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He leído con atención el nuevo convenio de la dependencia para el sector en Cataluña y como posible 
afectado del mismo tengo un comentario que hacer:  
 De la lectura del mismo se observa una gran similitud con el VII convenio de la dependencia a nivel 
estatal. 
Siendo esto así, convendría dejar bien en claro en este nuevo convenio en el artículo 38 que se refiere al 
descanso semanal,  que las 12 hs de descanso diarias no pueden solaparse con las 36 hs de descanso 
semanal, quedando entonces conformado, en definitiva, el mencionado descanso en 48 hs en total. 
Mencionó esto para evitar futuras discusiones, ya que, a pesar de haber sentencias judiciales que así lo 
avalan desde el V convenio estatal, aún hay empresas del sector que se desentienden de aplicar las 
mencionadas sentencias a los horarios que debe cumplir el personal, incumpliendo sin vergüenza alguna 
las mencionadas sentencias a pesar de los reiterados reclamos y denuncias ante inspección de trabajo y 
el Ayuntamiento, el cuál, teniendo conocimiento de la presente situación y con dinero de los 
contribuyentes, contrata empresas que están al márgen de la ley, convirtiéndose así en cómplice de las 
mismas al no ejercer ningún tipo de control. 
Quedando a la espera de vuestros comentarios al respecto, les saludo muy atte. 

Luis E. Marés Del Castillo 
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A: COMISION PARITARIA del Conveni col■lectiu autonomic de Catalunya del sector
de l'atenci6 a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni num. 79100235012021). 

La Federaci6 de Sanitat CCOO de Catalunya, con domicilio en via Laietana 16 Planta 4, 
de Barcelona 08003, SOL·LICITA a esta comissi6 paritaria: 

ASUNTO.- Tenim un dubte d'interpretaci6 de !'article 1 (ambit funcional) del Conveni 
GERCAT 

Motivo de la consulta.-

Quan el Conveni fa referencia que s'aplica a empreses i/o establiments, voldriem saber a 
que es refereix aquest terme destacat, als efectes d'aclarir la situaci6. 

Exemple: 
"Si una empresa que desenvolupa diverses activitats dins el sector d'atenci6 a la gent 
gran (residencia, centre de dia, atenci6 domiciliaria ... ) gestiona un servei d'ajuda a 
domicili (public o privat) , i explota aquest servei de forma diferenciada respecte de la 
resta de serve is o activitats ( sense comunicaci6 de persones treballadores ), es pot 
considerar un "establiment 

Sol· licitem: pronunciament de la Paritaria sobre la questi6 plantejada 

Atentament 

Jose Ma ague Polo 
Seer ri d'Acci6 Sindical de la Federaci6 de Sanitat de CCOO de Catalunya 

Barcelona, 3 de febrer de 2022. 
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A LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE 
CATALUNYA DEL SECTOR DE L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN (GERCAT) 

Calabria, 236-240 (local 1) 
08029 Barcelona 

Senyors, 

María Isabel Godino Marín,  per la present formulem la següent pregunta per acord 
de tots els membres del CE: 

El conveni col·lectiu, en el seu article 1 àmbit funcional, estableix que «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.» 

El Govern va aprovar que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
incrementés amb 50,1 milions d’euros més les tarifes dels serveis d’atenció a la 
gent gran el 2021. L’augment de les tarifes —el preu per plaça que es paga a les 
entitats prestadores del servei— va suposar un 4% més respecte a l’any anterior i 
havia de significar una pujada del sou dels treballadors per a aquest 2021 d’un 
6%, amb efectes retroactius des de l’1 de gener. Es van actualitzar tant el cost de 
referència com el mòdul social i el copagament de les prestacions de servei no 
gratuïtes de la Cartera de serveis socials de centre de dia per a gent gran, 
residència assistida per a gent gran Grau II i Grau III i habitatge tutelat per a 
gent gran. També es van actualitzar els preus de serveis específics. L’import dels 
serveis socials residencials per a gent gran de la Xarxa d'Atenció Pública que es 
presten en gestió delegada es van incrementar amb un import addicional 
mensual del 4%, mentre que en els centres de dia per a gent gran la pujada va 
ser d’un 5%. L’augment de les tarifes ha tingut com objectiu fonamental la millora de 
les condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals de 
les residències i centres de dia de gent gran de la Xarxa de serveis socials 
d’atenció pública, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei públic prestat a la 
ciutadania. Fruit d’aquests increments va sorgir el conveni col·lectiu que ens ocupa. 

La nostra empresa està inscrita en el registre d’entitats, serveis i establiments socials. 
Actualment té 133 places col·laboradores de les 177 places de la residència. És per 
tant, una empresa col·laboradora. Malgrat les nostres sol·licituds, l’empresa no ens 
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ha facilitat l’auditoria de l’any 2020 i sols ens han entregat una memòria econòmica 
i un balanç que no ens aclareixen si l’empresa està afectada pel present conveni 
col·lectiu. A aquest respecte, l’empresa manifesta que no tenen l’obligació d’aplicar 
el conveni col·lectiu doncs els ingressos econòmics de les places col·laboradores no 
computen com a facturació provinent de l’Administració. Aquesta part entenem que 
la major part dels ingressos de l’empresa provenen de les places col·laboradores, 
on han d’aplicar les tarifes oficials del Departament ocupant les places amb la llista 
d’espera del Departament sense poder disposar lliurement de les mateixes, i per tant 
aquest ingressos són provinents de l’Administració. 

La nostra pregunta, un cop exposats els fets, és la següent: 

Ha d’aplicar l’empresa  RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALELLA MAR I SOL SL el 
Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del Sector d’Atenció a la Gent Gran 
(GERCAT)?  

