
 

Moció d´ALTERNATIVA D´UNITAT POPULAR    
-AMUNT sobre les residències i l’habitatge de la        
gent gran, amb esmena del govern PSC-ECP 
 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2018 a Catalunya hi havia 1,42 milions de persones que tenien més de 64 anys, el que                  
suposa un 18,8% de la població total.  

A Rubí, gràcies a l’arribada de gent nouvinguda (de Barcelona o d’altres països) les dades               
disponibles relatives al 2018 mostren que la població major de 65 anys és del 15,8% del total: 

 

Es tracta de xifres que aniran en increment donat l’envelliment progressiu de la població als països                
enriquits. Es preveu que l’any 2030 puguin arribar fins el 22,3% a Catalunya.  

Aquest fet suposa un repte per al desenvolupament de polítiques públiques de suport i cura a la                 
gent gran. Un dels grans reptes té a veure amb la llar i les cures. Calen més places de residència                    
però, també, el desenvolupament de noves solucions, com són els sociohabitatges o la promoció              
de cooperatives d’habitatge sènior. Aquestes dues darreres permeten viure amb autonomia a la             
vegada que garantir de forma cooperativa o comunitària certes cures. 

 

Actualment a Catalunya hi ha unes 60.000 places de residències geriàtriques, de les quals: 

● 10.298 són públiques 

● 10073 són concertades 

● 35517 són privades 

Les places públiques són, per tant, escasses i, malgrat que hi ha petites empreses i cooperatives                
que fan una feina de qualitat, el 25% de les places disponibles està en mans de grans consorcis,                  
alguns espanyols o catalans, la majoria francesos. És indispensable la creació de més places              



públiques que permetin garantir la qualitat de l’atenció així com les prestacions a la gent gran a                 
llarg termini, donat el desmantellament progressiu de l’Estat del Benestar.  

En el cas concret de Rubí , tenim un total de 65,51 places en residències de gent gran per cada                   
1

1.000 persones majors de 65 anys. D’aquestes, tan sols 18,31 són d’oferta pública, mentre que les                
47,20 restants són d’oferta privada d’iniciativa mercantil.  

L’escàs nombre de places genera que, a la residència pública del municipi, hi hagi una llista                
d’espera de 174 persones (any 2018), amb diferent impacte segons el gènere i la xarxa de suport                 
familiar. Així mateix, hi ha un total de 7 centres de dia per a gent gran, però tan sols un d’ells és de                       
titularitat pública. 

 

Cal restar amatents també a la vulnerabilitat en la què se situa a la gent gran davant la promoció                   
per les entitats financeres de l’anomenada hipoteca inversa. Amb la finalitat especulativa            
d’apropiar-se de la vivenda de les persones, els bancs aporten la diferència entre la part de la                 
pensió que es destina a pagar la residència i el cost d’aquesta. Recordem que el cost d’una plaça                  
amb grau 2 o 3 de dependència és d’uns 1800 euros, la mitjana de les pensions és de 1.080€ pels                    
homes i 729€ per les dones (tot i què 2,4 milions d’elles cobren només 625€ per viudedat), i què el                    
89,2% de la gent més gran de 65 anys tenen l’habitatge en propietat.  

És urgent, també, malgrat que no és l’objecte d’aquesta moció, treballar per dimensionar l’atenció              
bàsica a la gent gran (SAD, teleassistència, centres de dia, elaboració de PIA) i l’envelliment actiu,                
d’acord amb les demandes actuals i la previsió d’envelliment de la població a curt i mig termini. La                  
Generalitat està treballant en el Pla de Serveis Socials 2020-2023 i l’Ajuntament disposa d’un Pla               
Estratègic de la Gent Gran. Som conscients de l’esforç de l’Àrea de Serveis Socials per a destinar                 
recursos a aquest sector de la població, però el repte que afrontem és majúscul. 

 

És per tot això que el Grup Municipal d’Alternativa d’Unitat Popular -AMUNT proposa al Ple               
Municipal l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció de noves places en residències             
públiques a la ciutat que permetin a assumir la demanda prevista.  

2. Acordar amb la Generalitat l’increment de les places en Centres de Dia. 

3. Planificar la construcció de sociohabitatges públics per a la gent gran que incloguin serveis              
auxiliars (infermeria, activitats, etc.) i espais comuns de relació.  

 
4. Flexibilitzar els requisits d’accés als habitatges tutelats de la gent gran ja existents per a incentivar                

el nombre de sol·licituds i la cobertura de places disponibles (esmena) 
 
 

5. Promoure entre la gent gran i de mitjana edat del municipi la constitució de cooperatives               
d’habitatge sènior que incloguin una mirada cap a la futura possible dependència de les              
persones que en formin part. 

 

1 Dades extretes del Pla Estratègic en l'àmbit de les Persones Grans 2019-2022  de Rubí.  

https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-cohesio-social-i-serveis-a-les-persones/ciutadania-i-drets-civils/gent-gran/pla-estrategic-en-l2019ambit-de-les-persones-grans-per-al-periode-2019-2022

