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Barcelona, 2 de maig de 2022 

Benvolguda Consellera. 

En nom de les organitzacions empresarials sotasignats, ens posem en contacte per reiterar la petició 

que li vam fer arribar per escrit el passat dia 7 de març, en la qual li sol·licitàvem la publicació urgent 

de l’actualització de les tarifes de les places amb finançament públic de residències i centres de dia per 

a l’any 2022. 

En els dos mesos que han passat entre l’anterior escrit i el present, s’han agreujat algunes de les 

circumstàncies econòmiques que li vam detallar i  que afecten directament la sostenibilitat dels centres: 

la inflació acumulada, el nombre de places assistencials buides i l’alt nivell de renúncies de les persones 

que tenen dret a una plaça pública o la multiplicació dels costos de subministraments energètics i 

alimentaris, entre d’altres. 

Igualment, les organitzacions seguim suportant els costos associats al compliment dels plans de 

contingència i de les instruccions de l’agencia de salut pública, i continuem també assumint la 

sobrecarrega de tasques impròpies dels centres vinculades a la Covid-19. En els darrers dies s’ha 

comunicat la imminent finalització de les compensacions que encara reben una part dels centres amb 

places amb  finançament públic, sense que s’hagin modificat els Plans Sectorials o s’hagin buscat els 

instruments de finançament alternatius per fer-hi front. I tot això en un context on la incidència de la 

Covid-19 està creixent de nou entre el col·lectiu de persones majors de 60 anys i en molts centres 

d’atenció a la gent gran. El proppassat mes d’octubre de 2021, el seu Departament va iniciar un treball 

tècnic amb les patronals per tal de valorar els imports de les obligacions en matèria de mesures de 

prevenció i organització relacionades amb la Covid-19, però aquesta feina no ha tingut continuïtat ni 

s’ha fet retorn de la mateixa al sector. Continuem a disposició de l’equip del Departament per reprendre 

aquests estudis i valorar conjuntament l’impacte d’aquesta situació amb l’objectiu de trobar la millor 

manera de resoldre-ho. 

En paral·lel, cal tenir en compte que la negociació col·lectiva estatal, que és el marc de referència 

principal de les persones treballadores del sector a Catalunya, està avançant ràpidament i les 

organitzacions patronals han plantejat en la mesa negociadora una revisió de salaris de gairebé el 16% 

entre l’any 2022 i 2025. 

Per tot l’exposat, les patronals sotasignats li volem de nou sol·licitar que es reuneixi amb el conjunt del 

sector per valorar tots aquests aspectes, així com la publicació urgent d’una actualització de l’Ordre de 

preus de referència de la Cartera de Serveis Socials per aquest any 2022.  

Ens posem a la seva disposició i quedem a l’espera de rebre una resposta que ens permeti avançar en 

un escenari de sostenibilitat i qualitat de l’atenció a les persones.  

Cordialment, 

 

Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES) 

Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) 

Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT) 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 

Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) 

 


