
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER DONAR SUPORT A LES PERSONES AMB 

DEPENDÈNCIA 
 
 

 
 
 
Segons el document “Programa Nacional de Reformas 2013”, publicat a la web de La 
Moncloa el passat dimecres 1 de maig de 2013 (aprofitant un dia festiu), el govern de 
l’Estat Espanyol té previst retallar 1.087 milions d’euros dels 2.200 milions previstos en 
els pressupostos de l’Estat per a l’atenció a la dependència aquest any 2013. Una 
retallada de gairebé el 50% que se suma a les retallades realitzades l’any 2012 en què 
l’estat va deixar d’aportar 559 milions. Les polítiques de retallades a la llei s’aplicaran 
de forma gradual: 1.108 milions el 2013 i 571 milions més el 2014. 
 
A més, no sols aplica una retallada encoberta, sinó que també encareix en un 5% el 
repagament durant el 2013, amb la qual cosa aconseguirà estalviar la “considerable 
suma” de 339 milions d’euros. I, per si no fos poc, aquest “ahorro” de 150 milions que 
aconseguirà amb la reducció del nivell de gravetat de les persones dependents, que 
en la majoria de casos s’ha revisat a la baixa. També hi haurà retallada en els 
pagaments i la supressió de la cotització a la Seguretat Social per als cuidadors 
familiars, aprovada l’any passat. 
 
La darrera part de la retallada anirà a càrrec de les comunitats autònomes, ja que la 
llei està finançada teòricament al 50% l’Estat i l’altre 50% les autonomies, un acord 
que l’estat espanyol ja incompleix amb Catalunya, on la Generalitat assumeix el 80% 
de les despeses. 
 
Aquestes retallades no només no suposen estalvi per a l’Estat, sinó que el que 
aconsegueixen és augmentar la precarietat d’un sector econòmic ja prou castigat amb 
sous molt baixos. 
 
Tot això, no representarà cap altra cosa que no sigui l’increment de l’atur dins del 
sector, amb les consegüents caiguda en picat de les prestacions. En definitiva, 
significa una davallada en les cotitzacions i en la despesa de les famílies. 
 
Per la seva banda, la Taula del Tercer Sector a Catalunya ha emès un comunicat dient 
que aquesta nova retallada suposa més pressió sobre les famílies afectades, els 
usuaris i per als cuidadors familiars i els cuidadors professionals que atenen a les 
persones amb un grau de dependència concret, ja que s’intensifica la precarietat de la 
seva feina i les famílies rebran menys ajudes per poder fer front a la seva situació 
particular. 
 



Aquesta mesura provocarà que milers de persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica hagin de fer front a un cost que no podran assumir. Per tant, augmentaran 
les situacions de pobresa de persones dependents i de les seves famílies amb un 
augment del treball de cures que recauran sobre els cuidadors familiars, un col·lectiu 
de 180.000 persones (el 90% de les quals són dones) que atenen persones amb algun 
grau de dependència. 
 
Per últim, l’Ajuntament no ha de complir un paper d’anar posant pedaços a les 
retallades que es produeixin des d’àmbits institucionals superiors, però sí que com a 
institució més propera a la ciutadania, ha d’implicar-se en aquells àmbits de les 
polítiques públiques que afecten als sectors més vulnerables. 
 
És per tots aquests motius que els Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Que la Regidoria de Serveis Socials estudiï un pla d’actuació per tal de 
minimitzar els efectes que tindrà la retallada del govern espanyol en atenció a la 
dependència, per evitar l’exclusió social d’aquest sector de la població.  
 
Segon.-  Que la publicació d’aquest pla tingui caràcter urgent i no es demori més de 
tres mesos. 
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