

revertirà en una millor prestació de serveis i de qualitat de vida de les 

persones, especialment les més vulnerables. 
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Ciutadans 

 Aprovarem una Llei d’Economia Social i Solidària. Aquesta 

definirà els criteris per a la determinació de les entitats d’economia 

social. Constituirà el Consell d’Economia Social i Solidària de Catalunya 

com a òrgan consultiu, de diàleg i de participació. Establirà les 

condicions per al foment de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, 

entre d’altres, a través del desenvolupament de la figura de les 

clàusules socials a la contractació pública de la Generalitat i del règim 

de concert social per a la prestació de serveis socials de responsabilitat 

pública. 

 

 Garantirem la sostenibilitat de les entitats del Tercer Sector 

d’Acció Social. Augmentarem els recursos destinats a les entitats del 

Tercer Sector en el marc d’un nou model de finançament estable i 

plurianual. Definirem el procediment administratiu a fi que les entitats 

del Tercer Sector puguin ser reconegudes com a entitats 

col·laboradores amb la Generalitat. 

 

 Regularem els concerts socials com a fórmula per a la gestió 

dels recursos i la prestació de serveis assistencials per al Tercer 

Sector. El sistema, similar al dels concerts a l’educació o la sanitat, 

dotarà de cobertura jurídica la gestió i la prestació indirecta de serveis 

de responsabilitat pública per part d’entitats privades. La concessió i la 

renovació d’aquests concerts primarà la iniciativa social i atendrà els 

principis de continuïtat i de proximitat. 

 

 Fomentarem el voluntariat social a Catalunya. Elaborarem un nou 

Pla del Voluntariat que doni resposta als nous reptes de la nostra 

societat. Impulsarem un conveni amb la Seguretat Social per tal que 

el servei realitzat per voluntaris a entitats o projectes d’especial interès 

social computi com a temps cotitzat a tots els efectes i reforci la seva 

protecció social. 

Junts per Catalunya 

 Consensuar la Llei del Tercer Sector Social que el reconegui com 

a servei públic. Promoure la Llei del Tercer Sector Social per tal 

d’enfortir i donar més eines per al desenvolupament quantitatiu i 

qualitatiu a un sector tan transcendent des de tots els punts de vista 

per a la nostra societat. Aquesta Llei, consensuada amb el mateix 

sector, li donarà ple reconeixement com a servei públic que exerceix a 

Catalunya i inclourà, tal com sol·licita el sector, i d’acord amb el 

fonament jurídic que ofereixen les Directives Europees 2014/24/UE, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
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contractació pública, una regulació per fer possible la concertació de 

serveis a partir de la qual es construeixi un nou model de col·laboració 

publicosocial. 

 

 Implementar un Pla de xoc urgent de mesures per a la 

revitalització i l’enfortiment del tercer sector social afectat per 

la crisi COVID-19. Impulsarem un programa específic per a pal·liar 

les conseqüències socials que la COVID-19 ha generat als prestadors 

de serveis i les organitzacions sense afany de lucre, com són, entre 

d’altres, els sobre costos i l’augment de contractació. 

 

 Implementar un Pla d’estabilitat per al tercer sector mitjançant 

la concertació de serveis i l’establiment de plurianualitats, mentre es 

consensua, redacta i aprova la Llei del tercer sector social. 

 

 Dissenyar un nou sistema per a l’adjudicació del tram català 

dels recursos del 0,7% de l’IRPF, exigint la gestió del conjunt de 

recursos que corresponen a Catalunya. 

 

 Aconseguir que els recursos provinents de l’impost de societats 

que es destinen ara només a entitats d’àmbit estatal, tinguin 

un repartiment just i s’adrecin també a les entitats territorials. 

 

 Potenciar el model català de serveis socials, que es caracteritza, 

entre 

d’altres aspectes, per la col·laboració o concertació publicoprivada, 

tenint en compte el grau d’expertesa que aporta el tercer sector. 

 

 Aprofundir el diàleg i l’acord amb el tercer sector social, tenint 

en compte la pluralitat i la diversitat del conjunt d’entitats i fundacions, 

prioritàriament a través de la Taula del tercer sector social i la 

Confederació. 

 

 Desenvolupar l’Acord per una Catalunya social, signat el juliol de 

2020. 

 

 Respectar des del Govern els diferents models d’entitats del 

tercer sector: associacions, fundacions, cooperatives, etc. En cap cas 

la fórmula jurídica escollida lliurement per l’entitat podrà ser motiu de 

discriminació. 

 

 Desplegar mesures per a l’impuls de l’economia social, 

consensuant amb el tercer sector social la Llei d’Economia Social i 

Solidària de Catalunya. 

 

 Promoure el voluntariat social de les entitats i reconèixer que són 

un servei essencial que reforça la tasca (mai no la substitueix) dels 

professionals de cada àmbit. 
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 Crearem un programa específicament dedicat a donar suport a 

la participació i el lideratge d’entitats del tercer sector 

catalanes en organitzacions europees i internacionals. 

