Resolució 741/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'atenció
adequada a infants i joves amb trastorn de l'espectre autista
Tram. 250-01035/11

La Comissió d'Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l'atenció adequada a
infants i joves amb trastorn de l'espectre autista (tram. 250-01035/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 63045) i pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63083).

Finalment, d'acord amb l'article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, amb relació al trastorn de l’espectre autista (TEA),
insta el Govern a:
a) Revisar i actualitzar, en el termini de nou mesos, l’informe sobre el trastorn
de l’espectre autista elaborat per l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat
en Salut (actualment, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries), publicat el
2010.
b) Crear en els serveis de salut unitats de referència altament especialitzades
en TEA, pel que fa a diagnòstic diferencial, atenció, recerca i docència,
constituïdes per equips multidisciplinaris que treballin d’acord amb els criteris
de les guies internacionals de bones pràctiques i coordinades amb els diferents
serveis d’atenció a la població infantil i juvenil del territori.
c) Elaborar una cartera de serveis d’atenció a les persones amb TEA que en
garanteixi la detecció precoç i el diagnòstic i que asseguri l’atenció
especialitzada i el suport a les famílies, d’acord amb els criteris de les guies
internacionals de bones pràctiques, des dels diferents serveis i equipaments
implicats en l’atenció a les persones amb TEA (els equips d’atenció primària de
salut, els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, els centres de
salut mental infantil i juvenil i els centres de salut mental d’adults), i continuar
impulsant les unitats funcionals de TEA (actualment, i com a experiència pilot,
n’hi ha set en funcionament, que el proper curs s’han d’estendre a setze i en
els propers quatre anys s’han de generalitzar per tot el territori, tal com preveu
la línia 2 del Pla interdepartamental d’atenció a les persones amb trastorns
mentals i addiccions).

d) Desenvolupar, en un termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta
resolució, programes Respir adreçats específicament a les famílies de persones
amb TEA.
e) Estendre l’oferta educativa de perfils professionals en els itineraris formatius
específics per incorporar els alumnes amb un trastorn d’espectre autista
associat a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada al pla pilot dels
itineraris formatius específics creats a partir de la Llei 10/2015, del 19 de juny,
de formació i qualificació professionals, i desenvolupats en el projecte de
decret sobre l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.
f) Accelerar el pagament de les prestacions econòmiques vinculades a la Llei de
l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència.
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