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Des de la CCPC - ACCP ens posem en contacte amb vostès com a patronal del sector Residencial, Llars i 

CAE de Catalunya per fer-li arribar les nostres consideracions respecte a les darreres noticies sobre la 

gratificació als professionals del Tercer Sector Socials. 

En primer lloc tots partim de la mateixa premissa, paraules mai millor expressades en el DECRET LLEI 

24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal. que defineix l’objectiu 

d’aquesta gratificació “...resulta necessari materialitzar en un nou Decret llei una sèrie de mesures dirigides 

principalment a reconèixer la implicació i el compromís que aquests professionals han demostrat, tot i que aquest 

reconeixement en cap cas pot compensar plenament l'esforç i el compromís físic i mental dels col·lectius 

implicats.” 

En els Acords de Govern d’aquell mateix dia 16 de juny es començava a definir el contingut previst per 

fer possible aquesta gratificació: 

“L’Executiu pagarà la mateixa quantia, 900 euros, a les persones treballadores de les residències públiques que 

hagin treballat en primera línia durant la crisi sanitària, ja siguin auxiliars de geriatria, personal d’atenció directa 

a persones amb discapacitat, coordinadors assistencials, metges/metgesses o infermers/infermeres. Per altra 

banda, les persones que hagin treballat de forma fonamentalment presencial en tasques directament 

relacionades amb l’activitat d’aquests centres, però que no ho hagin fet en l’atenció directa de persones, rebran 

una compensació de 500 euros.” 

I finalment es va veure plasmada aquesta intencionalitat i objectiu a  l’article 2.2 del Decret Llei en 

l’apartat “altres professionals”. 

Es per aquest motiu, que no entenem l’exclusió d’aquesta gratificació d’alguns perfils professionals i ens 

veiem en la obligació de transmetre el malestar dels nostres entitats i professionals que han realitzat 

tasques assistencials indirectes vinculades a la lluita contra la pandèmia de forma presencial; 

professionals de la neteja, manteniment, bugaderia entre d’altres, que han hagut de dedicar més temps 

i més esforços en les seves tasques i responsabilitats: aprenentatge de noves metodologies de treball, 

de nous productes i eines de neteja; desinfecció permanent d’espais comuns; neteja i desinfecció 

d’espais afectat per COVID-19 per tal de garantir una higiene i qualitat de la persona atesa, atenció i 

servei de suport a famílies, etc. 

Amb l’exposat amb anterioritat, demanem que se’ns clarifiqui: 

 El motiu de l’exclusió d’aquests professionals de la gratificació prevista per el Departament. 

 



AGRUPACIÓ CATALANA DE CENTRES 

PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INTEL·LECTUAL 

 Quines categories es preveuen dins de personal atenció directa, ja que en el conveni de Residències, 

CAE i Llars ens trobem a part dels auxiliars tècnics educatius, infermers, metges i coordinadors 

assistencials, amb professionals de categories com fisioterapeuta, equips psicopedagògics, direccions i 

treball social. 

Som conscients de la necessitat de marcar uns criteris justos i equitatius però per aquest mateix sentit 

de justícia, les categories que presencialment han hagut de desenvolupar la seva tasca per a mantenir 

la qualitat del servei i l’atenció a l’usuari haurien d’estar contemplades; així entenem que es prèvia en 

l’Acord de Govern abans comentat i en l’article 2.2 del Decret Llei apartat “altres professionals”. 

 

Rebi una salutació cordial. 

 

DR. JOAQUIM SERRAHIMA I VILADEVALL                 

President      
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