
 

 

 

 

A la atenció del Conseller de Economia i Finances 

Cc a Conseller DTASF  

 

Honorable Conseller: 

Li detallem un seguit de retards en els pagaments per parts del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies que afecta els nostres associats: 

 

1. Pagament del sobrecost Covid en centres de dia: 

a. Regularització de l’import del 16 de setembre 2020 fins el 31 de desembre de 

2020, aplicant el nou criteri establert i que iguala el pagament entre centres 

concertats i col·laboradors. 

b. Pagament de l’import íntegre de gener i febrer 2021. 

2. Regularització del pagament de les places de centre de dia col·laborador no integrat en 

residència de l'1 al 15 de setembre. 

3. Places de centres de dia col·laborador integrat en residència, no s’ha pagat res des del 

17 de setembre de 2020. 

4. Pagament del sobrecost Covid de les residències col·laboradores de gener i febrer 2021. 

5. Pagament de les places reservades en residències col·laboradores de gener i febrer 2021 

(meriten un 85% sobre la tarifa habitual, i que des de Salut ens obliguen a tenir vacants). 

 

Les entitats patronals del sector social signants del present document posem en el seu 

coneixement el retard en els pagaments als nostres associats ja que aquests retards estan 

provocant una greu situació en sector, afegida a la crisi econòmica que patim, i el pagament 

d’aquests imports és per a molts dels nostres centres una manera de poder seguir funcionat. 

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies se'ns indica que ells no disposaran de 

liquiditat al respecte fins que el Departament d’Economia no alliberi les partides 

pressupostàries corresponents, la qual cosa diuen ignorar quan serà. 

 

 



 

 

 

 

 

Hbl. Conseller necessitem faci el possible perquè a la "nòmina" d'aquest fi de mes de març 21, 

vinguin abonades aquestes quantitats, és bàsic per a tots els centres amb places públiques que 

així sigui. 

No volem ser novament portades de premsa només interessada en mostrar de forma parcial i 

mal intencionadament les nostres penúries. 

Agraint per endavant el seu esforç i el seu interès. 

 
 
 
 
 
 
Associació de Centres d’Atenció a la Dependència 
Associació Catalana d’Entitats de Salut 
Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya 
La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 
Unió de Petites i Mitjanes Residències 
 
 
 
Barcelona, 18 de març de 2021 


