El sector de la discapacitat està indignat
amb les mesures pressupostàries del Pla
de contingència aprovat pel Govern
Els augments només cobreixen entre el 16% i el 36%
de la despesa real
Reclama 10 milions extra per les despeses
registrades del 15 de març al 31 d'agost

Barcelona, 31 de juliol de 2020.- El Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels
drets del col·lectiu a Catalunya, expressa la seva indignació davant les
mesures pressupostàries del Pla de contingència per a residències per fer
front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19 al ser insuficients
per compensar les despeses en reforç de personal d'atenció directa, a la
compra d'EPI i a la intensificació de les mesures d'higiene per evitar
contagis entre les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
usuàries de serveis residencials i/o d'atenció diürna, així com entre els
professionals que les atenen.
"Les entitats del sector de la discapacitat portem dos mesos de reunions
amb el Govern per tal d'elaborar un escandall dels costos que suposa fer
front a la COVID-19 per què, finalment, el Govern aprovi el càlcul que
ha fet sense cap tipus de negociació amb el sector. Una vegada més,
es repeteix la manca de diàleg amb el sector de la discapacitat", afirma
Antonio Guillén, president del COCARMI. "Hem demanat un esforç
suplementari a les direccions dels centres per quantificar aquestes despeses
extraordinàries i evitar que impliquessin aprofundir, encara més, en
l'infrafinançament que pateix el sector. Per aquest motiu, reclamem al
Govern que reconsideri la seva posició i incrementi notablement aquests
imports", segueix Guillén.
L'increment de les tarifes aprovat pel Govern de la Generalitat només
cobreix entre el 16% i el 36% de la despesa real, segons càlculs realitzats

per les entitats del sector de la discapacitat, tal com es mostra en les taules
següents segons tipologia de servei (residència, llar residència, servei de
teràpia ocupacional (STO), servei de teràpia ocupacional amb auxiliar
(STOA), centre d'atenció personalitzada (CAE) i servei ocupacional
d'inserció (SOI):
RESIDÈNCIES (usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
Reforç personal
294,84 €
EPI
184,39 €
Higiene
77,06 €
TOTAL
196,30 €
556,29 €

LLAR RESIDÈNCIA - horari habitual (usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
Reforç personal
19,52 €
193,73 €
EPI
32,68 €
87,90 €
Higiene
10,60 €
89,67 €
TOTAL
62,80 €
371,29 €
LLAR RESIDÈNCIA - atenció 24 hores
(usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
Reforç personal
387,23 €
EPI
130,85 €
Higiene
89,67 €
TOTAL
607,74 €
STO/STOA (usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
Reforç personal
19,52 €
66,04 €
EPI
32,68 €
79,18 €
Higiene
10,60 €
30,57 €
TOTAL
62,80 €
175,79 €

Reforç personal
EPI
Higiene
TOTAL

CAE (usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
19,52 €
70,79 €
32,68 €
84,86 €
10,60 €
32,76 €
62,80 €
188,41 €

Reforç personal
EPI
Higiene
TOTAL

SOI (usuari/mes)
Proposta DTASF Proposta COCARMI
66,04 €
79,18 €
30,57 €
31,40 €
175,79 €

Les xifres són especialment sagnants amb els SOI, un servei històricament
infrafinançat i pel qual hi ha les mateixes necessitats d'ús d'EPIs, de reforç
de la plantilla de professionals i de mesures d'addicionals d'higiene i que el
Govern ha xifrat en la meitat que els altres serveis d'atenció diürna.
Aquests càlculs, a més, tampoc tenen en compte la realització de proves
PCR a professionals i usuaris de serveis socials davant casos sospitosos, en
cas que el Departament de Salut no pugui assegurar la seva realització en
totes les situacions.
En el cas de les llar residència, el Govern tampoc ha previst cap mecanisme
per cobrir, entre d'altres, la despesa de reforç de personal per aquells casos
en què el recurs diürn no pot atendre la persona usuària la jornada
completa ateses les limitacions d'aforament estipulades pels protocols de
Salut.
D'altra banda, el Comitè posa de manifest que el Decret Llei només s'aplica
a determinats serveis a partir de l'1 de juliol o de l'1 de setembre i, per
aquest motiu, reclama una convocatòria extraordinària immediata per
sufragar les despeses extraordinàries de tots els serveis d'atenció a
persones amb discapacitat i que ha xifrat en 10 milions d'euros. "Les
entitats del sector de la discapacitat hem mantingut la nostra activitat
durant tot l'estat d'alarma per no deixar desateses les persones amb
discapacitat i les seves famílies. Cal publicar una convocatòria
extraordinària per rescabalar aquestes despeses al més aviat possible",
apunta Guillén.
Així mateix, el Comitè reclama que també es publiqui amb urgència les
mesures pressupostàries per fer front als brots de COVID19 en altres
serveis d'atenció al col·lectiu de la cartera de serveis socials o assimilables
com els serveis d'assistència personal, de suport a l'autonomia a la pròpia
llar, tuteles, serveis d'atenció domiciliària, clubs socials, prelaborals...

Alhora, el Comitè també reclama un fons extraordinari per aquells projectes
que, tot i la flexibilització dels criteris en la justificació de subvencions, les
despeses d'adaptació de llocs de treball, contractació de professionals
extres i compra de material de protecció no quedin cobertes.
Sobre el COCARMI. Està integrat per una desena de federacions i associacions que donen veu a les
persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial,
trastorn mental o pluridiscapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2018 del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 582.000 persones amb alguna discapacitat
legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2008, el nombre de persones amb discapacitat era d'unes
408.000. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down
Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El
COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que
representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. Forma part així
mateix de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de
Catalunya (PINCAT).

