ESMENES AL PROJECTE DE LLEI D’ACOMPANYAMENT DELS
PRESSUPOSTOS 2022 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Barcelona, 9 de desembre de 2021
Vist el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2022, des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
presenta als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya esmenes i
propostes d’addició al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic per al 2022 que es troba actualment en
període de presentació d’esmenes a l’articulat.
RESUM DE LES PROPOSTES

Objectiu

Mesura

Proposta d’addició 1

Igual feina, igual salari

Equiparació laboral dels
professionals de la xarxa
concertada de serveis socials i
d’atenció a les persones

Proposta d’addició 2

Equiparació de costos dels
serveis

Equiparació de costos entre els
serveis d’atenció a les persones
de caràcter social de gestió
pública directa i els de gestió
indirecta

Proposta d’addició 3

Regulació de les fórmules no
contractuals

Revisió del marc legal regulador
de les formes de gestió no
contractuals en matèria de
prestació de serveis de caràcter
social

Proposta d’addició 4

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Pla plurianual progressiu de
millora del finançament

Proposta d’addició 5

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Sistema de revisió de preus en
base a IPC català

Proposta d’addició 6

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Increments l’any 2022 de les
dotacions pressupostàries
destinades a la millora del
finançament dels serveis
d’atenció a les persones de
caràcter social

Proposta d’addició 7

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Millora de les dotacions
pressupostàries dirigides al
finançament dels serveis
d’acció social amb infants,
joves, famílies i d’altres en
situació de risc

Proposta d’addició 8

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Millora de les dotacions
pressupostàries dirigides al
finançament dels serveis
d’atenció a persones amb
discapacitat i salut mental

Proposta d’addició 9

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Millora de les dotacions
pressupostàries dirigides al
finançament i cobertura dels
serveis d’atenció precoç.

Proposta d’addició 10

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Millora de les dotacions
pressupostàries dirigides al
finançament dels serveis
d’atenció a la gent gran.

Proposta d’addició 11

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Modificació preus places privades
d’atenció a la gent gran.

Proposta d’addició 12

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Prestació econòmica vinculada al
servei per a persones en situació
de dependència.

Proposta d’addició 13

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Actualització del preu de
referència del servei d’atenció
domiciliària

Proposta d’addició 14

Qualitat de l’atenció,
sostenibilitat dels serveis i
millora de les condicions
laborals

Millora de les dotacions
pressupostàries dirigides al
finançament de serveis de
lleure educatiu i
sociocultural.

Proposta d’addició 15

Donar la millora resposta a
les necessitats socials de la
ciutadania.

Actualització de la Cartera de
Serveis Socials.

Proposta d’addició 16

Sostenibilitat dels serveis i de
les entitats

Manteniment de les mesures de
suport a la cobertura dels
sobrecostos COVID-19

MOTIVACIONS GENERALS DE LES PROPOSTES PRESENTADES
Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació
constata mancances importants en els pressupostos de la Generalitat per a l’any
2022 pel què fa al finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones. Una
millora del finançament que ha d’anar no només a l’ampliació la cobertura del sistema
– absolutament necessària per pal·liar les necessitats socials de la ciutadania,
especialment la més vulnerable - sinó que també ha d’anar a millorar les condicions
com es desenvolupen aquests serveis en termes de sostenibilitat i de condicions de
treball de centenars de milers de professionals al nostre país.
El sistema català de serveis d’atenció a les persones de caràcter social ve patint un
infrafinançament crònic des de fa més de 10 anys i els compromisos de
reconeixement del sector social com a pilar de l’Estat del Benestar, al costat de Salut
i Educació, no es veuen reflectits en els comptes presentats.
Les propostes d’esmenes i addició que es presenten a continuació van dirigides a
assegurar un escenari de millora del finançament d’aquests serveis amb l’objectiu
d’assegurar la qualitat de l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i la
millora de les condicions laborals de les professionals.
Som plenament conscients que amb un any no es podrà revertir la dècada de
retallades i congelació que venim patint, però considerem de màxima importància
garantir un pla plurianual de millora de les dotacions pressupostàries destinades als
serveis socials i d’atenció a les persones i que es visualitzi ja en els pressupostos del
2022.
Cal recordar, una vegada més, que estem parlant de serveis de responsabilitat
pública i per tant, és responsabilitat de l’administració dotar els serveis del pressupost
necessari – independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte,
subvenció, gestió delegada) - per assegurar unes condicions òptimes que permetin
assolit la qualitat de l’atenció desitjada, la necessària sostenibilitat dels serveis i la
millora de les condicions laborals de les professionals.
Com a organització empresarial legitimada per a la negociació dels convenis
col·lectius que regulen les condicions de treball del sectors d’activitat de l’àmbit
social, és absolutament necessari assolir una millora del finançament dels serveis si
volem avançar cap al reconeixement i dignificació del sector.
Reclamem passar de les paraules de reconeixement als fets. El Tercer Sector Social
del país ha demostrat ser l’aliat estratègic de les administracions públiques en la
provisió de serveis d’atenció a les persones de caràcter social, treballant amb vocació
de servei públic i sense afany de lucre. El país no es pot permetre seguir debilitant el
teixit social de casa nostra a costa de polítiques de contenció i, per tant, cal invertir
en l’enfortiment del sector social, un sector que sens dubte és estratègic per la
recuperació social i econòmica de Catalunya.

