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De les novetats de l’ordre de convocatòria per l’any 
2008, per a l’acreditació d’entitats col•laboradores 
de l’ICASS (en endavant “l’ordre 2008”), respecte a 
l’ORDRE BEF/555/2006, de 21 de novembre, de con-
vocatòria per l’any 2007 (en endavant “l’ordre 2007”), 
volem destacar els següent punts:

Annex 1

Programa de suport a l’acolliment residencial per a 
gent gran:

A. Criteris i condicions en relació amb l’organització i 
el funcionament de residències per a gent gran recep-
tores de les persones beneficiàries dels programes 
d’atenció a la gent gran de l’ICASS.

 En el punt 6.6 de l’annex 1, trobem una de 
les modificacions introduïdes respecte a 
l’ordre de convocatòria de l’any 2007, concre-
tament la que fa referència al càlcul d’hores 
dels grups de professionals. El nou redactat, 
diu textualment:

“En cas extraordinari i prèvia justificació, s’acceptarà 
una compensació de la mancança d’algun dels pro-
fessionals de l’àmbit de salut, terapeuta ocupacional 
o educador/a social, per l’increment de personal ciu-
dador, per un import econòmic equivalent i sempre 
que es garanteixi la correcta qualitat assistencial”.

En l’ordre 2008 s’introdueix la possibilitat de compen-
sar la mancança d’algun professional amb personal 
gerocultor. D’aquesta forma s’atenua l’exigència d’un 
percentatge mínim de dedicació anual de cadascun 
dels professionals del 50%. 

Cal posar de manifest, que l’acord de col•laboració per 
a l’acolliment residencial en centres col•laboradors, 
(en endavant, l’acord de col•laboració”) signat el 5 
d’abril de 2006, per part de la Conselleria d’Acció So-
cial i Ciutadania i els agents socials del sector, aques-
ta exigència no estava recollida, i va ser introduïda 
amb posterioritat, a l’ordre de convocatòria de l’any 
2007.

Considerem que aquesta modificació és positiva, ja 
que concedeix flexibilitats als centres assistencials 
per adaptar-se a les característiques concretes de la 
població resident a la que presta els seus serveis, 
amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat. 

Amb aquesta modificació que introdueix l’ordre 2008, 
els centres es podran adaptar millor a les necessi-
tats reals de la població resident, amb el benefici que 
això suposa per incrementar la qualitat del serveis, 
i tanmateix es remou un obstacle per la contracta-
ció de personal a jornada complerta en els centres 
col•laboradors.

No obstant això, hem de matisar que l’ordre 2008 tal 
com està redactat, no permet compensar la mancança 
de qualsevol professional amb personal gerocultor. 
Concretament, el treballador social i el psicòleg, que-
den fora d’aquesta possibilitat.

L’ordre 2008, en primer lloc, diu que es tracta de casos 
extraordinaris i que s’han de justificar prèviament.

Aquesta justificació prèvia, generarà una gran quanti-
tat de burocràcia, ja que entenem que els serveis, en 
quant realitzin la compensació de les hores mes enllà 
del 50% mínim de cada professional, haurà de pre-
sentar un escrit al servei d’inspecció i registre del De-
partament d’Acció Social i Ciutadania, tot justificant 
el motiu d’aquesta compensació d’hores. Sembla evi-
dent que el que s’hauria de fer es deixar llibertat als 
centres per tal que realitzin aquestes compensacions 
sense necessitat de justificar-se, o com a mínim no 
fer-ho prèviament.

En segon lloc, l’ordre 2008 diu que s’acceptarà una 
compensació de la mancança d’algun dels professio-
nals de l’àmbit de salut, terapeuta ocupacional o edu-
cador/a social, per l’increment de personal cuidador.

Per tant, hem de concloure per exclusió que el treba-
llador social i el psicòleg, no poden ser compensat 
amb personal gerocultor.

Tanmateix, l’ordre 2008 diu que aquesta compensa-
ció d’hores, només es pot fer amb personal gerocultor 
i per un import econòmic equivalent i sempre que es 
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garanteixi la correcta qualitat assistencial. 

Considerem que aquestes darreres condicions no 
s’haurien d’haver inclòs en l’ordre 2008, ja que va en 
detriment de la llibertat de les direccions dels centres 
i serveis assistencials per adequar els professionals 
que contracten a les necessitats concretes dels seus 
serveis, i per tant, no té cap sentit posar aquesta limi-
tació econòmica. 

Amb aquest redactat, s’està obligant als serveis que 
decideixin prescindir d’un determinat professional a 
contractar un major nombre d’hores de personal ge-
rocultor, ja que el cost hora d’un i d’un altre no és el 
mateix. 

Pel que fa referència al requisit de que es garanteixi 
la correcta qualitat assistencial, resulta que aquest 
és un terme totalment subjectiu. Hem d’entendre que 
amb el compliment dels requisits objectius i quantita-
tius establerts per la normativa de servei socials i per 
l’ordre de convocatòria, ja s’assoleix aquesta qualitat 
assistencial.

