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Jornada.	El	règim	jurídic	de	l’atenció	a	la	persona	en	matèria	social	
Tarragona,	dimecres,	6	de	març	de	2019	
	
Presentació	

	
Les	bases	de	 l’atenció	a	 la	dependència	 i	a	 l’autonomia	personal	a	Catalunya	es	
basteixen	amb	l’aprovació	de	la	Llei	12/2007,	d'11	d'octubre,	de	serveis	socials,	la	
segona	 catalana.	 Aquesta	 llei	 	 va	 establir	 un	 nou	model	 de	 serveis	 socials	 que	
comporta	el	dret	d’accés	universal	per	al	conjunt	de	ciutadans	de	Catalunya,	i	els	
els	 obre	 a	 tota	 la	 ciutadania.	 D’acord	 amb	 la	 llei,	 les	 competències	 en	 serveis	
socials	 seran	 exercides	 per	 l’Administració	 de	 la	 Generalitat,	 els	 consells	
comarcals	i	el	municipis,	en	principi,	amb	més	de	50.000	habitants.		
	
L’aprovació	de	 la	Llei	39/2006,	de	14	de	desembre,	de	promoció	de	 l’autonomia	
personal	 i	 atenció	 a	 les	 persones	 en	 situació	 de	 dependència,	 marca	 el	
començament	 d’una	 nova	 etapa	 en	 el	 desenvolupament	 dels	 serveis	 socials	 a	
Espanya	 i,	 per	 suposat,	 també	 a	 Catalunya.	 Per	 primer	 cop	 l’atenció	 a	 la	
dependència	 esdevé	 en	 un	 dret	 ciutadà	 que	 es	 basa	 en	 els	 principis	
d’universalitat,	 igualtat	 i	 equitat;	 que	 superen	 el	 caràcter	 assistencial	 que	 tenia	
fins	al	moment.		
	
Aquesta	Llei	estatal	regula	“les	condicions	bàsiques	de	promoció	de	 l'autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	situació	de	dependència	mitjançant	la	creació	
d'un	 Sistema	 per	 a	 l'Autonomia	 i	 Atenció	 a	 la	 Dependència	 (SAAD),	 amb	 la	
col·laboració	i	participació	de	totes	les	administracions	públiques”	en	l’exercici	de	
les	 seves	 competències,	 que	 comprèn	 el	 conjunt	 de	 serveis,	 els	 graus	 de	
dependència,	 els	 criteris	 bàsics	 per	 valorar-los;	 així	 com	 el	 procediment	 de	
reconeixement	 del	 dret	 a	 les	 prestacions	 i	 amb	 la	 voluntat	 d’optimitzar	 els	
recursos	públics	i	privats	disponibles.		

	
És	a	partir	d’aquest	moment	que	podem	parlar	d’un	vertader	Sistema	de	Serveis	
Socials;	 atès	 que	 per	 primer	 cop	 els	 serveis	 socials	 s’entenen	 com	 un	 dret	 de	
caràcter	subjectiu	i	això	és	el	que	determina	el	seu	accés.	Entre	d’altres	qüestions:	
l’atenció	 als	 usuaris	 es	 personalitza	 i	 es	 prioritza	 la	 possibilitat	 de	 romandre	 a	
l’entorn	i	es	determina	la	col·laboració	entre	els	serveis	socials	i	sanitaris	i	amb	el	
tercer	sector;	així	com	la	cooperació	interadministrativa.		
	
En	un	context	de	crisi	econòmica	i	amb	la	finalitat	de	reduir	el	dèficit	públic,	i	amb	
la	pretensió	de	no	 limitar	 la	prestació	dels	serveis	públics	essencials,	s’aprova	el	
Reial	 Decret-Llei	 20/2012,	 del	 13	 de	 juliol,	 de	 mesures	 per	 garantir	 l’estabilitat	
pressupostària	 i	 el	 foment	 de	 la	 competitivitat,	 que	 té	 conseqüències	 directes	
sobre	 la	 Llei	 39/2006,	 atès	 que	 introdueix	 importants	 modificacions	 en	
l’estructura	 del	 SAAD.	 Entre	 d’altres,	 el	 reial	 decret	 simplifica	 els	 graus	 de	
dependència	;	endarrereix	fins	al	2015	la	incorporació	de	nous	usuaris	del	grau	1;	
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provoca	un	canvi	en	el	calendari	d’aplicació;	 incorpora	l’assistent	personal	a	tots	
els	graus	de	dependència;	rebaixa	la	quantia	de	les	prestacions	econòmiques	dels	
cuidadors	 familiars;	 fa	 restriccions	 en	 els	 pagaments	 retroactius,	 passa	
l’ajornament	 a	 5	 o	 8	 anys	 i,	 finalment,	 també	 fa	 canvis	 en	 els	 criteris	 que	
garanteixen	l’accés	a	les	prestacions.1	
	
