
 

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ AL DOGC DEL CONVENI COL·LECTIU GERCAT I 

EFECTES PER LES ENTITATS I EMPRESES DEL SECTOR 

 

Barcelona, 29 de desembre de 2021 

Donada la publicació al DOGC d’ahir dia 28 de desembre de 2021 del Conveni col·lectiu 

autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT), les cinc patronals no 

signants del mateix  - Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES), Associació de Centres 

d’Atenció a la Dependència (ACAD), Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT), 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i Unió de Petites i Mitjanes 

Residències (UPIMIR) - volem posar de manifest les següents consideracions: 

 La publicació del conveni representa un fracàs de tot el sector d’atenció a la gent gran i de 

la Generalitat de Catalunya, que trenca l’estratègia que sempre hem mantingut de buscar 

els consensos necessaris per assegurar millores per a tots els centres i professionals del 

sector d’atenció a la gent gran a Catalunya. Insistim en les disfuncions que generarà un 

marc de relacions laborals que, en aplicació del seu àmbit funcional, estableix dobles 

escales salarials en funció d’on prové el finançament. A efectes pràctics, aquest conveni 

afecta només a una part petita del sector i per tant, queda lluny de les nostres expectatives 

del que podria haver estat el primer conveni col·lectiu català d’atenció a la gent gran.  

 

 És necessari recordar que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 

Catalunya ha publicat aquest text quan encara no és ferma la sentència del TSJC sobre la 

impugnació de la constitució de la mesa negociadora i que actualment està recorreguda 

davant el Tribunal Suprem. 

Dit això, ens trobem amb un text publicat i, amb les caucions jurídiques oportunes, es tracta d’un 

conveni estatutari i per tant, d’obligat compliment per totes aquelles empreses i entitats incloses 

en l’àmbit funcional del text, i altres disposicions del mateix conveni, que literalment diuen el 

següent: 

L'àmbit funcional d'aplicació del present Conveni col·lectiu està constituït per les empreses 

i/o establiments que exerceixin la seva activitat principal en els següents àmbits del sector 

de l'atenció a les persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l'autonomia 

personal: residències per a persones grans, centres de dia, centres de nit, habitatges 

tutelats, sempre que no tinguin Conveni col·lectiu propi i que acreditin uns ingressos 

habituals i continuats superiors al 60 % de la seva facturació per aquesta activitat provinents 

de l'Administració Pública. Tot això qualsevol que sigui la seva denominació, i amb la única 

excepció d'aquelles empreses quina gestió i titularitat correspongui a l'Administració Pública. 

A aquests efectes, es tindrà en compte la facturació ordinària (sense computar facturació 

extraordinària com per exemple derivada del Covid-19) per aquesta activitat, provinent del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (o Departament que assumeixi en el futur 

aquestes competències), tancada a data 31 de desembre de l'any natural anterior per a cada 

any natural de vigència del Conveni.  

Romandran expressament excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni les empreses 

que realitzin específica assistència sanitària com activitat fonamental, entenent aquesta 

exclusió sense perjudici de l'assistència sanitària a les persones residents i usuàries com a 

conseqüència dels problemes propis de la seva edat i/o dependència; així com  aquelles 

empreses que prestin com activitat principal serveis d'atenció domiciliària en la comunitat 

autònoma de Catalunya, que es continuaran regint pel Conveni col·lectiu d'empreses 

d'atenció domiciliària de Catalunya (codi de conveni núm. 79001525011999).  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884468.pdf


 

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor al dia següent 

de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindran vigència fins 

al 31 de desembre de 2023, llevat en lo referent a les condicions econòmiques, que entraran 

en vigor amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2021.  

Els endarreriments corresponents als mesos naturals anteriors a la publicació en el DOGC 

s'abonaran durant el mes natural posterior a la mateixa publicació (gener del 2022). 

Davant aquest literal, les entitats i empreses que tenen les activitats descrites, hauran d’aplicar 

el contingut del conveni quan de tots els ingressos habituals anuals, més del 60% corresponguin 

a la facturació ordinària al Departament de Treball Afers Socials i Famílies (ara Drets Socials) de 

la Generalitat de Catalunya. Cada empresa i entitat pot identificar aquesta xifra de forma clara 

perquè es corresponen amb les factures que s’emeten mensualment a nom del Departament, 

amb NIF S0811001G. El primer càlcul ha de fer referència a l’any 2020. 

La resta de factures no estan incloses en aquest càlcul. 

D’altra banda, donat que hi ha entitats i empreses que no tenen clara la seva situació respecte a 

si estan afectades per l’àmbit funcional del conveni GERCAT, i com a criteri de prudència, es 

recomana que en el tancament de l’exercici 2021 es facin les provisions pressupostàries 

corresponents a la seva possible aplicació. Tanmateix, aquesta provisió no hauria de ser més 

gran que els imports corresponents a la millora tarifaria ingressada durant l’any 2021 per part de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

Organitzacions signants: 

 

• Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES) 

• Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) 

• Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT) 

• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 

• Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) 

  