Esperant la seva resposta amb el termini més breu possible, rebin una cordial 
salutació. 

Calella, 10 de febrer de 2022. 



A LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO AUTONÓMICO DE CATALUÑA DEL 

SECTOR DE LA ATENCIÓN A LA GENTE MAYOR (GERCAT) (código de convenio núm. 

79100235012021) 

JUAN CARLOS CALLAU VILLEGAS, , ante esta Comisión Paritaria comparece con la finalidad de 

realizar las siguientes manifestaciones y solicitudes: 

PRIMERA.- Que siendo representante de los trabajadores en la RESIDÈNCIA FORT PIENC y 
actuando en tal condición de miembro del Comité de empresa en dicha Residencia; 

SEGUNDA.- Que habiéndose negado la referida empresa a la aplicación del referido Convenio 

Colectivo, por lo que no se han abonado las diferencias salariales derivadas del mismo, de tal 

manera que se sigue aplicando el Convenio Colectivo de ámbito estatal del mismo sector; 

TERCERA.- Que, teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 11 del citado Convenio 

Colectivo, en relación con la competencia que incumbe a esta Comisión Paritaria en cuanto a 

la interpretación y vigilancia del cumplimiento del mismo, así como respecto a la competencia 

consistente en que “…, con carácter general, convienen someterse a la Comisión paritaria 

todos los problemas, discrepancias o conflictos que puedan surgir de la aplicación o 

interpretación del Convenio, con carácter previo al planteamiento de los diferentes supuestos 

delante de la autoridad o jurisdicción social competente, …”; 

Por todo ello, se procede a formular las siguientes solicitudes: 

• ¿Está obligada la RESIDÈNCIA FORT PIENC a aplicar el CONVENIO

COLECTIVO AUTONÓMICO DE CATALUÑA DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN A LA GENTE MAYOR 

(GERCAT) y, por ello, a abonar las nuevas retribuciones salariales que por el mismo se 

establecen? 

• ¿Las Residencias que tienen la condición de Centros Colaboradores

están sometidas a dicho CONVENIO COLECTIVO AUTONÓMICO DE CATALUÑA DEL SECTOR DE 

LA ATENCIÓN A LA GENTE MAYOR (GERCAT), formando parte de su ámbito funcional? 
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-¿Que opinión o implicación tiene el Ayuntamiento de Bcn como empresa responsable 
subsidiaria?



A: COMISION PARITARIA del Conveni col-lectiu autonomic de Catalunya del sector 
de l'atenci6 a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni num. 79100235012021). 

La Federaci6 de Sanitat CCOO de Catalunya, con domicilio en via Laietana 16 Planta 4, 
de Barcelona 08003, SOL· LICITA a esta comissi6 paritaria: 

ASUNTO.- Tenim un dubte d'interpretaci6 de !'article 1 (ambit funcional) del Conveni 
GERCAT 

L'ambit funcional d'aplicaci6 del present Conveni col· lectiu esta constituit per les 
empreses i/o establiments que exerceixin la seva activitat principal en els seguents 
ambits del sector de l'atenci6 a les persones dependents i/o desenvolupament de la 
promoci6 de l'autonomia personal: residencies per a persones grans, centres de dia, 
centres de nit, habitatges tutelats, sempre que no tinguin Conveni col-lectiu propi i que 
acreditin uns ingresses habituals i continuats superiors al 60 % de la seva 
facturaci6 per aquesta activitat provinents de l'Administraci6 Publica. Tot aixo 
qualsevol que sigui la seva denominaci6, i amb la (mica excepci6 d'aquelles empreses 
quina gesti6 i titularitat correspongui a l'Administraci6 Publica. 
A aquests efectes, es tindra en compte la facturaci6 ordinaria ( sense computar 
facturaci6 extraordinaria com per exemple derivada del Covid-19) per aquesta 
activitat, provinent del Departament de Treball, Afers Socials i Families (o 
Departament que assumeixi en el futur aquestes competencies), tancada a data 31 de 
desembre de l'any natural anterior per a cada any natural de vigencia del Conveni. 

Motiu de la consulta.-
Hi ha empreses (grup) que encara que tenen establiments que arriben a tenir un 60% de 
facturaci6 provinent de l'administraci6 publica, com el grup no arriba no apliquen el 
conveni. 

Sol· licitem: pronunciament de la Paritaria perque interpreti que aquest conveni es de 
aplicaci6: 

1. Si l'empresa (grup) en global arriba a tenir un 60% de facturaci6 provinent de
l'administraci6 publica, s'ha d'aplicar el conveni a la totalitat del grup en cas de ser
unicament catala, o als establiments amb activitat a Catalunya en cas de ser
empresa amb activitat estatal pero que els seus establiments a Catalunya
compleixen aquesta condici6.

2. Si la empresa (grup) en global no arriba a tenir un 60% de facturaci6 provinent de
l'administraci6 publica, pero hi ha establiments que si tenen 60% de facturaci6
provinent de l'administraci6 publica, s'ha d'aplicar el conveni als establiments que
compleixen aquesta condici6.

Agrairien el vostre pronunciament. 
Atentament 

Jose Ma Vague Polo 
Secretari d'Acci6 Sindical 
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Asunto: Consulta Residència Les Escoles de Flix 

El comitè d'empresa Les Escoles Velles de Flix, demana a la paritària saber si el Conveni 
col.lectiu autonòmic de Catalunya d'atenció a la gent gran (GERCAT), és d'aplicació des de la 
seva publicació ja que l'empresa que ens gestiona Eulen Servicios Sociosanitaris, S.A., diu 
que no l'aplicarà perquè està esperant que es resolgui el recurs interposat per la Associació 
de serveis per la dependència (ACAD), de la qual són associats. 
Restem a l'espera de la vostra resposta. 
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