PROPOSTES D’ADDICIÓ A L’ARTICULAT
A continuació es presenten diferents propostes d’addició a l’articulat del Projecte de
llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 i es
demana als diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya que
les valorin i assumeixin com a pròpies per ser presentades en el marc del procés de
presentació d’esmenes.
Proposta d’addició 1 – Objectiu: igual feina, igual salari
Modificar la disposició addicional catorzena de la Llei 12/2007 de Serveis
Socials, amb el text següent:
Disposició addicional catorzena. Equiparació laboral dels professionals de la xarxa
concertada de serveis socials i d’atenció a les persones
El Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos
plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació de les condicions
laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials i d’atenció a les
persones amb les de la resta de personal de la xarxa pública de gestió directa

Justificació
L’article 166 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient incorporava la següent modificació de la Llei 12/2007
de Serveis Socials:
3. S'afegeix una disposició addicional, la catorzena, a la Llei 12/2007, amb el text
següent:
«Disposició addicional catorzena. Equiparació laboral del professionals de la xarxa
concertada de serveis socials d'atenció a la dependència
»El Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos
plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació de les condicions laborals
del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència
amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa.»

Es proposa afegir al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector públic per al 2022 una modificació d’aquesta disposició addicional fent
extensiu el compromís i la mesura concreta al conjunt de serveis de la xarxa
concertada de serveis socials i d’atenció a les persones. Es considera que centrar-ho
només en els serveis d’atenció a la dependència és un greuge comparatiu injustificat
en relació a altres tipologies de serveis de caràcter social. Només amb un escenari
d’equiparació global i transversal s’aconseguirà el reconeixement que el conjunt del
sector social necessita. Igualment, s’especifica que aquest escenari plurianual de
recursos per tendir progressivament a l’equiparació fa referència tant al sistema
públic de serveis socials com a altres serveis d’atenció a les persones de caràcter
social vinculats a altres sistemes com el de Justícia (serveis d’execució penal, per
exemple), Igualtat (serveis d’atenció a dones que pateixen situacions de violències
masclistes, per exemple) o Educació (Unitats d’escolarització compartida, per
exemple), entre d’altres.

Proposta d’addició 2 – Objectiu: equiparació de costos dels serveis
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Equiparació de costos entre els serveis d’atenció a les persones de caràcter social
de gestió pública directa i els de gestió indirecta
El Govern ha d’aprovar un pla pluriennal per, independentment de l’instrument de
col·laboració, assolir progressivament l’equiparació de costos entre els serveis
d’atenció a les persones de gestió pública directa i els de gestió indirecta, incloses
les condicions salarials i laborals de les professionals.
Justificació
També amb la perspectiva d’assolir un escenari d’equiparació de condicions, aquesta
proposta d’addició és molt important per assegurar l’equiparació del conjunt de
costos dels serveis. Es proposa afegir-ho en el Projecte de llei de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic per al 2022 donat que hi ha un
compromís escrit del Govern en aquesta línia en l’àmbit dels serveis d’infància i
entenem que no només cal reforçar-ho perquè es compleixi, sinó que també cal ferlo extensiu al conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter social de gestió
indirecta, sigui quin sigui l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció,
gestió delegada, ...).
Com a referència d’aquest compromís que volem reforçar a través d’aquesta
proposta, es destaca:


Mesura núm. 131 del pla de millora del sistema d’atenció a infants i joves, i
les seves famílies, en situació de vulnerabilitat (2021-2024) diu:
“131. Equiparació de costos (incloent-hi els salaris i les condicions laborals)
entre els serveis de gestió pública directa i els de l’àmbit concertat.”



