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ACRA valora positivament l’increment del 3% a residències i 

centres de dia, tot i ser insuficient per l’actual situació econòmica 

 

“L’acord assolit avui no compensa els efectes de l’encariment dels preus 

provocats per la inflació”, alerta Cinta Pascual, que demana a la Generalitat una 

nova actualització del 3% per l’any 2023, tal i com es preveu al Conveni GERCAT 

 

“Som serveis essencials atenent persones molt vulnerables”, afegeix la 

Presidenta d’ACRA, patronal majoritària del sector d’atenció a la gent gran, que 

pateix un infra finançament històric per part de les administracions 

 

Barcelona 22.09.22 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 

i altres organitzacions empresarials han signat avui un acord amb el 

Departament de Drets Socials per a l’increment d’un 3% de les tarifes públiques 

de diferents serveis destinats a les persones, entre els quals el de residència 

assistida i el de centre de dia per a gent gran en situació de dependència. 

 

Aquest acord permetrà incrementar els preus de les places amb finançament 

públic de residència assistida i centre de dia en un 3% per aquest any, i amb 

efectes retroactius a 1 de gener de 2022. Així doncs, el preu mensual de 

residència assistida passarà dels 1.944,23 € als 2.002,56 €, mentre que l’import 

mensual de centre de dia (dies laborables) s’incrementarà dels 697,62 € als 

718,55 €. En el cas de les residències, el preu seria de 66,7 € diaris a canvi de 

l’atenció assistencial, sanitària i la derivada de l’allotjament i la manutenció de 

les persones usuàries. 

 

“Valorem positivament l’acord assolit avui, però hem de dir que no compensa els 

efectes de l’encariment dels preus provocats per la inflació”, alerta Cinta Pascual, 

que demana a la Generalitat de Catalunya una nova actualització del 3% per l’any 

2023, tal i com es preveu al Conveni GERCAT. De moment, i gràcies a l’increment 
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efectiu del 3% per aquest any, es podran millorar els salaris dels treballadors i 

complir, per tant, amb allò pactat en el marc del Conveni GERCAT, que ja preveia 

aquesta millora sempre i quan l’administració incrementés les tarifes públiques. 

 

No obstant això, la sostenibilitat de les entitats i les empreses és preocupant. 

Segons Pascual, “les més de 1.000 residències i els més de 900 centres de dia 

de Catalunya, a l’igual que tot el país, estan passant per una situació molt difícil 

a causa de la situació econòmica derivada de la inflació. Som serveis essencials 

atenent persones molt vulnerables”, afegeix la presidenta d’ACRA, que ha 

considerat necessari adquirir aquest compromís per part de l’administració i 

convertir-lo en una realitat ferma mitjançant la signatura d’avui. 

 

Tant des d’ACRA com de la resta de patronals signants de l’acord, s’ha expressat 

una “gran preocupació” per les conseqüències que el llarg període de congelació 

de preus ha provocat en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i, alhora, 

han manifestat la seva alarma davant de l’extraordinari increment dels costos de 

subministraments, de manera especial en l’àmbit energètic i de l’alimentació. 

 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial que 

agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials (residències, centres de dia, servei d’ajuda 

a domicili, centres sociosanitaris, entitats tutelars i teleassistència, entre d’altres) per a gent gran 

a Catalunya. En total compta amb 433 entitats associades, que representen 1.114 serveis i 

45.640 places, que donen feina a 37.962 treballadors, i a més de 10.000 de manera indirecta, i que 

atenen 213.324 persones (teleassistència i ajuda a domicili)  

 

Per a més informació contacteu amb el departament de comunicació d’ACRA (Antoni Vidal) 

comunicacio@acra.cat - 93 414 24 12 // 699 300 714 
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