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Els centres de dia reclamem que el Govern assumeixi el sobre cost associat a la 
crisi generada per la COVID-19 per tal de preparar la reobertura o molts d’ells 
acabaran tancant 
 
ACAD, com a patronal majoritària en centres de dia amb espai propi, participa en les 
reunions de treball periòdiques de coordinació de la desescalada i reobertura dels 
centres de dia. Aquestes reunions estan liderades per la Secretaria d’Afers Socials i 
Famílies i compten amb la participació de la Direcció General de l'Autonomia Personal i 
la Discapacitat del Departament de Salut i altres patronals. 
 
Des d’ACAD som conscients que la reobertura dels centres de dia és una necessitat 
social i que el fet que els usuaris dels centres no estiguin rebent l’estimulació (social, 
emocional, cognitiva, motriu...) està accelerant el seu deteriorament. Malgrat això, 
creiem que la reobertura ha d’anar lligada a la fase 3 de desconfinament del territori i ha 
de comptar amb la coordinació amb el Departament de Salut per tal de que aquesta 
reobertura compti amb les màximes garanties i no sigui una font de nous contagis. 
 
 
A dia d’avui el que està consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTASF) és: 

 Fase 1: Començar a donar servei, prioritzant a casos urgents i gran 
dependència. El servei es farà al domicili de l'usuari prestat pel personal 
del centre de dia. 

 Fase 2: Preferentment se seguirà fent servei domiciliari. Es podria atendre 
presencialment al centre de dia d'un en un i amb cita prèvia. 

 Fase 3: reobertura dels centres de dia amb usuaris. Es planteja un 
aforament inicial del 50% que s'aniria incrementant progressivament. Cal 
determinar el criteri de priorització d'usuaris i l'alternança dels mateixos 
(dies alterns, setmanes alternes...) 

 Els nous ingressos es posposen més enllà de la fase 3 (mentrestant 
continuarà el finançament de les places públiques) 

 La reobertura dels centres de dia amb usuaris es planteja únicament per 
a centres de dia amb espai propi, i no per aquells centres de dia que 
ocupen espais comuns dintre de residències. 

 
Ara bé, per tal de poder oferir una reobertura amb plenes condicions dels centres de dia, 
ACAD exigim que l’estudi de costos que hem realitzat sigui consensuat i acceptat pel 
DTASF. Considerem que el sobre cost associat a la crisi generada per la COVID-19 ha 
de ser assumit per l’Administració. Parlem de despeses que suposen dotar d’Equips de 
Protecció individual, tant per treballadors com per usuaris, readaptació d’espais, 
reducció d’aforament (tan de places públiques que el DTASF segueix pagant si el centre 



 

  

està tancat, com de places privades que no s’estan cobrant). És important remarcar que 
el punt de partida és un preu plaça per sota del que costa donar el servei, sent el servei 
de centre de dia per a gent gran el servei social amb el preu més reduït. Sense aquest 
acord, els centres de dia no podran fer front a les mesures de seguretat requerides. 
 
En aquests moments el DTASF està posicionat en que no vol assumir el sobrecost del 
servei per COVID-19 emparant-se en que està costejant les places públiques quan els 
centres estan tancats. Des d’ACAD ens preguntem: que passa amb aquell centre de dia 
que té un 80% de placer públiques (i un 20% de privades) i aquell que en té un 60%... 
 
 
La difícil situació econòmica dels Centres de Dia amb places privades 
 
En primer lloc cal saber que els centres de dia, en la seva majoria, tenen una combinació 
de places públiques i places privades. 
Arrel de la crisi de la COVID-19, el Govern de la Generalitat va obligar a tancar tots els 
centres de dia, sense distinció de places públiques o privades. Des de llavors, els 
centres de dia han rebut per part del Departament el finançament de les places públiques 
a canvi de mantenir el personal vinculat al serveis i amb la prohibició expressa de no 
aplicar ERTOs si volien cobrar la part de les places públiques.  
 
En canvi, el Departament no ha assumit les places privades, i els centres tancats 
segueixen fent front a les despeses fixes. 
 
ACAD considerem que cobrir els costos de les places públiques i no fer-ho en les 
privades comporta un greuge. A més significarà un problema considerable quan arribi el 
moment de la reobertura dels centres de dia, ja que amb limitacions d’aforament el 
centre prioritzarà l’ingrés de places privades, per poder cobrar-les i no de places 
públiques que en té garantit el cobrament si no dona el servei.  
 
Sense una compensació de costos a les places privades, ACAD vaticina el 
tancament de molts centres de dia i la pèrdua d’una gran quantitat de llocs de 
treball. 
 
Preus de places de centre de dia pràcticament congelats des de 2008 
D’altra banda, des d’ACAD sol·licitem una negociació, sense demora, dels preus fixats 
per aquest 2020 per la plaça de centre de dia. A dia d’avui, el preu mensual per usuari 
referent a l’estada més habitual, que seria de dilluns a divendres a jornada sencera és 
de 632,72 euros. Això ens porta a un preu mitjà de 2,89 euros per hora i usuari, més 
econòmic que una hora de zona blava al centre de Barcelona. Estem parlant de preus 
que no permeten assumir ni els costos del servei ni els nous requisits per tal d’adaptar 
els centres de dia a les circumstàncies actuals. Recordem que els centres de dia van 
tancar el mateix dia que es va decretar l’estat d’alarma. 
 
ACAD apostem per construir un protocol d’actuació pel futur en coordinació amb 
administracions i d’altres agents sectorials de cara al ple rendiment dels centres de dia, 
adaptats a la realitat econòmica que estem vivint. 
 
 
Barcelona, 25 de maig de 2020 