Pla Estratègic de Serveis Socials que diu:
“Harmonitzar les tarifes de pagament segons les necessitats i tipologies de serveis” (pàg.147).

Entenem que si existeix el compromís i hi ha voluntat política d’avançar en aquesta
línia, cal deixar-ne constància ja en la llei d’acompanyament de pressupostos 2022.
Demanem passar de paraules a fets.
Proposta d’addició 3 – Objectiu: regulació de les fórmules no contractuals
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Revisió del marc legal regulador de les formes de gestió no contractuals en matèria
de prestació de serveis de caràcter social
El Govern ha d'aprovar dins de l’any 2022 un projecte de llei per a revisar el marc
regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació
de serveis de caràcter social.

Justificació
La disposició final segona de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient deia:
Disposició final segona. Revisió del marc legal regulador de les formes de gestió
no contractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris
1. El Govern ha d'aprovar, en el termini de dos anys, un projecte de llei per a
revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual
per a la prestació de serveis de caràcter social
2. El Govern ha d'aprovar, en el termini de dos anys, un projecte de llei per a
establir el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual
per a la prestació de serveis sanitaris.

Aquest mandat s’esgota a l’abril del 2022 i, tenint en compte que el Projecte de llei
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 no en
fa cap menció, es proposa afegir-ho per assegurar-ne el compromís per part del
Govern. L’actual Govern s’hi ha compromès, però és important que en la llei
d’acompanyament dels pressupostos 2022 en quedi constància.
En paral·lel, cal que el Govern es comprometi a treballar amb els ens locals per a
l’aplicació del concert social vigent (Decret 69/2020) i dels futurs que es puguin
desenvolupar a fi de crear la cultura i instruments adequats per millorar l’estabilitat
i condicions dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social.
Proposta d’addició 4 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Pla plurianual progressiu de millora del finançament dels serveis d’atenció a les
persones de caràcter social
El Govern ha d'aprovar, en el termini d’un any, un pla plurianual, progressiu i
interdepartamental, de millora del finançament dels serveis d’atenció a les
persones de caràcter social amb l’objectiu de revertir l’infrafinançament històric i
enfortir de forma transversal el sistema.

Justificació
Més enllà dels pressupostos 2022, cal un mandat ferm per dissenyar, aprovar i
desplegar un pla plurianual, progressiu i interdepartamental, de millora del
finançament dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social.

Proposta d’addició 5 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Revisió de preus en base a l’IPC
El Govern ha d’articular i aprovar, dins de l’exercici de l’any 2022 i
independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció,
gestió delegada), un mecanisme de revisió anual de preus dels serveis púbics
d’atenció a les persones de caràcter social en base a l’evolució de l’IPC català.

Justificació
Cal articular un mecanisme que possibiliti la revisió de preus dels serveis públics
d’atenció a les persones de caràcter social en base a l’IPC. Més enllà de les millores
en el finançament, és absolutament necessari que l’increment del cost de la vida
pugui repercutir-se en el cost dels serveis, evitant així la pèrdua de poder adquisitiu
de les professionals i les repercussions negatives en la sostenibilitat de les entitats.
Proposta d’addició 6 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Increment l’any 2022 de les dotacions pressupostàries destinades a la millora del
finançament dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social
El Govern ha d'aprovar dins de l’exercici de l’any 2022 i independentment de
l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció, gestió delegada) un
increment en els preus, tarifes, mòduls o partides pressupostàries que
corresponguin pel conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter social,
incloent aquells que són de competència municipal.
La finalitat d’aquesta millora del finançament és assegurar la qualitat dels serveis
d’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis de responsabilitat pública i la
millora de les condicions laborals de les professionals que hi treballen.

Justificació
Es constata que el Projecte de Llei de Pressupostos 2022 no incorpora cap increment
de preus, tarifes, mòduls o partides pressupostàries per millorar les condicions com
es presenten els serveis d’atenció a les persones de caràcter social. En el cas del
Departament de Drets Socials, per exemple, es destinen només 28,8 milions d’euros
a consolidar els increments fets en anys anteriors.
Cal recordar que els darrers increments aplicats, de forma parcial i insuficient, al
sector social són:


DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

NOTA: Increments parcials (no de tots els serveis) i insuficients per revertir
l’infrafinançament crònic que ve patint el sector des de fa més de 10 anys.


DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter
social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i
de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu
NOTA: Només aplicable a serveis d’atenció a la gen gran. La resta de serveis
no han tingut cap increment l’any 2021.

Cal una mirada global, transversal i interdepartamental dels serveis d’atenció a les
persones de caràcter social, incloent també les competències que sobre aquesta
tipologia de serveis té el món local.
El Tercer Sector Social no entén com es pot plantejar un pressupost 2022 sense
preveure cap millora en els preus, tarifes, mòduls o partides pressupostàries
corresponents als serveis d’atenció a les persones de caràcter social. No incorporarho debilita el Tercer Sector Social en un moment en què cal fer front a la recuperació
social i econòmica provocada per la crisi sanitària que hem viscut. No s’entén que el
Govern parli de reconeixement del sector social quan els pressupostos no incorporen
cap millora per aquest.
A més, aquesta mancança d’increments en els pressupostos 2022, així com la
congelació del 2021 en la gran majoria de serveis, és un clar incompliment de l’Acord
per una Catalunya Social signat entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les
entitats representatives del Tercer Sector Social el 31 de juliol de 2020 que, en el
seu capítol d’enfortiment del Sector Social es comprometia, entre d’altres, a treballar
per l’actualització de les tarifes i el sistema de preus de l’atenció i suport a les
persones a fi d’assegurar la millora de les condicions laborals i, en especial, les
salarials, de les professionals, la sostenibilitat dels serveis i la qualitat de l’atenció a
les persones.
La Confederació estima que, en conjunt, l’increment que reclama el Tercer
Sector Social per l’any 2022 exclusivament en concepte de millora de preus,
tarifes, mòduls o partides pressupostàries corresponents als serveis
d’atenció a les persones de caràcter social es concreta en 180 milions
d’euros.
AQUESTA PROPOSTA D’ADDICIÓ 6 ES DESPLEGA I CONCRETA EN LES
SEGÜENTS PROPOSTES (7, 8, 9, 10, 13, 14) ESPECÍFIQUES PELS DIFERENTS
ÀMBITS SECTORIALS: SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL, SERVEIS D’ATENCIÓ A
PERSONES AMB DISCAPACITAT I SALUT MENTAL, SERVEIS D’ATENCIÓ
PRECOÇ, SERVEIS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN, SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA, I SERVEIS DE LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL.

Proposta d’addició 7 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’acció social
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament dels serveis
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
El Govern ha d'aprovar, a partir de l’1 de gener de 2022, un increment del 7,3%
en els preus, tarifes, mòduls o partides pressupostàries que corresponguin pel
conjunt de serveis d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació
de risc, incloent aquells que són de competència municipal i independentment de
l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció, gestió delegada).
Justificació
L’àmbit de l’acció social a Catalunya queda regulat en el Conveni col·lectiu de treball
de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
(codi de conveni núm. 79002575012007).
El 7,3% que es reclama per l’any 2022 forma part d’un pla plurianual de millora del
finançament que ha de permetre, l’any 2025, aproximar-se a l’equiparació de
condicions salarials dels professionals amb la funció pública. Actualment, la diferència
és del 32%. Per posar un exemple, estem dient que un educador social que treballa
en un centre de protecció a la infància de gestió directa cobra un 32% més que un
educador social que fa les mateixes funcions en un centre igualment de titularitat
pública però de gestió indirecta.
El 7,3% d’increment ha d’aplicar-se al conjunt de serveis vinculats a l’àmbit funcional
del conveni col·lectiu i per tant, cal una estratègia interdepartamental i
interadministrativa amb el món local. Si els increments són parcials es produeixen
greuges comparatius injustos, l’impacte és molt limitat i es dificulta enormement la
possibilitat de repercutir la millora del finançament en la millora de les condicions de
treball de les professionals (conveni col·lectiu d’acció social). Per exemple:
incrementar només els serveis d’infància no permet repercutir la millora en les
condicions salarials dels professionals doncs el conveni col·lectiu d’acció social no
només afecta a serveis d’infància, també afecta a serveis vinculats a l’atenció a dones
que pateixen situacions de violència masclista (Departament d’Igualtat i
Feminismes), a serveis d’execució penal (vinculats a Justícia), a serveis d’inserció
laboral de col·lectius en situació o risc d’exclusió social (vinculats al SOC,
Departament d’Empresa i Treball), a serveis d’intervenció socioeducativa amb infants
(vinculats al món local), entre molts d’altres. Això és precisament el què va passar
amb els increments del Decret 39/2020.
Igualment, aquest 7,3% cal aplicar-lo a tots els instruments de col·laboració entre
les administracions públiques i la iniciativa social per l’execució de serveis, projectes
i activitats de l’àmbit de l’acció social: concerts, gestió delegada, subvencions,
contractes públics, etc. En el cas de les subvencions, cal posar especial atenció a la
convocatòria de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de

