COMUNICAT URGENT EN RELACIO AMB L’ENQUESTA REBUDA DES DEL DEPARTAMENT DE DRETS
SOCIALS EN RELACIO AMB L’ INCREMENT DE LES TARIFES I L’APLICACIO DEL CONVENI GERCAT
Les patronals signants del present escrit, en representació dels seus associats, volen posar de manifest
les següents consideracions en relació amb l’enquesta enviada a alguns establiments residencials i
centres de dia, el 3 de març de 2022 per part de la Direcció General de l’autonomia personal i
discapacitat.
1.- Considerem que l’enquesta tal com està formulada no revesteix seguretat jurídica per a les entitats;
no incorpora cap tipus de filtre informàtic que permeti assegurar que qui la contesta és efectivament
l’entitat i no una tercera persona que disposi de les dades de numero de registre, nom del servei i nom
de l’entitat que son públics i per tant estan a l’abast de qualsevol ciutadà, doncs està penjades al web
del DSO. No conté tampoc cap mecanisme que permeti que l’entitat disposi d’un acusament de la
rebuda, ni requereix de cap tipus d’identificació intransferible que asseguri la seva validesa com ara
una signatura electrònica.
2.- El text del correu en què s’incorpora el link per accedir a l’enquesta, fa una interpretació de l’àmbit
funcional del Conveni GERCAT que obvia part del text de l’article 1 quant a la referència a facturació
ordinària i va més enllà de la seva simple lectura sense tenir en compte que, precisament l’àmbit
funcional del conveni, està impugnat judicialment.
3.- El text del correu, a més, vincula el decret llei 9/2021 amb el Conveni GERCAT quan en l’esmentat
decret llei no es feia referència al conveni en cap cas, com tampoc s’indicava el temps de què
disposaven les entitats per destinar l’increment de les tarifes a millores laborals ni que aquestes
millores pivotessin necessàriament en increments salarials exclusivament. Així doncs, totes aquelles
empreses que contestin l’enquesta i indiquin hipotèticament que no han aplicat encara l’increment
esmentat poden haver efectuat la seva provisió de despesa comptable dels imports satisfets per
l’administració a l’espera de saber si finalment els serà o no d’aplicació el Conveni GERCAT un cop es
resolgui judicialment, la qual cosa no vulneraria de cap de les maneres la regulació del decret llei
9/2021, ni implicaria cap tipus d’incompliment del conveni GerCat per part de les entitats.
Nogensmenys, els centres residencials i d’atenció diürna a Catalunya poden aplicar diferents convenis
laborals, sent aquesta matèria aliena a les competències del Departament de Drets Socials.
4.- El conveni GERCAT en el seu article 1 en cap cas fa referència a que el conveni és d’aplicació als
establiments que disposin d’un 60% de places públiques. Aquesta afirmació no és ni tant sols
interpretable del contingut del conveni que és molt clar i es refereix a facturació i no a nombre de
places.
Els comuniquem que així mateix ho traslladarem als nostres socis, i els hi demanem que ens
comuniquin els seus aclariments al respecte.

Organitzacions signants:
• Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES)
• Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD)
• Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT)
• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
• Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)

