
 

C/ Balmes 152 4º 2º 08008 Barcelona CIF: G65201246 Inscrita Dpto. Trabajo Exp. Nº 000000094/79/2/1 
Deposito Nº0000000072         Tel.: 93.415.25.59  www.upimir.com 

 

 

La Sra. Marina Casas Gargallo actuant en nom i representació de l’associació UNIO 

DE PETITES i MITJANES RESIDÈNCIES (UPIMIR) domiciliada a Barcelona c/ Balmes 152 

4t 2ª , patronal representativa del sector que representa establiments que presten 

serveis a la gent gran tant privats com de la xarxa pública, compareix i DIU: 

 

PRIMER. Dins del marc de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, en el seu dia 

es va ordenar als establiments de gent gran que no es podien acceptar nous ingressos 

en els establiments amb la finalitat de preservar a les persones ja ingressades i poder 

disposar d’espais on organitzar l’aïllament dels usuaris que podessin estar afectats pel 

virus o els que haguessin d’estar en observació davant la possible sospita d’estar afectats 

per la malaltia. 

 

SEGON. Així mateix, en el seu dia, es van fer públiques instruccions relatives al 

pagament de les places de la xarxa pública i el pagament de les places PEV que garantien 

que es percebria el 100% del cost de la plaça (amb els límits que marquen les 

instruccions segons el cas) intentant neutralitzar així l’impossibilitat d’ingrés de places 

en els establiments amb la condició que l’entitat perceptora del finançament esmentat 

no hagués presentat cap ERTO o, cas d’haver-ho fet, que hagués desistit del mateix. 

 

TERCER. Així mateix, les regulacions normatives dictades pel Govern de l’estat 

espanyol dins del marc de l’estat d’alarma, determinaven que en activitats essencials 

(com és el cas del nostre col·lectiu) no es podien presentat ERTOS que afectessin a les 

plantilles de les esmentades empreses. Aquesta regulació normativa ha quedat 

modificada a partir de la publicació i entrada en vigor del Reial Decret Llei 15/2020 

publicat en el BOE del 22 d’abril de 2020 i en vigor des del dia 23 d’abril. La disposició 

Addicional 8ª.2 estableix que es podran demanar ERTOS per força major en empreses 

dedicades a activitats essencials sempre que afecti a personal la tasca del qual no sigui 

imprescindible per la prestació del servei. 

 

QUART. Resulta que en els establiments de gent gran hi ha alguns treballadors la 

tasca dels quals és necessària en situació normal però no imprescindible en la situació 

actual; podem pensar en perruqueres, podòlegs, personal de manteniment o fins i tot 

els conductors que traslladen en els centres de dia als usuaris de llurs domicilis a 

l’establiment, entre d’altres. 

 

CINQUÈ. Considerem en primer lloc que la regulació relativa als pagaments de les 

places públiques i places PEV, segons la qual no es pagarà el servei prestat si s’ha19 

presentat ERTO per part de l’entitat, entra en conflicte normatiu amb la disposició que 

regula la possibilitat de presentar-ne en determinades condicions i sempre, com diem, 

que no afecti a personal imprescindible per la prestació del servei. 

 

SISÈ. A més del conflicte normatiu que plantegem, entenem que la condició de 

no presentació d’ERTO per part de les empreses que tenen ingressats usuaris les places 

dels quals reben finançament públic, és una condició que no preveu els escenaris reals 

dels establiments de gent gran; així resulta quan un establiment disposa únicament d’un 

percentatge de places d’aquesta tipologia (amb finançament públic), en aquests casos 
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resulta que, per exemple, a un establiment que solament disposa del 50% de places 

cobertes pel què fa al seu pagament per la Generalitat mentre que el restant 50% són 

places privades, en aquest cas s’està obligant a l’establiment per una banda a mantenir 

el 100% de la seva plantilla sigui quina sigui la tasca que facin al centre però solament 

s’està garantint el pagament de la meitat de les places mentre que la resta no poden 

cobrir-se per la prohibició de nous ingressos tant d’usuaris que ocupin places públiques 

com places privades. Aquesta condició imposada per garantir el pagament de places 

d’usuaris absents o que hagin causat baixa per èxitus, és definitivament injusta pels 

establiments que no tinguin el 100% de les seves places de la xarxa pública de serveis 

socials. 

 

SETÈ. Com a patronal representativa del sector, creiem que caldria rectificar les 

instruccions de pagament actualment vigents de tal manera que es permetés  la 

presentació d’ERTO sempre que afectés exclusivament a personal no imprescindible i 

que fos proporcional al percentatge de places de la xarxa pública o de PEV que acull 

cada establiment en concret. 

 

VUITÈ. Així mateix i en relació amb la prohibició de admetre nous ingressos, i 

sempre en la mesura que es disposi de competències suficients per part de la Generalitat 

de Catalunya en seu de l’estat d’alarma decretat pel Govern central, també considerem 

que hi ha establiments que podrien admetre nous ingressos de places privades sempre 

que les persones ingressades presentessin un test negatiu en COVID-19 realitzat en els 

últims 14 dies sense presentar simptomatologia infectiva alguna i es podés garantir que 

l’establiment implanta mesures d’aïllament suficients. 

 

Per l’exposat   

SOL·LICITO  

Valorar el permetre nous ingressos en centres residencials, tant en forma de places amb 

finançament públic com en places de tipologia privada. Així mateix, estudiar també la 

reobertura dels serveis de centre de dia. Així mateix s’autoritzi la presentació d’ERTOS 

que afectin a personal no imprescindible per la prestació dels serveis residencials i de 

centre de dia, a tots els establiments col·laboradors, concertats i acreditats per acollir 

places PEV sense que resti compromès el pagament de les aportacions del Departament 

conforme als requisits acordats en les últimes instruccions de pagament comunicades 

amb el límit de que aquests ERTOS afectin a treballadors en la mateixa proporció de 

places privades de que disposi l’establiment mentre no es permeti l’ingrés de noves 

places. 

Barcelona a 5 de maig de 2020  

Signat: Sra. Marina Casas Gargallo 

Directora operativa 

UPIMIR 

A L’ATENCIO DE LA CONSELLERA 

DEPARTAMENT DE SALUT 

GENERALITAT DE CATALUNYA  
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