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ACRA valora positivament l’ampliació de places 

col·laboradores per part del Govern, tot i no ser la mesura més 

equitativa 

 

L’increment transitori de l’import en les Prestacions Econòmiques 

Vinculades al Servei (PEVS) fins al nivell del 2013 (1.000 € grau III) donaria 

més llibertat d’elecció a l’usuari i fomentaria l’augment de la qualitat entre 

els centres residencials 

 

Des d’ACRA es coincideix amb el Departament en el dèficit de places 

actuals i demana a l’administració que en concerti en el proper pressupost 

 

Barcelona 14.11.16 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 

valora positivament l’ampliació de places col·laboradores anunciada ahir per part 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una mesura necessària pel 

sector tot i que no és la millor per usuaris i centres. “Estem contents amb 

l’ampliació de 750 places col·laboradores, però considerem que l’increment 

temporal de l’import de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei 

(PEVS) hauria sigut més equitatiu tant pels usuaris com pels centres”, explica la 

presidenta d’ACRA, Cinta Pascual. 

 

Segons ACRA, que ha participat en el procés previ a la col·laboració aportant 

informació de l’estat del sector, una alternativa més equitativa hauria sigut un 

increment de l’import de les PEVS, sempre i quan fos equiparable al preu de l’any 

2013 (1.000 € - grau III), ja que els 426,12 € pel grau II i 715 € pel grau III que es 

perceben actualment no són suficients perquè una persona pugui plantejar-se 

accedir a un centre. En qualsevol cas, les PEVS garanteixen la capacitat 

d’elecció real de les persones a l’hora d’escollir el centre i, a més, fomenten la 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

competència i la millora de la qualitat entre aquests perquè posa en una situació 

d’igualtat a tots els centres de Catalunya, amb independència de la seva 

tipologia. 

 

Des d’ACRA s’espera ara que la probable aprovació dels nous pressupostos de 

la Generalitat garanteixi un augment de la concertació de places, que ajudaria a 

reduir el dèficit actual existent. “Hi ha una llista d’espera propera a les 24.000 

persones i un sector privat amb milers de places lliures. La concertació ens 

permetria invertir aquestes xifres i, de pas, crear llocs de treball”, afegeix 

Pascual. 

 

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) per a 

gent gran a tot Catalunya. En total compta amb més de 441 entitats associades, que 

representen prop de mil serveis i 36.000 places i que donen feina a uns 27.342 

treballadors de manera directa i més de 10.000 de manera indirecta. 
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