Les entitats de FEATE perden 3 milions d’euros per les places
privades buides durant els primers mesos de pandèmia.
Les residències, centres de dia i serveis d’atenció domiciliàries de les entitats que
formen part de FEATE han deixat d’ingressar 3.000.000 € entre març i juny , a
causa del tancament dictat per la Generalitat dels centres residencials, amb un
efecte molt significatiu sobre les places privades dels centres i serveis.
Aquestes dades es corresponen amb totes les places estrictament privades que
no s’han pogut ocupar en aquest període atenent a les instruccions dels
Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i el de Salut.
D’aquet import, 1 milió d’euros es correspon a les places buides a les residències,
1,7 milions d’euros són de les places de centre de dia que estan tancades i la
resta (0,2 milions d’euros) a serveis d’atenció domiciliària. Les dades recollides
fins al 30 de juny, anirà augmentant en la mesura que no sigui possible ocupar la
totalitat de les places privades disponibles.
Les mesures de confinament dels centres, totalment necessàries per fer front a la
pandèmia del Covid-19, no han estat acompanyades fins al moment de cap
mesura compensatòria per a les entitats. Això té un impacte directe en la
sostenibilitat dels serveis donat que una part important dels ingressos del sector
d’atenció a la gent gran i en situació de dependència es genera per l’activitat
privada, sense finançament públic.
La impossibilitat d’ocupar les places privades, sumat al manteniment de les
despeses de funcionament dels centres com si estiguessin totes les places
ocupades (recordem que els centres d’atenció a la gent gran i en situació de
dependència van ser declarats serveis essencials i per tant quedaven exclosos de
qualsevol mesura d’adaptació com ara ERTES o regulacions de personal., etc).
Aquesta situació ja ha comportat que alguns centres hagin vist compromesa la
seva continuïtat per la manca de capacitat econòmica per obtenir ingressos
econòmics alternatius.
Segons les dades existents, a Catalunya el 70 % de les places d’atenció a la gent
gran reben algun tipus de finançament públic, però el 30% restant són
estrictament privades, i en el cas de les entitats de FEATE, la majoria són places
dedicades a atendre a persones amb pocs recursos o amb situacions socials
d’alta complexitat , que aquest greuge posa en perill.
FEATE ha plantejat aquesta situació a la Generalitat de Catalunya , juntament
amb altres patronals del sector de l’atenció a la gent gran, tot considerant que les
mesures absolutament necessàries que es prenen sobre la totalitat de les places
d’atenció a la gent gran han d’anar acompanyades indiscutiblement del suport
econòmic necessari per a que els centres puguin mantenir la seva activitat i a la
disposició de les autoritats socials i sanitàries per atendre la gent gran i en
situació de dependència del nostre país.
La Generalitat contempla aquest tipus de mesures en altres àmbits d’atenció a les
persones i no és comprensible que no es faci amb l’atenció a la gent gran i en
situació de dependència.
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