La	Llei	39/2006	vol	ser	la	normativa	marc	d’un	important	àmbit	normatiu	farcit	de	
multitud	 de	 normes	 de	 diferent	 rang	 que	 fan	 referència	 a	 l’atenció	 a	 la	
dependència	i	a	l’autonomia	personal	i	que,	tant	des	d’un	punt	de	vista	material	
com	 transversal,	 afecten	 a	 molts	 àmbits	 i	 col·lectius	 com	 són	 la	 infància	 i	 la	
joventut,	 la	 gent	 gran,	 la	 discapacitat,	 l’estrangeria,	 el	 gènere,	 les	 addiccions,	
l’emergència	habitacional,	 la	pobresa	energètica,	 la	pobresa,	 entre	molts	 altres,	
que	composen	un	vertader	corpus	iuris	especialitzat.		

	
	
Objecte	

	
Anàlisi	 de	 l’Ordenament	 jurídic	 sectorial	 de	 l’atenció	 a	 la	 persona	 en	 matèria	
social,	que	requereix	d’especialistes	en	el	món	del	dret	que	operin	tant	en	l’àmbit	
de	 les	 administracions	 públiques	 i	 llurs	 sectors	 dependents,	 com	 en	 l’àmbit	 del	
tercer	sector	i	en	l’àmbit	privat.	

	
	
Destinataris	

	
Tècnics	i	lletrats	d’administracions	públiques	
Assessors	jurídics	d’entitats	del	tercer	sector	
Advocats	en	exercici	professional	
Tècnics	de	Serveis	Socials	
Graduats	socials	
Tècnics	en	relacions	laborals	i	ocupació	
Responsables	de	programes,	Centres	i	Entitats	de	l’àmbit	social	
Estudiants	de	la	Facultat	de	Ciències	Jurídiques	

	 	

                                     
1	Extret	de	FORNS	I	FERNÁNDEZ,	Maria	Victòria,	El	model	de	prestació	dels	serveis	socials	de	Catalunya	basat	en	la	
persona	des	de	la	perspectiva	local,	Atelier,	Barcelona,	2018.	
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Programa	
	
9.00	h.-	Inauguració	

Dra.	María	José	Figueras	i	Salvat,	rectora	magnífica,	Universitat	Rovira	i	Virgili	
Il·lm.	Sr.	Josep	Fèlix	Ballesteros	i	Casanova,	alcalde	de	Tarragona	
Sr.	Francesc	Iglesies	i	Riumalló,	secretari	d'afers	socials	i	famílies,	Departament	de	
Treball,	Afers	Socials	i	Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	
Dr.	Joan	Maria	Adserà	i	Gebellí,	president,	Fundació	Hospital	de	Sant	Pau	i	Santa	
Tecla	
	

9.15	h.-	Ponència	inaugural	
El	marc	jurídic	dels	serveis	socials	a	Catalunya	

Dr.	Vicenç	Aguado	i	Cudolà,	catedràtic	de	dret	administratiu,	UB	
	
9.45	h.-	Ponència	I	
El	Sistema	per	a	l'Autonomia	i	l’Atenció	a	la	Dependència	a	Catalunya	

Dr.	Josep	Ramon	Barberà	i	Gomís,	professor	titular	de	dret	administratiu,	UPF		
	
10.15	h.-	Pausa-cafè	
	
10.45	h.-	Taula	rodona	I	
La	formació	jurídica	especialitzada	en	atenció	a	la	persona	en	matèria	social	

Sr.	 Josep	Maria	Ferré	 i	 Jodrà,	coordinador	de	 l’àrea	d’assessorament,	Assessoria	
Jurídica,	Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	
Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	
Sr.	 Carles	 Alegret	 i	 Bartolín,	 lletrat	 dels	 serveis	 jurídics,	 Xarxa	 Sanitària	 i	 Social	
Santa	Tecla	i	professor	associat	de	dret	mercantil,	URV	
Sra.	 Maria	 Victòria	 Forns	 i	 Fernández,	 professora	 col·laboradora	 permanent	 de	
treball	social	i	responsable	de	l'ensenyament	de	Treball	Social,	URV	
Moderador:	 Dr.	 Josep	 Ramon	 Fuentes	 i	 Gasó,	 professor	 titular	 de	 dret	
administratiu,	URV	

