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Instrucció 26/2020, de 9 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades 

finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de 

places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn 

acreditats  dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del 

Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol. 

 

   

Atesa la RESOLUCIÓ TSF/1807/2020, de 23 de juliol, per la qual es manté la vigència i es 

deixen sense efectes diverses resolucions de mesures en resposta a la crisi de la COVID-19, 

que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

Atès el DECRET LLEI 29/2020 de 28 de juliol pel qual s'adopten mesures pressupostàries en 

relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de 

determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de 

contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-

19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret 

llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives 

per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, 

i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 

econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social. 

 

Per tal d’ajustar-se a la normativa aplicable, es dicten les instruccions següents: 

 

Primera.- Aplicació del Decret llei 29/2020 de 28 de juliol. 

 

1. Places reservades lliures d’ocupació dels serveis socials de caràcter residencial 

acreditats de gent gran (col·laboració i privades finançades amb prestació econòmica 

vinculada), segons l’article 5 del Decret llei: 

 

o Les places reservades lliures d’ocupació, destinades a millorar la capacitat 

de sectorització i d’aïllament de les residències a fi de protegir les persones 

residents que hi viuen, seran comunicades pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies a tots els proveïdors afectats, mitjançant una Resolució de 

l’òrgan competent.  
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o A partir de l’1 de Setembre de 2020, i mentre duri la situació d’emergència 

derivada de la COVID-19, les entitats proveïdores percebran el 85% del preu 

mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent 

gran per les places reservades lliures d’ocupació. 

o El preu mig ponderat es calcula de la següent manera: 53,4% de la tarifa de 

Grau II i 46,6% de la tarifa de Grau III, i suposa 59,45 € / estada. El 85% del 

preu mig ponderat és 54,53€. 

o Pagament de places col·laboradores i privades finançades amb prestació 

econòmica vinculada.  

 Per les carteres 03 i 23, de places col·laboradores de la Llei de la 
Dependència, així com aquelles que siguin places privades 
finançades amb prestació econòmica vinculada, l’import serà de 
1.534,37 euros, que correspon al 85% del preu mig ponderat del 
grau II i III, import calculat a la Nota informativa pel pagament de 
l’acolliment residencial i centres de dia de centres col·laboradors i 
privats, de 30 de juliol de 2020. 

 
 Execució dels pagaments: A partir del mes de setembre del 2020, 

s’executarà una extracció de dades l’últim dia de cada mes, tenint 
en compte les places que estaran identificades en la pàgina web 
com a “Places reservades per a aïllament”. 

 

2. Costos addicionals dels serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats, 

segons els articles 3, 4, 7, 8 i 9 del Decret llei. 

 

El Decret Llei 29/2020 estableix en els articles 3 i 7 uns imports mensuals per fer front als 

costos addicionals generats a diferents serveis de la xarxa d’entitats proveïdores de 

serveis socials. 

 

L’import d’aquests pagaments serà el resultant de multiplicar l’import establert al Decret 

llei per cada tipologia de servei pel nombre d’usuaris o places ocupades d’aquell servei. 

 

Art. 3 Serveis de caràcter residencial 196,3€ mensuals per plaça* A partir 1 de juliol 

Art. 7. Serveis de centres de dia per a 

Gent gran 

60€ mensuals per usuari** A partir 1 de juliol 

 

*Plaça: s’entén per plaça col·laboradora (excloent les places reservades lliures d’ocupació). 

**Usuari: en el cas de col·laboració s’entén que un usuari es correspon a una plaça ocupada. 
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Pagament dels costos addicionals de les entitats proveïdores amb places 

col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada  

 

o El tipus de pagament serà mensual sense proporcionalitat dels dies.  

o Execució dels pagaments:  

 

- Amb la finalitat de posar al dia els ingressos a la pàgina web de Residències, 

els mesos de juliol, agost i setembre del 2020 es tindrà en compte la data de 

l’ingrés a la residència o centre de dia. Per tant, el pagament s’anirà 

regularitzant i tenint en compte aquesta data. 

- A partir del mes d’octubre del 2020, s’executarà una extracció de dades l’últim 

dia de cada mes, tenint en compte les places ocupades en aquella data. Per 

tant, a partir d’aquest moment no es regularitzaran els ingressos fets amb data 

anterior a 01/10/2020. 

 

o El pagament dels costos addicionals es durà a terme en una nòmina addicional. 

 

Segona.- Pagaments en cas de mesures excepcionals de Salut Pública de restricció de 

l’activitat 

 

A partir del 21 de juny (finalització de l’estat d’alarma) i fins el dia 29 de juliol, són vigents les 

mesures excepcionals de la resolució TSF/778/2020 i el Decret llei 19/2020 de 19 de maig.  

 

En el supòsit de pagament de places col·laboradores i privades finançades amb prestació 

econòmica vinculada, es procedirà al pagament segons la Nota Informativa pel pagament de 

l’acolliment residencial i centres de dia de centres col·laboradors i privats, de 30 de juliol de 

2020. 

 

Tercera.- Copagament dels usuaris 

 

Els usuaris de les entitats proveïdores del Sistema Català de Serveis Socials faran el 

copagament des del primer moment en el que estiguin rebent algun servei.  
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En el cas que la intensitat del servei rebut per l’usuari sigui diferent a la que indica el Programa 

Individual d’Atenció (PIA), l’entitat indicarà els canvis a la web i el re-càlcul del copagament 

corresponent es realitzarà d’ofici.  

 

 

 

 

Sant Antoni de Vilamajor, a 8 d’ octubre de 2020 

 

Josep Ginesta i Vicente  

Secretari general 
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