
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA FULL DE RUTA AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS DEL SECTOR DE 

LA GENT GRAN A CATALUNYA 

 

La voluntat d’aquest document, per part de les entitats signants, és expressar i concretar 

una proposta que garanteixi la sostenibilitat del sector, millori les condicions laborals de 

les persones treballadores i l’evolució de les tarifes públiques que sustentin aquelles 

millores, amb l’objectiu final de garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la Gent Gran. 

 

Objectius principals 

- Garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la gent gran. 

- Millorar les condicions laborals de les persones treballadores. 

- Garantir la sostenibilitat del sector d’atenció a la gent gran. 

 

Ens marquem també com objectiu final arribar, en un termini de set anys, a una 

equiparació en les condicions laborals de les persones treballadores d’aquest sector 

amb les condicions dels professionals dels centres de gestió pròpia de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Sol·licitem, per tant, un acord del Parlament de Catalunya subscrit per tots els partits 

polítics que reconegui la necessitat d’anar incrementant les tarifes per aconseguir 

equiparar les condicions laborals dels treballadors i treballadores amb les condicions 

dels professionals del sector públic, per tal de garantir l’equitat i la qualitat de l’atenció a 

tota la Gent Gran de Catalunya. 

 

Antecedents 

Els agents socials i econòmics del sector de la gent gran a Catalunya van presentar al 

juliol del 2017 un “Manifest del sector d’atenció a la gent gran a Catalunya” al Parlament 

de Catalunya per expressar davant l’opinió pública l’abandonament d’aquest sector per 

part de l’administració. 



 

 

 

La situació política viscuda a Catalunya i la resta de l’Estat durant els mesos posteriors 

a la firma i presentació del manifest va provocar que les demandes expressades en 

aquest document no es poguessin abordar en un marc de diàleg periòdic i estable amb 

l’administració responsable, la Generalitat de Catalunya. 

 

No ha sigut fins a principis d’aquest any 2019 que els firmants del manifest s’han reunit 

amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb qui s’ha arribat a un 

compromís per establir un full de ruta abans del proper mes de juny que defineixi les 

prioritats i les necessitats del sector pels propers anys. Una reunió després de la qual 

sorgeix aquesta proposta. 

 

Proposta 

Respecte les condicions laborals de les persones treballadores: 

Proposar un increment de les condicions laborals en 3 anys del 15% 

2019       5%* 2020       5%* 2021     5%* 

1.047, 69 euros 1.100,07 euros 1.155,08 euros 

*si tot es destina a salaris (salari de referència de gerocultor/a) 

Respecte l’increment de tarifes: 

Pel que fa a la part de recuperació de les entitats es proposa un increment de tarifes en 

3 anys del 25%. 

 

Residències Grau III 

2019      10%* + 5% 2020        5% 2021      5% 

2.149,82 euros 2.257,31 euros 2.370,17 euros 

* Recuperació de tarifes dècada perduda 

 

Centre de dia 

2019      10% + 5% 2020        5% 2021      5% 

709,91 euros* 745,40 euros* 782,67 euros* 

981,51 euros** 1.030,58 euros** 1.082,10 euros** 

* preu mensual (dies laborables) 

** preu mensual 

 

Aquesta proposta està condicionada a l’aportació per part de l’Administració de 300 

milions d’euros en un període de tres anys que permetin situar les tarifes públiques al 



 

 

nivell necessari per poder dignificar el sector i recuperar una dècada sense 

actualitzacions de tarifa. Es proposa un increment esglaonat durant l’esmentat període 

per tal que sigui factible i assumible per part de l’Administració. 

 

Les entitats signants del manifest acorden que la distribució dels progressius increments 

de tarifa es destinaran un 60% per millorar les condicions de les persones treballadores 

i el 40% restant per a l’actualització de les altres partides del pressupost. 

 

Tarifes congelades des del 2010 

Tot i que s’han produït dues actualitzacions de les tarifes del grau II (efectuades per 

compensar, en part, l’enduriment de les valoracions de dependència), s’ha de recordar 

que les tarifes s’han mantingut congelades des del 2010 (la tarifa del Grau III del 2010 

és la mateixa que al 2019, així com la tarifa de centre de dia). Per tant, cal recuperar 

l’erosió d’aquests 9 anys sense increment, quan s’han hagut d’assumir els augments de 

salaris i la resta de despeses d’explotació, tal i com s’ha indicat des del sector mitjançant 

l’elaboració d’un estudi referent a l’evolució de les tarifes públiques, que conclou que 

entre els anys 2010 i 2017 l’increment mínim dels costos de gestió per plaça de 

residència i de centre de dia va ser del 10,62%.  

 

 

Barcelona, 22 de març del 2019 