	
11.45	h.-	Ponència	II	
El	règim	jurídic	del	serveis	socials	bàsics	locals	

Sra.	Àngels	Granados	 i	Serrano,	cap	de	 l’àrea	de	Benestar	Social,	Ajuntament	de	
Reus	

	
12.15	h.-	Ponència	III	
El	règim	jurídic	de	la	cartera	de	serveis	i	dels	serveis	especialitzats	

Sr.	 Fèlix	 Salaverría	 i	 Palanca,	 advocat	 en	 cap,	 Departament	 de	 Treball,	 Afers	
Socials	i	Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	i	professor	associat	de	dret	del	treball	i	
de	la	seguretat	social,	UPF	

	
	
12.45	h.-	Taula	rodona	II	
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La	 problemàtica	 jurídica	 en	 matèria	 d’atenció	 a	 la	 persona:	 els	 diferents	 serveis	 i	
prestacions	de	caràcter	social	

Sra.	 Laura	 Costa	 Quiñonero,	 lletrada	 responsable	 de	 la	 coordinació	 jurídica	 de	
serveis	 socials,	 Assessoria	 Jurídica,	 Departament	 de	 Treball,	 Afers	 Socials	 i	
Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	
Representant	 de	 la	 Federació	 d'Entitats	 d'Atenció	 i	 d’Educació	 a	 la	 Infància	 i	 a	
l'Adolescència	(FEDAIA)	
Representant	 de	 la	 Federació	 d’Entitats	 de	 la	 Discapacitat	 Intel·lectual	 i	 del	
Desenvolupament	de	Catalunya	(DINCAT)	
Representat	de	la	Unió	Catalana	d’Hospitals	(UCH)	
Moderador:	 Sr.	 Joan	 Aregio	 i	 Navarro,	 cap	 del	 serveis	 jurídics,	 Xarxa	 Sanitària	 i	
Social	Santa	Tecla,	professor	honorari	de	dret	administratiu,	URV	

	
14.00	h.-.-	Lliçó	de	cloenda	
La	problemàtica	de	l’atenció	a	la	persona.	Una	visió	de	futur	

Dr.	Antonio	Ezquerra	Huerva,	professor	titular	de	dret	administratiu,	UdL	
	
14.30	h.-.-	Cloenda	

Sr.	 Joan	Aregio	 i	Navarro,	 director	 general	 adjunt,	 Xarxa	 Sanitària	 i	 Social	 Santa	
Tecla	
Dr.	Josep	Ramon	Fuentes	i	Gasó,	director,	Càtedra	d’Estudis	Jurídics	Locals	Màrius	
Viadel	i	Martín,	URV	
	

14.45	h.-	Fi	de	la	jornada	
	
Data	
	

Dimecres,	6	de	març	de	2019	
	
Lloc	
	

Aula	Magna,	Facultat	de	Ciències	Jurídiques,	Universitat	Rovira	i	Virgili	
	
	
Direcció	acadèmica	
	

Sr.	 Joan	 Aregio	 i	 Navarro,	 cap	 del	 serveis	 jurídics,	 Xarxa	 Sanitària	 i	 Social	 Santa	
Tecla,	professor	honorari	de	dret	administratiu,	URV	
Dr.	Josep	Ramon	Fuentes	i	Gasó,	professor	titular	de	dret	administratiu	i	director,	
Càtedra	d’Estudis	Jurídics	Locals	Màrius	Viadel	i	Martín,	URV	
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Organització	
	
Xarxa	Sanitària	i	Social	Santa	Tecla	Xarxa	Sanitària	i	Social	Santa	Tecla	
Càtedra	d’Inclusió	Social	
Càtedra	d’Estudis	Jurídics	Locals	Màrius	Viadel	i	Martín	
Universitat	Rovira	i	Virgili	

	
Col·laboració	

	
Departament	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies,	Generalitat	de	Catalunya	
FEDAIA	
DINCAT	
Unió	Catalana	d’Hospitals	
Associació	Catalana	de	Municipis	i	Comarques	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
	
	
	

	
Tarragona,	7	de	febrer	de	2019	


