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SECRETARIA SECTOR SERVEIS SOCIALS I 
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A l’atenció de: 
Associació Catalana de Recursos Assistencials 
La Unió Catalana d'Hospitals 
Unió de petites i Mitjanes Residències 
Consorci de Salut i Social de Catalunya 
Centre Socio-Sanitaris catòlics de Catalunya 
Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció Domiciliaria 
La Confederació 
 
 
 
Benvolguts, 

 

Ens adrecem a vostès per posar en relleu l'esforç que estan duent a terme, durant aquestes últimes 

set setmanes, tot el conjunt dels professionals del sector d'atenció a la gent gran de residències com 

del Servei d’atenció domiciliaria, per atendre les seves pròpies necessitats davant la Covid-19, arreu 

de Catalunya.  

 

Els professionals han hagut de treballar sense comptar amb les mesures adients per la seva seguretat 

física i psíquica, com és públic i notori. Les dades són demolidores, només cal tenir en compte l'elevat 

nombre de professionals que han estat contagiats fruit dels riscos laborals que han hagut d'assumir 

en el seu lloc de treball. 

 

És per aquest motiu que demanem, per part seva, un gest de respecte i generositat cap a les persones 

professionals del sector en el sentit de proposar percebre un complement de penositat del seu 

lloc de treball, com a primera mesura de reconeixement a la labor que estan duent a terme en 

l’atenció a la nostra gent gran.  

 

Elogiar públicament està molt bé, però és necessari, més donada la precarietat de les persones 

treballadores del nostre àmbit, adoptar mesures de compensació vers aquest personal. 

 

De fet, des de la Secretaria de Serveis Socials i Igualtat de la FeSP-UGT de Catalunya veiem que en 

altres sectors aquesta situació s'està produint i des de les vostres entitats encara no hem vist cap gest 

de reconeixement d'aquesta bona pràctica. 
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La UGT entén que les mesures que s'adoptin per compensar aquests col·lectius de professionals de la 

Dependència ha de tenir un triple vessant, l'econòmica, la compensació en temps de descans retribuït 

i també la millora de les condicions de treball que directament repercuteixen en la salut laboral dels 

diferents professionals.  

 

En aquest sentit proposem: 

 

1. Complement econòmic lineal de 350 € per a tots/es els/les treballadors/res  amb caràcter mensual 

i amb efectes des de la data d’inici de la situació de crisi sanitària i fins que aquesta finalitzi per 

compensar el risc al qual han estat i segueixen exposats. En tot cas s’haurà de mantenir fins desembre 

de 2020. 

 

2. Tres dies addicionals de lliurança retribuïts per cada mes de treball o la seva part proporcional, amb 

efectes des de la data d’inici de la situació de crisi sanitària i fins que aquesta finalitzi. En tot cas 

s’haurà de mantenir fins desembre de 2020. 

 

3. Compromís per part de les patronals del sector en l'adequació i ampliació de les plantilles de cara 

al futur, per assegurar així una resposta eficient en un sector que actualment treballa en precari. 

 

Les mesures que proposem són del tot necessàries sense distinció entre empreses i/o treballadors; 

tots s’estan deixant la pell, per tant considerem que és de justícia, pertinent i necessari estendre 

aquest dret a tots els treballadors i treballadores del sector d'atenció a la gent gran de residències 

com del Servei d’atenció domiciliaria. 

 

Quedem a la vostra disposició per a poder aclarir qualsevol dubte al respecte. 

 

 

 

 

 
 

Javier Moreno  
Secretari Sector Serveis Socials i Igualtat 
FeSP-UGT de Catalunya 
 

Barcelona, 5 de maig de 2020 


