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Benvolgutsenyor/a: 

Ensadrecem a vostéen la nostra condició de patronald'establirnents-geriátr,ics 
de Catalunya a f i  i  efecte de trasl ladar consulta jurídicaque interessa ens sigui 
contestadaa la major brevetatpossible per tal d' informar de la sevaresolució als 
nostresassociats,afectatsdeformageneral,pelcontingutdelquéa continuació passem 

a exposar. 
Com coneixen abastament, la normativa queens és d'aplicacióals establiments 

geriátr icsde Catalunya disposaque els establiments, quanes produeixuna baixa d'un 
usuari,disposend'un mes pertal de fer la l iquidació del servei en funció del temps que 

efectivaments'ha disposat de la plagadinsde l 'últ im mes de servei assistencial,així com 
perfer, si fos el cas, ladevoluciódel dipósit entregat en el moment de l ' ingrésde l 'usuari.  
Cal també tenir en compte que la própianormativaestableixque el preu del servei 
residencials'abonaper avangat,a primersde mes, de tal maneraque pot passar que 

una baixaproduidaa meitat d'un mes generi(sobretot quan són baixes per motiu 
d'éxitus del resident) que la devolució hagi de ser de una part importantdel preuja 

percebutper l 'establiment.Perúlt imrecordarqueen la majoria de les ocasions el preu 

de laplagaes satisfá perconductebancari,girant,l 'empresa,un rebut contra el compte 
de l 'usuari o l lur famil iar, rebut aquestques'abonaen el comptede l 'establiment dins 

delsprimersdies de cada mes. 
Establertsaquestsantecedents, de l 'entradacom a conseqüéncia en vigorde la 

LLei 16/2009 de 13 de novembrede "servicios de pago"(BOEde L4 de novembrede 

2OO9),ien aplicació delqué preveuenels art icles 33 i 34.L de l 'esmentadaLLei,esdóna 

la circumstánciade que lespersones,totes, disposem de 8 setmanes pertal de poder 

retornarun rebut que s'hagicarregaten el nostre compte corrent "... si el importe 

supera el que el ordenante podía esperar razonablementeteniendo en cuenta sus 

anteriorespoutas de gasto, Ias condiciones de su contrato marco y las círcunstoncios 
pertinentesol coso". Així doncs en el casper exempled'una defunció,el familiar d'un 

usuarique pugui acreditarque el t i tular de la plagaha mort a meitat de mesi se l i  ha 

carregatl ' importtotal del rebut,pot,d¡nsdel termini de les 8 setmanes abansindicades, 

retornar l ' import total del rebut que l 'establimentl i vagiraren comengar el mes en que 

va f inal i tzar el servei. 
Aquestafacultatquelegalmentens assisteix a totsels espanyols desde l 'entrada 

en vigor d'aquesta normativad'ámbit estatal,entra en confl icteamb la normativa 

autonómicai específ icadel nostresectora la que enshem referitmés amunt, la que 
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indicaquel'establiment del' importpercebut dins del ha de fer la devolució ambescreix 
terminid'un mes des del moment delabaixaefectivadel'usuari. 

Aquestconflictenormatiuno provocaen la majoria dels casos cap efecte entre 
lesempresesja que normalment, dins del termini de quedisposa,l 'establiment fa 
l 'oportunadevolució als dies cobrats i elfamiliarde l ' import corresponent i nogaudits, 
de l 'usuari o l 'usuari (encasosde baixes voluntáries),manté el pagamentdelrebutque 
ja va fer en el seu dia, sense fer cap tipus de devolució; ara bé, alguns dels nostres 
associats queja han tingut enquéelfamiliaro l 'usuari (segonsens han manifestat casos 
el motiu delabaixa) l ' importdela devolució les 4 setmanesun cop hapercebut passades 
i sempre dins del periodede les 4 restants fins arribar a les 8 queestableixla Llei a la 
queens hem referit, procedeixa retornar l'import total del rebut queseli va carregar. 
en elseu dia, aduint enl'entitat la defunció o la baixa en la plaga,laqualcosabancária, 
potacreditarfácilment. ésquel'establiment un import, quevaEl resultat ha retornat 
l iquidarperquél'usuari havia pagattot el mes de servei i no l 'havia gaudit,i 
posteriorment elqueva fer aquella devolució.veu com se l i retorna el rebut sobre 

Aquestacircumstáncia, de crisi económica en el context en laqueens trobem, 
es dóna cada vegadamés ive amparadapelconflictedenormesa laqueenshemreferit, 
confl icteque perjudica greumentl 'economiade les entitatsa les que estem 
representant. 

En el seu dia es va fer consultaen el mateix sentit per correu electrónic a 
l 'assessoria del Departament, deresolucióJurídica si bé, a data d'avui,no es disposa al 
respecte,icada cop amb més asiduitat rebem d'associatsconsultes queens manifesten 
haverestatvíctimes d'aquesta maniobraper part d'algunusuari o l lur familiar, 
comportamentsensdubtedenunciable lajurisdicció peróqueno es davant competent 
donariasi la normativa queafectaal nostresectors'ajustésa les disposicions de la Llei 
a laqueens hem referit i  es disposés superior pertalqued'un termini a les 8 setmanes 
l 'establiment a la devolució procedís de l ' importpagaten escreix, un cop tingués la 
seguretat delservei enl'últ immesfacturatisobreelqueelrebut bancari queva cobrar 
que practica l iquidació, niperl 'usuari família.ja noseráretornat niperlaseva 

Restema l'espera dela seva respostaa fi i efecte dedonaruna solució a aquest 
confl ictenormatiu als establiments socialsde Catalunya. que perjudica deserveis 
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