polítiques socials (COSPE) que finança un important volum de projectes, activitats i
serveis vinculats a l’àmbit de l’acció social.
Proposta d’addició 8 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’atenció a persones amb discapacitat i salut mental
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament dels serveis
d’atenció a persones amb discapacitat i salut mental
El Govern ha d'aprovar, a partir de l’1 de gener de 2022, uns increments
corresponents, com a mínim, als compromisos adquirits amb el sector de la
discapacitat i la salut mental, que es concreten en un 6 % pels serveis d’atenció
diürna, un 5% pels serveis de caràcter residencial, i un 8% pel servei d’assistència
personal, independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte,
subvenció, gestió delegada).
Justificació
El darrer trimestre de l’any 2019, l’equip de Govern va presentar al sector un pla de
millora del finançament 2019-2022 pel conjunt dels serveis, independentment de
l’instrument de relació (concertats, subvencionats o altres) que es concretava en:

Si bé aquest pla es va valorar com a insuficient per part del sector donat que en cap
cas representava la recuperació dels més de 10 anys de congelació i retallades
pressupostàries, es va celebrar que per primera vegada es pogués disposar d’un
escenari pluriennal a partir del qual fer les previsions corresponents, tant en termes
organitzatius, com de negociació col·lectiva.

Fins l’any 2020 el pla compromès es va complir però l’any 2021 no s’ha complert i
els pressupostos 2022 tampoc preveuen aquesta partida pressupostària per
increment de tarifes.
En aquest sentit, i per a l’any 2022, el sector de la discapacitat i salut mental reclama,
com a mínim, el compliment dels increments compromesos:



L’increment del 6% dels serveis d’atenció diürna respon als compromisos
pendents del 2021 i 2022 (+3% cada any).
L’increment del 5% dels serveis de caràcter residencial respon igualment als
compromisos pendents del 2021 i 2022 (+2,5% cada any).

Això en cap cas és suficient per revertir l’infrafinançament històric del sector però es
valora que cal fer valdre els compromisos del propi Govern i reivindicar que, com a
mínim, es facin efectius.
A més a mes, es reclama un 8% d’increment en les dotacions pressupostàries del
servei d’assistència personal corresponent al % d’increment salarial que preveu el
conveni col·lectiu d’aplicació per a l’any 2022.
Proposta d’addició 9 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’atenció precoç
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament i cobertura dels
serveis d’atenció precoç
El Govern ha d'aprovar, a partir de l’1 de gener de 2022, un increment del 6% del
preu públic dels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i un
increment del 15% de les hores concertades per poder atendre la creixent
demanda d’atenció.

Justificació
L’atenció precoç és un servei públic integrat en la cartera de serveis socials destinats
a la prevenció, detecció, suport a la criança i atenció global als infants amb dificultats
o trastorns del desenvolupament, o amb risc de patir-los i les seves famílies.
Actualment, es dóna atenció a més de 43.000 famílies a l’any, a un 10 % dels infants
menors de 6 anys de Catalunya. La Xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP) està distribuïda per tot el territori i actualment compta amb
97 dispositius, amb equips multidisciplinaris, composats, per neuropediatres,
psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes i treballadors socials, psicomotricistes, i
pedagogs, entre d’altres figures professionals.

