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Revisió d’ACRA en relació a  PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 
 
 
Revisat el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2022 presentat al Parlament per a la seva discussió i aprovació. 
 
Volem posar de manifest des del sector, la sorpresa que el Departament de 
Drets Socials no inclogui (com si fa el Departament de Salut) un Fons 
Extraordinari COVID (“mentre l’Estat no activi un nou fons Covid”), que doni 
resposta a la necessitat d’haver de seguir atenent uns protocols específics per 
garantir la seguretat dels professionals i les persones ateses en l’entorn 
social. 
 
Considerem imprescindible que els pressupostos del Departament de Drets 
Socials contemplin els recursos necessaris per garantir les mesures 
preventives  derivades de la pròpia normativa i plans sectorials així com donar 
compliment als compromisos adquirits: 
 

• Mantenir els plans de contingència  i aplicació dels plans sectorials per 
prevenir situacions de pandèmia derivades en les persones ateses i 
treballadors segons DL 29/2020 i per tant seguir compensant els costos 
addicionals derivats de la COVID-19. 
o Quantificació econòmica :   102 M €. Annex 1.   

 

• Mantenir les mesures de disponibilitat de places d’aïllament 
contemplades en els plans de contingència de les residències i que 
permetin fer front a les residències a rebrots i que les persones que 
viuen en residències,que són les més vulnerables a la malaltia, estiguin al 
màxim de cuidades i protegides possible. 
o Quantificació econòmica :  26 M €. Annex 2.   

 
• Donar compliment als compromisos adquirits en referència a les 

millores de les condicions laborals dels professionals del sector i que es 
concreti en l’augment de tarifes de contractació dels serveis que 
permetin aplicar l’increment retributiu pactat en el conveni GERCAT. 

o Quantificació econòmica : 24 M €. Annex 3.  (Els pressupostos inclouen 

una partida de 28,8M€ entenem que només és per consolidar l’increment aplicat al 
2021)  
 

• Fer front a l’increment de preus extraordinari que es tradueix en un 
increment de l’IPC associat majoritàriament al cost actual de l’electricitat 
i el gas. Tenint en compte que les tarifes de la cartera de serveis socials 
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porten un llarg període congelades, només modificades parcialment en 
uns pocs serveis molt específics i, darrerament el 2021, en els serveis 
d’atenció a la gent gran per poder acordar el primer conveni GERCAT. 

o Quantificació econòmica :  13 M €. Annex 4.  

• Per altra banda, considerem imprescindible preveure i dotar 
pressupostàriament un pla de concertació social de places residencials 
que contribueixi a reduir la llista d’espera per una plaça pública i poder 
donar resposta a les necessitats assistencials de residència d’usuaris 
amb elevada dependència  

o Quantificació econòmica :  21 M €. Annex 5. (Els pressupostos inclouen 

una partida de 28,85M€ entenem per aquest aspecte juntament amb  els sectors 
de Discapacitat i Salut Mental)  

 

 

Barcelona, 16 de novembre de 2021 
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Pla de concertació 2022
Plantejar un mínim de places a concertar 1.088 places de residència i 817 de centre de dia pel 2022

cost 

plaça/mes* TOTAL COST

Incrementar 1.088 places de residencia 1.202 € 15.686.878 €

Incrementar 817 places de centre de dia 549 € 5.378.034 €

*descomptat 40% aportació usuari

Total Cost anual 21.064.912 €


