Ponència Comissió Social – Paqui Barbero
Serveis socials i sociosanitaris : una necessitat ineludible
La important crisi econòmica que està patint el país ha provocat, que una part de la població
d’Andorra sigui cada cop més depenent dels ajuts socials i sociosanitaris desenvolupats per
administracions públiques i la iniciativa privada. Aquest increment en les necessitats es pateix
al mateix temps que és necessària una racionalització de la despesa pública a fi de fer més
sostenibles les finances de l’Estat.
El grup parlamentari Demòcrata, ha presentat a tràmit parlamentari la Proposició de llei de
serveis socials i sociosanitaris. La Comissió Social de Demòcrates per Andorra considera que
aquesta Proposició de llei és cabdal per reestructurar els serveis socials i sociosanitaris del país
promovent la seva eficiència, equitat i transparència. Aquesta legislació permetrà, entre
d’altres, desenvolupar una cartera de serveis de prestacions tècniques econòmiques i
tecnològiques, definint-ne les condicions de gratuïtat i copagament així com clarificant la
distribució de les responsabilitats de les prestacions entre Govern, Comuns i la iniciativa
privada. En poques paraules podríem dir que l’objectiu de la present legislació és ordenar
l’àmbit social i sociosanitari del país tot i consolidant l’estat social andorrà que proclama la
nostra Constitució.
Dins de “l’àmbit” de la Llei cal remarcar alguns punts dels principis rectors que considerem
“cabdals” per canviar el sistema actual. El principi de coresponsabilitat, la finalitat del qual és
implicar els diferents actors en el procés com són: els poders públics – Govern, Comuns i
d’altres entitats públiques i parapúbliques, d’acord amb les seves competències -, els
beneficiaris dels serveis i les seves famílies, així com les entitats privades del país en la mesura
dels compromisos voluntàriament adquirits. Lligat amb aquest punt podríem fer referència al
punt del finançament plural, ja que totes les parts implicades “corresponsables”, han de
participar al finançament dels serveis, prestacions i programes, en la mesura de les seves
obligacions i possibilitats. És aquest establiment un dels drets i deures que permetrà garantir la
justícia i equitat del sistema.
El principi de sostenibilitat és, avui en dia, i tal i com està la situació econòmica imprescindible.
Els recursos de les administracions són cada cop més minsos i les necessitats de la població
cada cop més grans. És necessari desenvolupar un sistema equilibrat que permeti ajudar als
col·lectius que realment ho necessiten tot i podent perdurar en el temps. Per aquest motiu és
molt important millorar l’eficiència del sistema a través de la coordinació dels organismes
públics i privats a fi d’evitar qualsevol tipus de duplicitat.
La Proposta de llei agafa com a eix d’intervenció la persona. Aquesta visió holística necessita
de la promoció de la transversalitat i interrelació entre diferents actors i departaments com
són benestar social, salut, educació, treball, seguretat social i habitatge entre d’altres.
Finalment, el rigor en la gestió d’uns recursos escassos fa que sigui primordial optimitzar les
actuacions afavorint la informació, el control i l’avaluació de les mateixes

Aquesta Llei és complexa i necessita d’un important desplegament reglamentari. El grup
parlamentari Demòcrata, completament conscient d’aquesta situació, ha inclòs en la
Proposició de llei una Disposició Final Primera “Desplegament de la llei” que marca el
desplegament efectiu de la Llei en quatre anys definint de manera precisa els diferents
terminis a seguir.
Proposta de resolució:
- Demòcrates per Andorra, entenent la transcendència de la Proposició de llei de serveis
socials i sociosanitaris, essent conscients que perquè aquesta Llei sigui efectiva necessita d’un
complex desplegament reglamentari, encomana al Govern d’Andorra de complir amb el
màxim rigor possible el calendari de desplegament establert en la disposició final primera de
l’actual Proposició de llei.