Tal com reflecteixen les dades del propi Departament, dels anys 2010 a 2019 s’ha
patit una involució sense precedents:
Anys

Infants Atesos*

Hores*

Tarifa *

2010

30.944

1.218.963

33,47 €

2019

42.336

1.227.971

34,14 €

2021
Increment

34,82 €
37%

1%

4%

* Web del Departament de Drets Socials. Memòries anuals

Les conseqüències d’aquesta situació patida al llarg dels darrers anys són la
disminució de la freqüència assistencial, l’avançament de la finalització de l'atenció
terapèutica, per sobre de criteris clínics, la impossibilitat d’oferir atenció fins els 6
anys, com fixa el decret que regula el servei, la disminució de l'atenció indispensable
als infants greument afectats i, finalment, la disminució de sostenibilitat econòmica
CDIAP.
Per tant, veient que l’any 2021 no s’ha fet cap millora i que el projecte de
pressupostos per a l’any 2022 tampoc ho preveu, es proposa incorporar pel 2022:




Un increment del 6% del preu públic del servei, per començar a revertir
l’infrafinançament del sector (sostenibilitat de les entitats i millora de les
condicions laborals de les professionals)
Un increment del 15% de les hores concertades, que contribuiria a suportar
l’increment de la demanda i saturació actual dels serveis, podent atendre el
més aviat possible i en millors condicions als infants i les conseqüències
derivades de la pandèmia.

Proposta d’addició 10 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’atenció a la gent gran
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament dels serveis
socials d’atenció a la gent gran
El Govern ha d'aprovar, a partir de l’1 de gener de 2022, un increment de mínim
el 3% de preus en matèria de serveis socials d’atenció a la gent gran, ja siguin
d’atenció diürna o residencial.
Justificació
El projecte de llei de pressupostos per a l’any 2022 de la Generalitat trenca amb la
tendència de millores en el finançament dels serveis d’atenció a la gent gran. Més
enllà de la consolidació de la darrera actualització de tarifes, no contempla cap
increment i és per aquest motiu, i d’acord amb la demanda de full de ruta del conjunt

del sector d’atenció a la gent gran, que es demana incorporar un increment de mínim
el 3% dels preus en aquesta matèria. Aquest increment de mínims encara deixaria
les tarifes molt allunyades de la necessària actualització de preus d’acord amb
l’evolució dels costos suportats, en especial amb els augments desmesurats de les
matèries primeres i els subministraments.
Proposta d’addició 11 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’atenció a la gent gran
Modificar l’article 23.2 del Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació
del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de
Serveis Socials, amb el text següent:
23.2. Les modificacions de tarifes de preus no podrà suposar, en cap cas, la revisió
unilateral dels pactes contractuals subscrits entre titulars i usuaris, excepte quan
l’administració pública competent superi en els seus increments tarifaris el % de
l’IPC, aplicant-se aleshores la mateixa variació que hagin experimentat els preus
públics de referència per igual tipologia de servei.
Justificació
L’article 23.2 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català
de Serveis Socials, modificat mitjançant el Decret 176/2000 diu:
"23.2 Les modificacions de tarifes de preus no podrà suposar, en cap cas,
revisió unilateral dels pactes contractuals subscrits entre titulars i usuaris.

Es proposa modificar aquest article per tal de promoure una millora del conjunt del
sector d’atenció a la gent gran, independentment de si les places són públiques o
privades. És a dir, mitjançant aquesta modificació proposem que el preu de les places
privades pugui incrementar-se en la mateixa mesura que ho fa el preu de les places
públiques. D’aquesta manera assegurem la possibilitat de millorar el conjunt del
sector i les condicions laborals de totes les persones treballadores. Aquest és avui en
dia un dels principals esculls per la regulació del marc de relacions laborals dels
serveis d’atenció a la gent gran a Catalunya donat que la millora experimentada en
una part de les places, en concret, aquelles que reben un determinat finançament
públic, no pot extrapolar-se a la resta de places privades, que estan sotmeses a les
limitacions de variació de preus que estableix la mateixa Generalitat de Catalunya en
la Llei de Serveis Socials.

