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GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS SOCIALS 

 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS (ACRA) és una 

organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa la majoria d’empreses 

i entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya.  

 

Com aquesta Administració coneix perfectament, degut a què el sector de la 

gent gran està sent el més castigat per la greu crisi sanitària que la nostra 

societat està patint com a conseqüència del coronavirus (COVID-19), els 

centres que es dediquen a l’atenció a la gent gran han hagut de fer un 

sobreesforç quant a la disposició de mitjans i, especialment, quant al nivell i 

exigència d’atenció als usuaris. 

 

ACRA és conscient que, amb la finalitat de contribuir a mitigar els efectes 

negatius de la crisi en els centres d’atenció a la gent gran, entre altres col·lectius 

vulnerables, aquesta Administració ha pres la decisió d’abonar, durant la crisi 

del COVID-19, el 100% de les places d’acolliment residencial i de centres de dia 

dels centres col·laboradors i dels centres amb places PEV’S. És a dir, que mentre 

la duri la crisi sanitària els centres que gestionen places finançades total o 

parcialment amb aportacions públiques podran rebre el 100% de les tarifes 

corresponents a aquestes places. 

 

Aquesta mesura, que des d’ACRA es considera necessari reconèixer com 

encertada per necessària, està generant certs dubtes interpretatius entre els 

titulars dels centres beneficiaris de la mateixa pel que fa a la seva aplicació.  

 

En efecte, aquesta mesura ha estat comunicada als centres mitjançant tres 

notes informatives de dates 27 de març i 3 i 6 d’abril, essent que en la primera 

d’elles no s’explicava que el pagament es condicionava al fet que les entitats 

prestadores de serveis no haguessin presentat cap expedient de regulació 

temporal d’ocupació (ERTO). 

 

Aquest Departament és conscient que molts centres gestionen places 

públiques i places privades alhora i que moltes de les places que gestionen, tant 

públiques com privades, es troben vacants com a conseqüència de l’impacte de 

la pandèmia (essencialment per l’absència voluntària dels usuaris o la seva 

defunció). Aquesta situació és especialment greu en relació amb els centres de 
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dia, que es troben tancats des de l’inici de l’estat d’alarma per indicació de les 

autoritats sanitàries i que no estan generant cap ingrés pel que fa a la part 

privada per la suspensió de l’activitat. 

 

Sense dubte, el pagament del 100% de les tarifes corresponents a les places 

públiques implementada per aquesta Administració ajudarà als centres en el 

present context de crisi, però atenent a què, com és lògic, la mesura deixa fora 

del seu abast les places privades, els centres que han vist com aquest tipus de 

places se’ls han quedat o se’ls estan quedant vacants sense poder admetre 

nous usuaris es poden veure abocats a una situació financera que posi en perill 

la seva supervivència. 

 

És per això que des d’ACRA es sol·licita a aquesta Administració que la mesura 

adoptada en relació amb l’abonament del 100% de les places públiques 

s’interpreti i s’apliqui de manera que els centres beneficiaris de la mateixa 

puguin presentar expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb 

les persones treballadores que no siguin les imprescindibles per cobrir les 

necessitats de les places públiques. 

 

En aquest sentit, i en relació amb els centres de dia que es troben tancats per 

indicació de les autoritats sanitàries, és important tenir present que continuen 

fent el seguiment i suport dels usuaris i les famílies de forma no presencial, 

mitjançant trucades i altres mecanismes de relació. 

 

* * * * * 

 

Sense altre particular, i sol·licitant que tinguin en consideració la nostra petició, 

els saluda atentament. 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Llopis 

Directora General 

 

Barcelona, 4 de maig de 2020. 
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