 

 Concertació publicoprivada: Junts per Catalunya creiem en la 

concertació i la participació de les entitats sense ànim de lucre i el teixit 

empresarial català, de petites i mitjanes empreses, com a gran soci 

per a la prestació de serveis de qualitat de l’administració pública. Per 

això, fomentarem aquesta aliança per la millora dels nostres serveis 

públics. La concertació publicoprivada pot garantir el mateix nivell 

salarial, de qualitat de servei i de control en els llindars de qualitat, 

sempre que les administracions actuants ho contemplin en els plecs i 

contractes, i apliquin els controls pertinents. A més, permet la 

participació dels sectors, famílies i professionals d’un àmbit, d’una 

forma clara; en la majoria dels casos d’una forma més flexible, àgil i 

participativa que quan ho fa directament l’administració pública. 

Esquerra Republicana de Catalunya 

 Aprovar una nova llei que reguli els serveis d’atenció a les 

persones amb criteris de qualitat de servei a les persones 

usuàries i de garantia de drets socials i laborals, en lloc de fer 

prevaler preferentment els criteris de cost actuals. En aquest sentit, 

cal seguir avançant en un desenvolupament normatiu que afavoreixi la 

contractació de pimes i iniciatives de l’economia social i solidària en 

front de grans corporacions i empreses multiservei  l’economia social i 

solidària i el cooperativisme en general. 

  

 Tramitar i aprovar la llei de l’economia social i solidària per 

enfortir el reconeixement de tercer sector social en la cobertura 

i la garantia dels drets socials de la ciutadania per permetre impulsar 

la transformació cap a un model productiu responsable, sostenible i 

solidari amb les persones. 

 

 Impulsar la llei del tercer sector social amb consens i participació 

dels principals agents de l’àmbit. El seu contingut haurà d’anar 

coordinat amb la resta de normativa legislativa i reglamentària existent 

en els àmbits dels serveis de prestació a les persones i de les iniciatives 

en el marc de l’economia social i solidària. 

 

 Impulsar una llei catalana d’acció concertada que garanteixi la 

qualitat i el servei centrat en la persona i que tingui com a eixos 

vertebradors els principis de l’economia social i solidària, entre ells la 

governança democràtica, el no lucre i la millora de la comunitat i 

l’entorn, en la provisió de serveis socials i d’atenció a les persones. 

 

 Mantenir i reforçar els programes de suport específic al 

funcionament i la governança de les entitats del tercer sector 

social, especialment el programa de suport a la governança 
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democràtica i el programa de foment de l’equitat de gènere al tercer 

sector social de Catalunya. 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

 Vetllar per la correcta aplicació del Codi de Bones Pràctiques en 

la contractació pública i actualitzar les clàusules socials i 

mediambientals. Les empreses que contractin amb l’administració 

respectaran les condicions laborals del conveni col·lectiu. 

 

 Impulsar una Llei de subvencions que apliqui els principis del 

bon govern, assegurant l’interès social de les activitats 

subvencionades, acabant amb la discrecionalitat i fent 

transparents les relacions entre els sectors públic i privat. 

Regular, amb relació al sector privat que contracti amb el sector públic 

de la Generalitat, la publicació al seu web corporatiu dels contractes, 

convenis i subvencions obtingudes. 

 

 Establir una coordinació estable entre les Administracions 

Públiques i el Tercer Sector Social. 

 

 Promoure una Llei de concertació social que garanteixi la qualitat 

en la prestació dels serveis públics i l’estabilitat en la gestió dels 

recursos per part de les entitats del tercer sector social. 

En Comú Podem 

 Aprovar una llei reguladora dels serveis a les persones, que 

constatin la importància i l’especificitat dels serveis dedicats a l’atenció 

a les persones i la necessitat de prioritzar en la selecció dels 

contractistes les qüestions de qualitat i les necessitats específiques de 

les persones usuàries, sobretot les més vulnerables, per sobre de 

consideracions econòmiques. 

 

 Impulsar una llei del Tercer Sector Social de Catalunya a partir 

del treball conjunt, participat i consensuat amb les entitats 

representatives del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest nou 

marc legislatiu que, entre d’altres qüestions, ha de reconèixer el Tercer 

Sector Social com a servei públic i garantir-ne la seva sostenibilitat. 

 

 Impulsar la Llei d’acció concertada per a la prestació de serveis 

de caràcter social i d’atenció a les persones. Un marc legislatiu 

que asseguri la qualitat en l’atenció, la no mercantilització dels serveis 

i la priorització del sense afany de lucre en la gestió dels recursos 

públics i transitar cap a un nou model de col·laboració públic-social que 

estableixi un marc de relació estable i permanent amb les entitats 

socials i Tercer Sector. 

