
 
 

 
 

 
PROPOSTA D’UN SISTEMA DE COMPENSACIÓ RESPECTE ELS SOBRE 

COSTOS EXTRAORDINARIS EN L’ÀMBIT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

 
El recent acord entre els grups parlamentaris d’ERC i el PSC pels pressupostos de la 
Generalitat pel 2023 contempla pel sector de la gent gran un increment de les tarifes 
d’un 4% per a l’any 2023, i també ha d’incloure l’acord polític existent per tal que 
s’incrementin, com a mínim, una proposta d’un 5% pel 2024. Aquests increments de 
tarifes, però, no tenen en compte les despeses extraordinàries motivades per 
l’encariment d’electricitat, gas, cuina i alimentació al llarg dels anys 2021 i 2022, un 
increment de costos que ha impactat de forma considerable sobre les despeses 
d’enguany i que continuen sent vigents aquest any 2023. 
 
Tenint en compte que el Departament de Drets Socials no veu possible fer un increment 
estructural superior al 4% a les tarifes del 2023, les organitzacions empresarials del 
sector d’atenció a la gent gran proposen a aquest Departament un pagament 
extraordinari únic en concepte d’increment sobre vingut respecte els conceptes 
d’alimentació, consum de materials i energies. 
 
Fruit d’un càlcul conjunt, consensuat i ajustat a la realitat viscuda pel sector assistencial, 
aquest increment hauria de situar-se en un mínim del 5% respecte les tarifes del 
2022 corresponents a residència assistida i centre de dia. 
 
Proposem, per tant, que la compensació per aquests conceptes conjunturals es faci 
sobre la tarifa del 2022 i en un pagament únic durant el primer semestre d’aquest any 
2023. Per tant, es tractaria d’un pagament independent respecte la tarifa del 2023. Així 
mateix, durant el 2023 s’anirà fent seguiment de l’evolució dels costos per valorar quins 
són estructurals i quina part d’aquest pagament únic i extraordinari s’hauria d’incorporar 
addicionalment a la tarifa del 5% prevista per al 2024. 

 
El sector a dia d’avui 
 
Places amb finançament públic (segons mapa serveis socials 2021)  
Residència assistida 39.432 

Centre de dia 11.407 

 
Tarifes públiques 2022  

Residència assistida 2.002,56 € 

Centre de dia 718,55 € (mensual laborables) 
993,45 € (mensual) 

 
PROPOSTA ECONÒMICA 

  
TARIFA 2022 / 

PLAÇA 
COMPENSACIÓ 

5 % 

COMPENSACIÓ 5 % 
ANUAL x PLACES 

TOTALS* 

a.1.CEC  a.1.  CENTRE DIA LABORABLE 718,55 € 35,93 € 2.524.697,28 € 

a.2. CENTRE DIA MENSUAL 993,45 € 49,67 € 3.490.585,92 € 

b. RESIDÈNCIA 2.002,56 € 100,13 € 47.378.967,55 € 



 
 

SUMA a.1 + b             49.903.664,83 € 

SUMA a.2 + b             50.869.553,47 € 

 
*Places totals: oferta pública (Generalitat, Administració local, SAIAR, concertades i acreditades, 
col·laboradores i PEV) 

 
ANNEX – MAPA DE SERVEIS SOCIALS 2021 
 
Places de centre de dia per a gent gran 
 
Oferta pública 

- Generalitat: 2.219 places 
- Administració local: 3.068 places 
- SAIAR: 569 places 

 
Total oferta pública: 5.856 places 
 
Oferta pública (places privades amb finançament públic de Drets Socials) 

- Concertada i places acreditades: 876 places (IS: 371 pl; IM: 505 pl) 
- Col·laboradores: 3.568 places (IS: 1.068 pl; IM: 2.500 pl) 
- PEV: 1.107 places 

 
Total oferta pública (places privades amb finançament públic de Drets Socials): 
5.551 
 
Total oferta privada: 8.571 places 
 
Total places centre de dia per a gent gran 
11.407 places d’oferta pública 
+ 8.571 places d’oferta privada 
TOTAL = 19.978 places 

 
 
Places de residència assistida per a gent gran 
 
Oferta pública 

- Generalitat: 5.200 places 
- Administració local: 5.111 places 

 
Total oferta pública: 10.311 places 
 
Oferta pública (places privades amb finançament públic de Drets Socials) 

- Concertada i places acreditades: 7.477 places (IS: 2.317 pl; IM: 5.160 pl) 
- Col·laboradores: 14.124 places (IS: 3.716 pl; IM: 10.408 pl) 



 
 

- PEV: 7.520 places 
- CSSA: 4.146 places*  

 
Total oferta pública (places privades amb finançament públic de Drets Socials): 
33.267 places 
 
*Tot i incloure’s en el recompte, aquestes places no s’han de comptabilitzar a efectes de pagament ja que 
depenen del Departament de Salut 

 
Oferta privada: 21.538 places 
 
Total places residència assistida per a gent gran 
39.432 places d’oferta pública 
+ 21.538 places d’oferta privada 
+ 4.146 places sociosanitàries 
TOTAL = 65.116 places 

 
 
 

Barcelona, 1 de març de 2023 


