
 
 
 

NOTA DE PREMSA 

El sector de la discapacitat i la salut 
mental s’indigna davant l’insuficient 
increment de les tarifes per a serveis 

residencials 
• L’augment de la dotació aprovada pel Govern de la Generalitat per a aquests 

recursos, fixat en un 1,2%, està per sota del compromís inicial (2,5%) i queda molt 
lluny de les necessitats expressades pel sector que son del 9% 
 

• El col·lectiu denuncia la falta de compromís de l’administració pública i urgeix 
l’Administració a complir amb l’acord de constituir una Taula de Diàleg per negociar 
aquests increments 
 

• El col·lectiu considera injustificable aquesta resposta essent precisament els serveis 
residencials els que més estan patint l’impacte directe de la pandèmia de la Covid-
19. 

XX de novembre de 2020. Representants del sector de la discapacitat i la salut mental a 
Catalunya, Dincat, ACCP (Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual), FEPCCAT (Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya), i 
AMMFEINA, alerten conjuntament que l’augment de tarifes dels serveis residencials d’atenció 
a la discapacitat i la salut mental aprovat per la Generalitat de Catalunya queda molt lluny de 
les necessitats del col·lectiu i és clarament insuficient. 

En aquest sentit, les entitats del sector expressen la seva decepció pel que fa a la falta de 
compromís del Govern que, des de fa més d’un any, s’havia compromès a constituir una taula 
de Diàleg amb la participació directa de les entitats del col·lectiu, per aconseguir un augment 
de tarifes adequat pels serveis socials que presten. Tanmateix, l’administració pública no 
només ha incomplert els seus compromisos, sinó que ha determinat un petit augment de la 
tarifa d’un 1,2% pels serveis residencials, el que suposa molt menys del que havia promès en 
un primer moment (2,5%), que ja quedava lluny de les demandes expressades pel sector (9%), 
que busquen revertir la situació precària en la qual es troba immers des de fa una dècada (la 
Dècada Perduda). 

El col·lectiu considera injustificable aquesta resposta del Govern amb relació als serveis 
residencials, essent, precisament aquests, les entitats que els gestionen i els professionals que 
hi treballen els que més estan patint l’impacte directe de la pandèmia de la Covid-19. Cal 
remarcar l’excel·lent i essencial tasca dels professionals d’aquests serveis i recordar el gran 
sobreesforç físic i emocional que van fer durant la primera onada de la pandèmia, gràcies al 



 
 
qual es van aconseguir pal·liar en gran mesura els efectes d’aquesta, fins i tot quan no hi havia 
equips de protecció, ni accés a tests.  

El col·lectiu considera també insuficients els increments de tarifes que han rebut altres serveis 
socials com els d’atenció diürna, serveis tutelars o els CDIAP (Centres de desenvolupament 
infantil i atenció precoç). En aquest cas, els increments almenys responen als compromisos del 
Govern pel 2020, però en cap cas permeten recuperar la dècada perduda per la congelació de 
tarifes.  

Aquesta situació se suma als sobre costos que ha suposat la crisi sanitària per a les entitats del 
sector de la discapacitat i agreuja, encara més, la realitat precària que travessen les entitats del 
col·lectiu. En aquest sentit, el sector encara resta a l’espera que es concreti el compromís de la 
convocatòria que permeti cobrir els sobre costos derivats de la pandèmia des del 15 de març 
fins al 31 d’agost, que ascendeixen a un total de 10 milions d’euros, i que van avançar les 
entitats que atenen a persones amb discapacitat a Catalunya. 

El col·lectiu espera que la nova cúpula del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
designada aquesta mateixa setmana, tingui en compte aquestes demandes i compleixi com cal 
amb els compromisos establerts pel Govern.  

 

Sobre DINCAT 
DINCAT és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 
300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a 
dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digna, així com per vetllar per una vida més justa per 
aquestes persones i les seves famílies. 

Laura Muntada  
Responsable de Comunicació de DINCAT 

622.76.21.93 
comunicacio@dincat.cat 

Sobre FEPCCAT 
La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) aglutina 14 entitats d'atenció a les 
persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat de Catalunya. Creada l'any 2.000, la FEPCCAT s'ha dedicat des del 
seu naixement a incidir en les polítiques socials catalanes per a aconseguir els recursos necessaris per les entitats, el 
col·lectiu i les seves famílies, i avançar en la inclusió del col·lectiu, tot garantint el seu benestar i qualitat de vida, i el 
respecte als seus drets. 

Xavier Franch Sas 
Comunicació FEPCCAT  

621 211 033 
comunicacio@fepccat.org 

 
 
Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP 
Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats que presten servei a persones amb 
Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament, amb graus diversos de suport. Es la patronal que negocia 
el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de 
persones amb Discapacitat Intel·lectual. 
Més informació a www.coordinadoraprofunds.org   

Ariadna Bru 
Coordinadora de la Agrupació de Centres per Persones amb Discapacitat 

619065903 
coordinadora@coordinadoraprofunds.org 



 
 
Sobre AMMFEINA 
AMMFEINA és una associació sense ànim de lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats d'iniciativa 
social de l'àmbit català que promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de la 
salut mental. Enguany és la suma de 30 entitats socials que faciliten recursos i serveis a més de 3.000 persones amb 
problemes de salut mental.  

    Maria Pérez 
    607.650.592 

    comunicació@ammfeina.org 

 

 

 


