NOTA DE PREMSA

La Unió veu insostenible la retallada de més de 1.000 milions en
dependència, que segons la Llei hauria de finançar l’Estat
L’entitat insisteix que són imprescindibles els acords que facin sostenible el sistema, del qual
depenen les persones més fràgils
(Barcelona, 03/05/13)-. La Unió veu amb preocupació que el Govern central s’hagi compromès
davant la UE a reduir 1.108 milions d’euros de la Llei de Dependència el 2013, ja que aquesta
mesura vulnera l’atenció a les persones en situació de dependència i la cohesió social. Així
mateix, l’associació empresarial vol destacar que la xifra és superior a la que l’Administració
central havia pressupostat per aquest any (que inicialment era de 1.087 milions) i que l’Executiu
ha pres aquesta decisió sense comptar ni amb les autonomies ni amb el sector.

	
  
Segons preveu la Llei, l’Estat hauria d’aportar el 50% de la despesa pública en dependència
però el 2012 només va aportar el 21%.	
  
A més, avui mateix, fonts de l’ICASS han informat que s’atura l’adjudicació de noves
prestacions econòmiques vinculades a usuaris, la qual cosa és una conseqüència de la
pròrroga pressupostària.

	
  
Davant el subfinançament i la duresa econòmica, des de La Unió es vol manifestar que el
context actual és insostenible i que calen de forma imminent els acords polítics, econòmics i
socials que facin viable el sistema d’atenció a la dependència, perquè afecta les persones amb
més situació de fragilitat de la nostra societat.

	
  
La Unió Catalana d’Hospitals és una associació empresarial formada per més de cent entitats
sanitàries i socials que aglutinen més de 400 centres i que generen prop de 60.000 llocs de
treball i que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans,
posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir
una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i
social públic participat per la societat civil sobre la base de l’autonomia de gestió empresarial.
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