 En el punt 3.7 de l’annex 1, trobem un altre 
de les modificacions introduïdes respecte a 
l’ordre de convocatòria de l’any 2007, con-
cretament la que fa referència a les llistes 
d’espera de les persones beneficiaries. El nou 
redactat, diu textualment:

“Sempre que no hagin persones en llista d’espera 
aprovats, abans que la persona ingressada privada-
ment. Si és possible, s’haurà d’incrementar més pla-
ces per assolir les persones en llista d’espera i la 
persona en règim privat”.

Tanmateix, la mateixa modificació la trobem en els 
punts 12.2 i 12.3:

“12.2 Les persones grans ja ingressades a 
l’establiment en règim privat que passin a ser perso-
nes beneficiàries del programa podran continuar en 
l’establiment en el cas de disponibilitat de les pla-
ces ofertes. Sempre que no hagin persones en llista 
d’espera aprovats, abans que la persona ingressada 
privadament. Si és possible, s’haurà d’incrementar 
més places per assolir les persones en llista d’espera 
i la persona en règim privat”.

“12.3  En cas que no hi hagi disponibilitat de places 
ofertes, la persona gran podrà optar per traslladar-se 
a un altre establiment o per mantenir-se a la llista 
d’espera de l’establiment on està acollida. Sempre 
que estigui ocupant una plaça col.laboradora, però en 
règim privat, se l’hi haurà d’informar que hi ha aques-
ta possibilitat”.

En relació a aquest punt, considerem que les per-
sones grans que viuen en un centre residencial, tal 

com diu la normativa, tenen dret ha considerar aquest 
com la seva pròpia llar. Per tant, en els supòsits 
d’aquelles persones que ingressades privadament 
en un centre col•laborador, passin a rebre l’ajuda del 
programa d’acolliment residencial, s’hauria de perme-
tre que  mantinguessin la seva plaça, malgrat tenir a 
altres persones davant en llista d’espera.

Resulta evident el perjudici que per la persona gran 
que passa a ser beneficiari del programa comporta 
el tenir que canviar de centre residencial, pel fet que 
una persona no ingressada en el centre estigui davant 
d’ella en una llista d’espera.

 També trobem un altre modificació impor-
tant, en punt 15.4 de l’annex 1, referent als 
espais específics de fisioteràpia, despatx de 
professionals i sala de visites.

Textualment, el nou redactat del punt 15.4 diu:

“15.4  L’establiment residencial ha de tenir espais 
comuns de convivència, activitats diverses i visites, 
amb una superfície no inferior a 2 m2 per persona 
resident, que han de ser amplis, ventilats i preferent-
ment amb llum natural, així com espais específics per 
fisioteràpia de 12 m2 mínim, despatx pels professio-
nals de 12 m2 mínim i una sala de visites de 10 m2 
mínim”.

Considerem que aquestes mesures mínimes impedi-
ran que molts centres residencials es puguin acreditar 
com a centres col•laboradors amb aquesta ordre de 
convocatòria, donat que s’exigeixen un gran nombre 
de metres quadrats.

De fet, molts del centres actualment acreditats, enca-
ra que volguessin no podrien complir amb aquestes 
mesures mínimes. Cal posar de manifests que una 
sala de fisioteràpia de 12 m2 equival a una habitació 
de dues places. El mateix succeeix amb el despatx de 
professionals i la sala de vistes.  

Només amb aquest tres espais obligatoris, els cen-
tres hauran de disposar d’un total de 34 m2 destinats 
específicament a les finalitats assenyales. 

B. Criteris i condicions en relació amb l’organització 
i el funcionament dels serveis de centre de dia per a 
gent gran.

Respecte als centres de dia, s’ha introduït modifica-
cions importants en l’esborrany respecte a l’ordre de 
convocatòria de l’any 2007. 

Considerem que si uns dels objectius de les Taules Tèc-
niques recollides precisament en l’acord de 5 d’abril 
de 2006, és estudiar els costos i serveis dels centres 
de dia, no s’hauria d’establir ara com a nova obligació 
dels centres, que estableixin en els contractes assis-
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tencials un horari concret i un nombre d’àpats. Per 
pròpia coherència, primer s’hauria d’estudiar des de 
les Taules Tècniques els costos i els serveis que han 
de prestar els centres de dia i desprès (en properes 
ordres de convocatòria) establir quins són, per exem-
ple, els àpats que s’han d’incloure en els contractes 
assistencials.

El mateix hem de dir del fet que s’incrementin les ho-
res de prestació del servei, sense cap increment de les 
tarifes que paga l’ICASS als centres col•laboradors.

Considerem que en el serveis de centres de dia també 
s’haurien d’establir nivell de dependència, com exis-
teix en els centres residencials, i que les tarifes, a part 
d’incrementar-se sensiblement, s’haurien d’adequar 
als nivells de dependència que s’estableixin.
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