 

 Impulsar un pla de xoc de suport al Tercer Sector que doni 

resposta a l’impacte econòmic i financer provocat per la crisi amb 
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mesures efectives que garanteixin el pagament puntual tant de les 

factures per la gestió de serveis públics, com de les subvencions per a 

l’execució de projectes i activitats socials per no posar en risc la 

viabilitat de les entitats socials del país. 

 

 Eliminar el règim de subvenció com a mecanisme de relació 

amb les entitats socials i en el seu lloc, fomentar els contractes 

programa i concerts per garantir l’estabilitat de les polítiques el sector 

social. 

 

 Exigir les clàusules socials en les contractacions públiques que 

esdevindrien obligacions legals essencials dels concerts socials i de la 

gestió delegada, facilitant les ofertes de les entitats del tercer sector. 

 

 Promoure l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau 

de participació ciutadana i de reforç de la cohesió social. Seguir 

implementant la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de 

foment de l’associacionisme. 

 

 Introduir clàusules socials en matèries com l’ocupació, la salut 

laboral, la igualtat, la subcontractació dels serveis de prevenció de 

violència masclista o l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social, 

entre d’altres. 

 

 Establir l’objectiu de que la Generalitat dobli la contractació 

reservada en els propers quatre anys. 

CUP Un nou cicle per guanyar 

 Donar suport a les iniciatives de l’economia social i solidària per 
revertir el model econòmic. 

 
 Potenciar les propostes basades en l’economia social i solidària 

que ens permetin disposar dels serveis d’atenció a les 

persones, cures, i proveir les necessitats bàsiques de forma 
autogestionada i no mercantilitzada. 

 
Partit Popular  

 - 

Partit Demòcrata Europeu Català  

 Articular un pla de rescat del sector amb subvencions a fons 

perdut per salvar el teixit d’entitats socials d’atenció a les persones 

amb discapacitat de la crisis que estan patint per la pandèmia i per 

compensar-les de l’increment de despeses que han hagut de patir i de 

la caiguda d’ingressos que han tingut moltes d’elles. Serà molt més car 

haver-lo de crear de nou, que donar-li amb urgència el suport que 

necessita per mantenir-se. 

 



43 
 

 Aprovar la Llei de l’Economia Social i solidària fonamentada en 

les bases acordades pel Govern de la Generalitat i l’Associació de 

l’Economia Social de Catalunya (AESCAT), de la qual formen part un 

bon nombre de les entitats d’economia social. Serà un primer pas anar 

consolidant un espai legislatiu per al tercer sector. 

 

 Desplegar l’Acord per una Catalunya Social, signat el passat 31 

de juliol de 2020 pel Govern de la Generalitat, la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social i la Confederació empresarial del Tercer Sector 

Social que estableix les línies i el model de recuperació davant de 

l’actual crisi generada per la Covid-19 en matèria social. 

 

 Aprovar la Llei d’acció concertada per la prestació de serveis de 

caràcter social i d’atenció a les persones, que permeti incorporar un 

finançament més estable i transparent a les entitats socials prioritzant 

el concert, amb conveni plurianual, a les subvencions. 

 

 Reforçar la col·laboració públic-social amb les entitats socials 

del tercer sector, amb un marc legislatiu favorable al 

desenvolupament de les activitats d’iniciativa social que executen. 

 

 Elaborar el Llibre blanc de les professions socials de manera 

participada amb col·legis, universitats i professionals. Avançar cap a 

l’equiparació salarial dels i les professionals del sector respecte a la 

funció pública. 

 

 Abordar amb urgència el pagament del deute de la Generalitat 

de Catalunya amb les entitats socials del país. 

 

 Donar la categoria de serveis essencials als serveis d’atenció a 

les persones oferts per les entitats del Tercer Sector a fi 

d’enfortir els serveis bàsics d’atenció social i els serveis socials 

especialitzats. 

 

 Promoure la modificació de la Llei de mecenatge per 

incrementar els incentius fiscals a les donacions de persones i 

empreses a les entitats socials sense afany de lucre, potenciant 

així la millora del finançament de les entitats del Tercer Sector. 

 

 Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar al mercat 

laboral els col·lectius més vulnerables (dones, joves, majors de 

quaranta-cinc anys, persones amb discapacitat, persones 

nouvingudes, poble gitano, etc.), amb l’increment dels programes 

vinculats a les polítiques actives d’inserció per part del Govern. 

 

 Garantir la publicació durant els primers dos mesos de l’any de 

les Bases i convocatòries de subvencions de la Generalitat i la 
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resolució durant el primer trimestre, així com la puntualitat en 

els pagaments de les bestretes. 

 

 Acompanyar a les entitats del Tercer Sector en la presentació 

de projectes europeus. Dissenyar estratègies conjuntes de 

presentació que afavoreixin la seva consecució. 

 

 Promoure la transformació digital i la innovació dels sistemes 

de gestió i de millora de la intervenció social del tercer sector 

social mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) i avançar cap a uns sistemes de gestió de dades més integrats i 

interoperables entre les diverses administracions públiques i les 

entitats proveïdores de serveis. 

 


