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ACRA valora positivament l’anunci de més places en 

residències i centres de dia per a gent gran, però demana que 

s’incrementin els preus públics 

 

L’organització alerta que la congelació de les tarifes des de fa set anys 

impedeix millorar la qualitat que s’ofereix als usuaris i aboca el sector a 

oferir un servei “low-cost” 

 

Barcelona 1.09.17 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 

considera positiu l’anunci realitzat avui pel Govern d’augmentar properament el 

nombre de places de residència i centre de dia per a gent gran, tot i que demana 

un increment paral·lel de les tarifes públiques, que es mantenen congelades des 

de fa set anys. Segons la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, “tot el que sigui 

disposar de noves places és benvingut, però la realitat és que si els preus no 

s’incrementen la qualitat, com ja hem dit altres vegades, no serà la que voldríem”. 

 

L’estratègia del Govern, per tant, difereix de la d’ACRA en el sentit que es 

prioritza la reducció de la llista d’espera en lloc de millorar uns preus públics que 

permetin augmentar la qualitat als usuaris. Les tarifes no s’han modificat des del 

2010, excepte en determinats ajustaments relatius al grau II, que són del tot 

insuficients després d’un període en què les despeses sí que han augmentat, i 

molt, en tots els àmbits. 

 

ACRA ha anunciat en repetides ocasions de la necessitat d’incrementar les 

tarifes per no abocar la dependència a convertir-se en un sector “low-cost”. La 

presentació del manifest conjunt amb patronals i sindicats aquest passat juliol 

reclamava 300 milions d’euros per millorar tarifes públiques i salaris dels 

treballadors. Anteriorment, l’informe sobre la situació actual de les tarifes 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

públiques per a persones grans ja explicava que durant el període 2010 – 2017 

s’havien incrementat les despeses un 10,62% mentre que les tarifes havien 

quedat congelades. 

 

 
 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 i teleassistència, entre 

d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total compta amb 444 entitats associades, que 

representen 1.029 serveis i 40.545 places, que donen feina a 30.776 treballadors, i a 

més de 10.000 de manera indirecta. 
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