Proposta d’addició 12 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis d’atenció a la gent gran
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de
dependència
El Govern aprovarà, durant l’exercici 2022, un mecanisme per realitzar
l’endossament automàtic de les Prestacions Econòmiques Vinculades a les
entitats proveïdores per donar sentit finalista a la voluntat de millora del
finançament dels serveis.
Justificació
La decisió de la Generalitat de modificar els imports assignats a les prestacions
econòmiques vinculades per a residència a les persones amb el Grau 2 de
Dependència, equiparant els imports de les prestacions de Grau 2 a la de Grau 3,
però sense que s’hagi revisat legalment el grau de dependència dels beneficiaris,
impossibilita que els titulars dels centres residencials puguin actualitzar els contractes
del les persones residents, donat que els contractes poden estar vinculats als graus
de dependència i no pas als imports de les prestacions. Igualment, la PEV és a la
persona beneficiària, i no al centre residencial, per la qual cosa, l’objectiu de la
Generalitat de millorar del finançament dels centres ha quedat diluït perquè els
centres no formen part del circuit de pagament d’aquestes prestacions, adreçades a
les persones beneficiàries que no tenen obligació contractual de realitzar el pagament
als centres. El mecanisme d’endossament obligat de les PEVS als centres continuarà
beneficiant a les persones residents, i complirà l’objectiu finalista de dotar als centres
residencials del finançament necessari per, entre d’altres, millorar les condicions
laborals dels professionals. La situació actual només beneficia a les persones que
reben la PEV, que ingressen una major prestació econòmica i mantenen les mateixes
obligacions amb els centres que els atenen.
Proposta d’addició 13 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Servei d’atenció domiciliària
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Actualització del preu de referència del SAD
El Govern actualitzarà el preu de referència del servei d'ajuda domiciliària en base
a l'increment salarial del 14% que estableix el Conveni col·lectiu d’empreses
d’atenció domiciliària de Catalunya (codi de conveni núm. 79001525011999)
segons RESOLUCIÓ TSF/2699/2020, de 20 d’octubre.

Justificació
La cartera de serveis socials manté des de l’any 2009 el mateix preu de referència
pel servei d’atenció domiciliària. Aquest valor de referència és el que es contempla
en la determinació del finançament dels contractes programes dels ens locals, que
són els que realitzen la provisió del servei a les persones beneficiàries d’aquest servei
públic. Les entitats locals financen la major part del cost dels serveis que contracten,
que s’ha anat actualitzant per la modificació del conveni laboral de referència a
Catalunya. La millora del 14% de les condicions salarials de les professionals dels
serveis d’atenció domiciliària entre l’any 2020 i 2022 acordada entre organitzacions
empresarials i sindicals ha de traslladar-se als preus de referencia de la cartera de
serveis socials, per tal que el finançament dels contractes programes, mantenint
l’estructura actual, permeti que les licitacions i contractes amb les entitats i empreses
que presten els serveis s’ajustin a l’estructura de costos real. Aquesta mesura estaria
en concordança amb les que la Generalitat impulsa en altres àmbits, on pretén
vincular la millora de tarifes i mòduls a la millora de les condicions salarials dels
professionals.
Proposta d’addició 14 – Objectiu: qualitat de l’atenció, sostenibilitat dels
serveis i millora de les condicions laborals
Serveis de lleure educatiu i sociocultural
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament de serveis de
lleure educatiu i sociocultural
El Govern ha d'aprovar, a partir de l’1 de gener de 2022, un increment de mínim
el 3% en totes les partides pressupostàries destinades al finançament de serveis
de lleure educatiu i sociocultural, independentment de quin sigui l’instrument de
col·laboració (subvenció, contracte, conveni, etc.).
Justificació
Els serveis, programes, projectes i activitats d’aquest àmbit estan subjectes al
Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de
conveni núm. 79002295012003). El seu àmbit funcional inclou les activitats
d'educació en el lleure dins o fora del marc escolar (de guàrdia i custòdia en període
de transport escolar, activitats de migdia, de menjador, de pati i extraescolars);
l’animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals, tant
d'equipaments com de programes socials i culturals, com ara els adreçats a centres
cívics i culturals, biblioteques, sales de lectura, serveis d'informació juvenil,
ludoteques, casals infantils, setmanes culturals, exposicions, activitats de
dinamització del patrimoni, tallers socioculturals; i les cases de colònies, i albergs
infantils i juvenils, activitats i programes d'educació mediambiental, i casals de
vacances, i, en general, qualsevol tipus de gestió d'equipaments, programes i
esdeveniments d'acció sociocultural i d'educació en el lleure i per a totes les edats.
Malgrat l’enorme impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector, que va
forçar al tancament de bona part de l’activitat durant els mesos crítics de la pandèmia

i més enllà, actualment s’està negociant amb les organitzacions sindicals
representatives millores en les condicions laborals de les persones treballadores.
Unes millores que cal repercutir en els pressupostos públics, en totes les partides
destinades al finançament de serveis de lleure educatiu i sociocultural,
independentment de quin sigui l’instrument de col·laboració (subvenció, contracte,
conveni, etc.).
Proposta d’addició 15 – Objectiu: donar la millora resposta a les necessitats
socials de la ciutadania
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Actualització de la Cartera de Serveis Socials
El Govern ha d’iniciar, dins de l’exercici 2022, un procés de revisió i actualització
de la Cartera de Serveis Socials amb la finalitat d’ajustar la xarxa d’atenció pública
a les necessitats socials de la ciutadania.

