
PROPOSTA DE LLEI DE 
LA GENT GRAN 
DE CATALUNYA



·  Dret a la igualtat i la no discriminació (edatisme): 
La llei fomentarà mesures per lluitar contra la discriminació 
per motius d’edat.

·  Dret a la igualtat de gènere de les persones grans:
Garantirà i promourà la igualtat entre dones i homes i adop-
tarà totes les mesures necessàries  per erradicar la violència 
masclista.

·  Dret a l’honor, la intimitat i la imatge: 
Es promourà una imatge positiva de les persones grans en 
tots els mitjans de comunicació i es promourà la seva presèn-
cia de manera activa. 

·  Dret a un nou model residencial: 
Residències mitjanes i petites, amb residents millor atesos en 
una xarxa prioritàriament pública, amb presència arreu del 
territori i amb un nou model d’inspecció. 

·  Dret a un allotjament adequat:
Habitatges dignes i accessibles, adequats a les necessitats de 
les persones grans, amb garanties d’accés als subministra-
ments bàsics. 

·  Dret a la formació de la gent gran a tots 
els àmbits del sistema educatiu: 
La llei promourà i garantirà el dret a la 
formació i l’educació de la gent 
gran, també en l’àmbit uni-
versitari.

·  Dret a l’oci, la cultura i l’esport: 
La llei afavorirà i impulsarà la presència de la Gent Gran en 
les manifestacions culturals, d’oci i actuacions d’intercanvi 
generacional .

·  Dret a una protecció econòmica suficient:
Per tal d’evitar situacions d’exclusió social,  impulsar la seva 
integració i assegurar uns mínims de vida digna.  

·  Dret a la Salut: 
Creació d'un nou model assistencial d'integració eficaç dels 
àmbits social i  sanitari per millorar la qualitat assistencial 
integral.

·  Dret a la protecció com a consumidors: 
En especial en entitats financeres,  de serveis essencials, per 
tal de garantir l’atenció presencial i lluitar contra la bretxa 
digital.

·  Dret a un nou model d'urbanisme i mobilitat:
Que tingui en compte la gent gran i les seves necessitats, 
amb atenció especial al transport públic.

·  Dret a la protecció i seguretat jurídica:
Amb la creació d'un adjunt a la Sindicatura de Greuges de 

defensa de la gent gran.

Les situacions de maltractament detectades per les 
administracions públiques catalanes seran 

posades en coneixement del Ministeri 
fiscal.

12 PUNTS DE LA LLEI




