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Sra. Violant Cervera
Hble. Consellera de Drets Socials

Recentment, el passat 7 de març diverses entitats empresarials com són ACAD, ACES, CESOCAT,
La Confederació i UPIMIR van dirigir un escrit a l'Honorable Consellera Sra. Violant Cervera en el qual li
reclamen la revisió i actualització el més ràpid possible del cost de referència de la Cartera
de Serveis Socials per a l'any 2022.
ASCAD, com a Associació Professional, ens SUMEM a la petició de les citades entitats argumentant a més
els següents punts que ens són propis i compartits:
1.-Prenent com a referència la tarifa del 2009 i la tarifa de l'any 2021 el dèficit respecte de devolució de l'IPC
és entre un 11 i un 14% segons els Graus I o II i III. Això vol dir que aquest percentatge és un empobriment
directe cap al conjunt del sector i molt especialment als seus professionals que són al voltant d'un 65% de la
despesa directa de les empreses.
2.- Aquest diferencial de l'IPC ens està indicant que, de facto, la repercussió salarial sempre ha estat per sota
de les dinàmiques pròpies de les empreses que al seu torn s'han vist empobrides any rere any.
3.- Aquesta recent pandèmia ha posat de manifest dos factors importants: un la importància i lliurament de
la gran majoria dels professionals del sector atenent treballs i tasques que no els són propis, com són les
actuacions sanitàries, no sols respecte a persones sinó també quant a estratègies de Salut Pública en la
modificació d'espais dels centres així com dels seus ritme de treball, significant tot això una càrrega
sobrevinguda important que ja es prolonga des de fa dos anys i que ha estat esquitxada de milers d'episodis
d'estrès i de dolor.
4.- La repercussió directa en els professionals d'aquestes desatencions econòmiques conegudes i no
rectificades ens afecta greument en el pla assistencial amb grans dificultats ja que no podem confeccionar
uns equips estables i solvents.
5.- D'altra banda, volem comunicar també a l'opinió pública que la relació dels increments dels IPC en les
parts proporcionals d'aportació dels usuaris de la Llei de Dependència no segueix uns criteris homogenis,
sinó que tant poden basar-se en IPC del sector serveis Catalunya o en l'IPC sector serveis Espanya sent totes
dues xifres diferents. Això implica repercussions diferents en les aportacions de les persones usuàries donant
lloc al fet que pels mateixos serveis s'estan aplicant preus diferents per qüestions purament administratives
que haguessin de regular-se per a evitar situacions de greuges comparatius entre usuaris que tant en el
mateix centre com en diferents centres estant tots acollits al mateix sistema de finançament de la Llei de
Dependència i que els resultin tarifes personals diferents.
6.- La no normalització del règim econòmic de manteniment ordinari anual ens fa ser tremendament
pessimistes i desconfiats quant a les modificacions que ha d'implicar el nou model assistencial. Qui ara és
mal pagador no pot ser referència seriosa en els pròxims compromisos socials que inevitablement duran a
terme revisions de tarifes.
7.- Amb independència a les obligacions que impliqui el nou model residencial està acreditat que les ràtios
actuals són insuficients i que no és necessari esperar a un nou model per a la seva rectificació a l'alça. Els
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equips, els nostres usuaris i els seus familiars demandem que s'incrementin les ràtios de professionals
d'assistència directa i que aquesta repercussió sigui assumida pressupostàriament davant altres despeses
que hauríem de considerar superflus o secundaris després de l'experiència i l'impacte tan dramàtic d'aquesta
pandèmia sobre les persones més fràgils de la nostra societat i que no són qualssevol, són els nostres pares y
mares.
Entre altres raons aquests punts són per a nosaltres prou importants com per a èticament EXIGIR-LOS el
que és una simple actualització de costos per IPC i a la urgent reposició retroactiva dels diferencials dels
mateixos per a posar-nos a zero davant les revisions futures que implicaran els canvis en el nou model
assistencial així com una actualització dels costos de referència de la Cartera de Serveis que ASSUMEIXI la
injusta i no actualització endarrerida dels IPC.
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