HONORABLE CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS i FAMILIES

Na Marina Casas Gargallo, actuant en la seva condició de representant de UNIO DE
PETITES i MITJANES RESIDENCIES (UPIMIR) domiciliada a c/ Viladomat, 174 de
Barcelona

EXPOSA
1.

Que mitjançant Resolució signada pel Conseller del Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies i atenent a la proposta de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat de 27 d’octubre de 2020, es va publicar el llistat de centres
amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions
d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de
contingència per a residencies.
2.

Que en l’esmentada resolució s’ordena que es reservin les places lliures

d’ocupació als establiments que es relacionen en el document annex I establint que
mentre aquestes places romanguin buides les entitats proveïdores percebran el 85%
del preu mitja ponderat de la cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent
gran.
3.

Així mateix l’article 5 del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol estableix que per

millorar la capacitat als serveis socials de caràcter residencial ACREDITATS de gent gran,
des de l’1 de setembre 2020 i fins que duri la situació d’emergència derivada de la
COVID19, aquests establiments hauran de disposar d’una reserva de places lliures
d’ocupació.
4.

Que el Decret Llei esmentat no fa referència a la mateixa obligatorietat de

reserva de places per establiments NO ACREDITATS (atès que solament es refereix als
acreditats),que son privats i no poden acollir a usuaris amb Prestació Econòmica
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Vinculada ni poden ser considerats de la Xarxa Pública motiu per qual no perceben ni
ell ni els seus usuaris, cap tipus de finançament públic.
5.

Que tot i no estar afectats aquests establiments NO ACREDITATS per les

disposicions publicades en diaris oficials que obliguen a disposar de places reservades
per possibles contingències derivades de la COVID 19, el Departament de Salut a través
de les seves delegacions en el territori, obliguen a que tots aquests establiments privats
tinguin també aprovat un Pla de contingència per possible rebrot de COVID 19, Pla que
no es aprovat pel Departament de Salut si els establiments no fixen les places de
reserva. És a dir, els establiments NO ACREDITATS no afectats per la obligació derivada
de l’article 5 del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol, son compel·lits a reservar places
en el seu establiment per possible contingència de rebrot de COVID 19 de tal manera
que de no reservar-se places no se’ls dona la consideració d’establiment verd que pugui
fer nous ingressos al centre. Per tant en la pràctica i sense disposar de cap obligació
legal de fer-ho, els establiments NO ACREDITATS estan actuant exactament igual que
els establiments ACREDITATS.
6.

Tot i així la Resolució a la que ens hem referit en el punt 1 del present escrit, no

recull en el seu annex I a tots aquests establiments NO ACREDITATS i per tant tampoc
contempla el fet de que puguin percebre la compensació econòmica del 85% de la tarifa
establerta en la cartera de serveis residencials de gent gran.
7.

Els establiments NO ACREDITATS, són establiments inscrits en el Registre

d’Entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Families, són establiments que
estan donant cobertura social a Catalunya i que estan atenent a persones exactament
igual que els establiments ACREDITATS, son establiments que compleixen amb la
normativa reguladora de la Llei de Serveis Socials i els Decrets de desplegament, que
son sotmesos a inspeccions periòdiques exactament igual que els establiments
ACREDITATS i que son supervisats i controlats pel Departament de Salut també com
aquests últims, però en la pràctica son establiments que no es troben aixoplugats per
l’administració pública atès que no es dona cobertura a la contingència derivada de la
COVID 19 atès que ni es reconeix el seu dret a percebre una compensació econòmica
per les places reservades que no podran ser ocupades fins que acabi la greu pandèmia
que estem patint.
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8.

Aquesta diferència de tracte entre uns i altres establiments en el punt relatiu a

la comprensió administrativa vers el perjudici econòmic que provoca no poder ocupar
un determinat nombre de places en un establiment, provoca un patiment del compte
d’explotació de cada una d’aquestes residències que com les ACREDITADES també han
de pagar els impostos en els seus respectius venciments, han de cobrir les baixes
laborals quan els treballadors es troben afectats per la COVID 19 i en definitiva, han de
continuar fent funcionar l’establiment però amb una minva dels seus ingressos, minva
que a més no saben quan podrà ser reconduïda atesa la incertesa del desenvolupament
de la pandèmia.

Vist tot l’exposat

SOL·LICITEM que tingui a bé reconsiderar de manera immediata el tractament que
s’està donant als establiments NO ACREDITATS i establir els mecanismes de pagament
o compensació econòmica per les places que el Departament de Salut obliga a tenir
reservades als establiments indicats als efectes d’evitar que es produeixi el greuge
comparatiu entre els diferents tipus d’establiments que donen servei social a Catalunya
per igual i eviti així que molts recursos socials hagin de plantejar-se el tancament del
centre per inviabilitat econòmica. Cas que s’entengui que no procedeix el pagament per
igual a establiments ACREDITATS i NO ACREDITATS, es modifiquin els criteris no
publicats en cap diari oficial que afecten als establiments NO ACREDITATS en el sentit
d’excloure’ls de mantenir places de reserva per la contingència del possible rebrot de la
COVID 19 i que aquesta no reserva de places no afecti a l’aprovació del Pla de
Contingència del centre que li permeti tenir la consideració de centre verd. No prendre
una decisió en un o altre sentit implica que no s’està tractant de manera igualitària tots
els establiments que presten idèntic servei social a Catalunya la qual cosa conculca els
drets de tots els afectats per la diferència de tractament, conculcació de drets que es
podria fer valer en ultima instància en seu judicial si es produeix la inactivitat de
l’administració vers el tractament igualitari a tots els operadors socials que provoca
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tancaments o pèrdues econòmiques en els establiments afectats sens dubte imputables
a les diferencies de consideració entre uns i altres establiments.

Barcelona a 15 de gener de 2021

DIRIGIT AL HONORABLE CONSELLER DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMILIES

SIGNAT. Sra. Marina Casas Gargallo
Directora Operativa
UPIMIR
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