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Comparativa evolució tarifes i costos de gestió als centres
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EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Diferencial tarifes i cost de gestió per plaça en residències

19.468,38 € 19.468,38 €

€18.801,00 €

€20.797,67 

€17.253 

€19.085 

16.000,00

16.500,00

17.000,00

17.500,00

18.000,00

18.500,00

19.000,00

19.500,00

20.000,00

20.500,00

21.000,00

2010 2017

Tarifes Cost escenari 1 Cost escenari 2

El cost mitjà d’una plaça 

residencial al 2009 era de 

18.801 € (només es compta 

el cost de les places 

ocupades –escenari 1-)

Font: Dossier Idescat núm. 15 any 2013

Font: Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010 – 2011

Font: Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referencia, el mòdul social i el copagament, així com els

criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials a l’exercici 2010

En el període 2010 – 2017, 

la tarifa de referencia

de la cartera de serveis 

s’ha mantingut inalterada 

en 19.468,38 € anuals

El cost mitjà d’una plaça 

residencial al 2009 era de 

17.253 € (es compten tant 

el cost de les places 

ocupades com el de les 

que no –escenari 2-)



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Diferencial tarifes i cost de gestió per plaça en centres de dia
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Tarifes Cost escenari 1 Cost escenari 2

El cost mitjà d’una plaça de 

centre de dia al 2009 era de 

7.962 € (només es compta 

el cost de les places 

ocupades –escenari 1-)

Font: Dossier Idescat núm. 15 any 2013

Font: Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010 – 2011

Font: Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referencia, el mòdul social i el copagament, així com els

criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials a l’exercici 2010

En el període 2010 – 2017, 

la tarifa de referencia

de la cartera de serveis 

s’ha mantingut inalterada 

en 7.407,84 € anuals

El cost mitjà d’una plaça 

de centre de dia al 2009 

era de 6.636 € (es compten 

tant el cost de les places 

ocupades com el de les 

que no –escenari 2-)



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Estructura i variació dels costos de gestió per plaça

(alta dependència)

Entre el 2010 i el 2017 

augmenten tots els 

conceptes de despesa 

directa, així com els 

relatius a personal

La pujada en personal és 

conseqüència d’un 

increment del conveni, 

als triennis i als dies 

d’assumptes propis

Font: Idescat (evolució preus IPC Catalunya)



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Increment objectivable a la partida de personal 2010 – 2017

Font: VI Convenio Marco Estatal Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal

Font: font pròpia

Altres aspectes no inclosos que tenen un alt impacte en el cost de la gestió:

- Supressió de la bonificació de la seguretat social.

- Increment del cost de l’IVA, del 7 al 10%, i del 16 al 21%.

- Reducció o supressió de la subvenció per formació.

- Compensació de festius i nocturns en vacances.

- Cobrament a 60 dies en lloc de 30 dies.

- Canvi en la calculadora de dependència.



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Marge brut de benefici de les empreses en centres residencials

Font: font pròpia

Cost de referència Tarifa mitjana Marge anual (€) % marge brut

20.797,67 €
19.468,38 €

- 1.329,29 € -6,8 %

19.085,27 € 383,11 € 2,0 %%

Cost de referència Tarifa mitjana Marge anual (€) % marge brut

18.801,00 €
19.468,38 €

667,38 € 3,4 %

17.253,00 € 2.215,38 € 11,4 %

2009

Les entitats treballen amb uns marges bruts molt estrictes, sense

recorregut, i que es situen entre el 2% i el –6,8% (negatiu).

2017

Quan apliquem l’increment (mínim) de cost del 10,62% que ha patit el

sector durant el període 2010 – 2017, obtenim els següents marges:



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Marge brut de benefici de les empreses en centres de dia

Font: font pròpia

Cost de referència Tarifa Marge anual (€) % marge brut

7.339 €
7.407,84 €

68,84 € 0,93 %

8.805 € -1.397,16 € -15,86%

Cost de referència Tarifa Marge anual (€) % marge brut

6.636 €
7.407,84 €

771,84 € 11,63 %

7.962 € - 555 € -6,97 %

2009

2017

Quan apliquem l’increment (mínim) de cost del 10,62% que ha patit el

sector durant el període 2010 – 2017, obtenim els següents marges:

Les entitats treballen amb uns marges bruts molt estrictes, sense

recorregut, i que es situen entre el 0,93% i el –15,86% (negatiu).



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Altres elements per tenir en compte en els centres de dia

Les tarifes dels centres de dia també estan congelades des del 2010, amb un preu 

fixat de 853,49 € (617,32 € només en dies laborables)

Estimem que la desocupació mitjana en els centres de dia és molt més elevada que 

en els centres residencials (entre el 30 i el 40 %)

L’increment de la dependència de les persones ateses en els centres de dia ha 

implicat més càrrega de personal per donar el mateix serveix que fa uns anys.

Eliminació del pagament de les places vacants en els centres concertats i de gestió 

delegada.



EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Conclusions

Les persones grans residents en centres assistencials regits per tarifes públiques 

disposen, mínim, d’un 10% menys de recursos que fa 7 anys.

Els increments de cost superen el 10% acreditable objectivament, atès que hi ha 

altres factors que impacten directament i que no s’han inclòs en els càlculs.

Aquesta tendència és creixent amb el pas dels anys com a conseqüència de la 

congelació de tarifes que manté l’administració.

El sector ha absorbit part d’aquests increments, però ja no disposa de recorregut 

perquè avui els costos ja han superat els ingressos.
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EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Conclusions

Si no hi ha una correcció de tarifa mínima de l’11%, la situació dels centres 

residencials i dels centres de dia per a persones grans es veurà agreujada amb 

conseqüències imprevisibles en la qualitat del servei.

L’administració està licitant la gestió de centres amb uns preus al plec de condicions 

tècniques inferiors als costos de gestió. Les adjudicacions encara ofereixen preus 

més baixos, que no són actualitzats segons l’increment del cost de la vida. La 

tendència a la baixa en els preus deriva en menys atenció, menys qualitat dels 

serveis, i més riscos en tots els àmbits, que assumeix la persona usuària.

Entitats que desenvolupen una tasca de qualitat i un servei ben valorat pels usuaris 

hauran d’abandonar l’activitat perquè l’administració està comprant el servei per 

sota de cost, el que les fa inviables.
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EVOLUCIÓ TARIFES 2010 – 2017
Conclusions

Si no es coneixen de forma anticipada i consensuada els paràmetres que es fan 

servir per determinar les tarifes de cada any, després d’haver perdut com a 

referència l’IPC, no és possible pretendre tenir un sector professionalitzat i digne.

Les tarifes han de reconèixer l’esforç de les empreses i dels professionals, i 

permetre millorar la formació i retenir el talent.

El sector de gent gran és avui qui té el salari més baix i treballa un nombre d’hores 

més elevat en el sector d’atenció a les persones.
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