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L’Informe Social i Econòmic d’ACRA situa l’infra finançament 

crònic del sector com el principal obstacle per una atenció 

adequada a les persones grans 

 

El document analitza l’àmbit de la gent gran en situació de dependència a 

Catalunya dels últims cinc anys, a més d’aportar una visió experta amb les 

principals tendències socials i econòmiques 

 

Barcelona 16.06.22 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha 

presentat avui el seu Informe Social i Econòmic amb una anàlisi del sector de la gent 

gran en situació de dependència a Catalunya. L’infra finançament històric que pateix 

aquest àmbit és el principal obstacle del sistema per una atenció adequada a les 

persones grans, i és per això que ACRA considera imprescindible “un increment 

substancial del finançament de les Administracions, especialment de l’estat, i establir 

un copagament just i equitatiu entre els usuaris”. 

 

“Volem un model que potenciï l’autonomia personal, un model més flexible per 

personalitzar l’accés als serveis a la dependència d’acord amb les necessitats de les 

persones en cada moment de la seva vida”, ha explicat Cinta Pascual, Presidenta 

d’ACRA. Hi ha coincidència en la necessitat d’un nou model per al sector, però es parla 

molt poc de com es podrà finançar. “Tenint en compte que un 70% de les places de 

l’àmbit residencial tenen finançament públic cal que la inversió pública sigui molt 

superior”, afegeix Pascual. 

 

Elevar la inversió al 2% del PIB, tal i com passa a d’altres països europeus, i incrementar 

el preu de les tarifes públiques dels serveis, així com de les prestacions vinculades al 

servei ha de permetre reduir la llista d’espera a Catalunya (unes 10.000 persones per 

accedir a una residència) i fer disminuir l’anomenat limbo de la dependència, és a dir, 

aquelles persones amb la prestació ja reconeguda per llei, però encara pendent de rebre-

la. A Catalunya, 1 de cada 3 dependents estan en aquesta situació, el pitjor percentatge 

de tot l’estat. 
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En un acte celebrat al Col·legi d’Economistes de Catalunya, l’informe d’ACRA, presentat 

pel President de la Comissió Econòmica, Ramon Ramells, també ha assenyalat 

l’augment de les sol·licituds per dependència en els darrers anys, una pressió creixent al 

sistema provocat pel sobre envelliment de la població, que anirà a més en els propers 

anys ja que s’espera que més d’un terç de la població catalana tingui més de 65 anys al 

2050. A finals del 2021, Catalunya comptava amb 172.604 persones beneficiàries d’una 

prestació per dependència, el 52% de les quals té més de 80 anys, un col·lectiu 

especialment vulnerable tal i com s’ha demostrat amb la COVID-19. 

 

Precisament la pandèmia ha tingut un efecte en les dades del sistema d’atenció, amb 

una disminució de les sol·licituds de grau de dependència i dels beneficiaris dels serveis 

amb finançament públic fins a nivells similars als del 2018, sobretot entre la franja de 

majors de 80 anys, el que indica com l’edat va ser un factor de risc molt important durant 

la pandèmia. 

 

Juntament amb la presentació de l’informe, s’ha realitzat una taula rodona sobre "La 

sostenibilitat del model d’atenció a les persones grans en el futur" que ha comptat amb 

la presència de diversos presidents de patronals autonòmiques de la dependència, com 

Rafael Sánchez-Ostiz (President d’ANEA) i José María Toro (President d’AERTE), a més 

de Cinta Pascual (Presidenta d’ACRA). El tresorer d’ACRA, Carlos Escudero, ha moderat 

l’espai. 

 

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 434 entitats associades, que representen 1.117 serveis i 

45.536 places, que donen feina a 37.002 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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