Justificació
La Cartera de Serveis Socials no es revisa des de l’any 2011 i el sector fa anys que
alerta que s’ha quedat obsoleta. Apel·lem a una revisió a fons del model actual per
avançar cap a la construcció d’una cartera de serveis socials i d’atenció a les persones
innovadora, que permeti ajustar-se a la realitat canviant, als nous models
d’intervenció i a les necessitats de les persones.
Proposta d’addició 16 – Objectiu: sostenibilitat dels serveis i de les entitats
Afegir, de la manera que millor es consideri:
Manteniment de les mesures de suport a la cobertura dels sobrecostos COVID-19
El Govern ha de mantenir el conjunt de mesures extraordinàries de suport a la
cobertura dels sobrecostos derivats de la pandèmia de la COVID-19 previstes en
el Decret 29/2020 mentre hi hagi plans sectorials i protocols sanitaris d’obligat
compliment. Igualment, cal assegurar també la cobertura de les places d’aïllament
que requereix Salut Pública i de les places buides o vacants com a conseqüència
de les restriccions vinculades a la prevenció de la pandèmia.

Justificació:
Mentre hi hagi mesures d’obligat compliment per les entitats és absolutament
imprescindible mantenir i si cal recuperar o reforçar totes les mesures de suport per
donar cobertura a les diferents casuístiques derivades de la gestió de serveis en el
context de pandèmia. Igualment, la Generalitat de Catalunya ha d’assumir el cost de
les mesures que imposa a totes les places privades i sense finançament públic, amb
les mesures de foment i compensació que siguin necessàries, com ha fet en la resta
de sectors productius que han vist afectades les seves activitats per les limitacions
sanitàries adoptades.

ANNEX. QUADRE RESUM DELS INCREMENTS MÍNIMS RECLAMATS PER A L’ANY 2022
INCREMENT MÍNIM DE LES
DOTACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ADMINISTRACIONS
IMPLICADES

Independentment de l'instrument:
concert, contracte, subvenció, gestió
delegada

Departaments de la Generalitat de
Catalunya i món local

+ 7,3%

Drets Socials
Igualtat i Feminismes
Justícia
Educació
Ens locals

+ 3%

Drets Socials

+ 14%

Drets Socials | Ens locals

SERVEIS I ACTIVITATS D'ACCIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL
Serveis d'atenció a la infància, adolescència i joventut en situació de risc
Serveis d'atenció a famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió
Serveis d'atenció a dones - violències masclistes
Serveis d'atenció a persones migrades i refugiades
Serveis d'atenció a persones afectades pel virus VIH/SIDA
Serveis d'atenció a persones amb drogodependències i/o altres addiccions
Serveis d'execució penal
Serveis d'atenció a persones sense llar
Serveis ocupacionals i d'inserció laboral de col·lectius en risc
Serveis d'habitatge social
Serveis comunitaris
Serveis socioeducatius
Altres serveis, programes, projectes i activitats regulats pel Conveni Col·lectiu d'Acció Social
SERVEIS PER A PERSONES GRANS I DEPENDÈNCIA
Centre de dia Gent Gran
Residència Gent Gran
PEV Centre de dia Gent Gran
PEV Residència Gent Gran
Servei d'atenció domiciliària

SERVEIS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRECOÇ
Centres residencials
Llars Residències
Centres d'atenció especialitzada
Centres ocupacionals
Servei Assistència Personal
Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

+ 5%

+ 6%
+ 8%
+ 6% + increment 15 % hores

Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

+ 6%

Clubs socials

+ 6%

Servei de llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

+ 5%

Servei de llar residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

+ 5%

Drets Socials

SERVEIS DE LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL
Activitats d'educació en el lleure dins o fora del marc escolar
Animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals
Cases de colònies, i albergs infantils i juvenils, activitats i programes d'educació
mediambiental, i casals de vacances
Altres activitats projectes i serveis similars

+ 3%

Drets Socials
Educació
Ens locals

