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NOTA INFORMATIVA PEL PAGAMENT DE L’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I CENTRES 
DE DIA DE CENTRES COL·LABORADORS I PRIVATS  
 
 
 
L’article 1.1 del DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, autoritza com a mesura de foment 
l’abonament de l’import previst en l'instrument de relació, per compensar les activitats no presencials 
desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus professionals al servei de la xarxa 
d'atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui possible en virtut de l'evolució de la crisi 
sanitària es puguin tornar a prestar els serveis socials presencials en les diferents fases a les 
persones usuàries que tenen reconeguda la prestació com a dret subjectiu, amb els nous 
requeriments de protecció que fixin les autoritats Sanitàries per garantir el manteniment dels llocs de 
treball dels proveïdors del Sistema català de serveis socials i no afectar amb caràcter general 
l'activitat econòmica. 
 
Tot  i que ha decaigut l’estat d’alarma, la situació de crisi sanitària no ha desaparegut i, per tant, calen 
noves instruccions, pel que fa als centres col·laboradors i privats amb prestació vinculada, que 
ampliïn la cobertura legal del finançament que s’ha dut a terme fins el 18 de juny i que englobin la 
situació de crisi sanitària general que encara ens afecta. 
 
A aquesta situació dona cobertura la previsió de l’article 1 de l’esmentat Decret quan autoritza el 
pagament dels serveis socials durant la crisi sanitària a les entitats proveïdores de la Xarxa de serveis 
socials d’atenció pública  d’acord amb la ponderació d’usuaris/es d’acord al grau o a les jornades/dies. 
 
Aquest pagament correspon al període del 19 de juny fins al 30 de juny del 2020. 
 
 
CENTRES COL·LABORADORS 
 
 
Residències 
 
L’import a pagar per plaça buida serà de 1.384,88 euros mensuals per la cartera 03 de centres 
col·laboradors; i de 1.805,14 euros mensuals per la cartera 23 de centres col·laboradors de la Llei de 
la Dependència. 
 

  
      

    

 

Import a 
pagar per 

plaça buida 
  Cartera 03 1.384,88 

  

    Cartera 23 
   

Grau Percentatge Preu màxim  
Import a pagar 

per plaça 
buida 

II 53,4 1.749,06 934,00 

III 46,6 1.869,41 871,15 

Total general 100   1.805,14 
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Centres de dia 
 
L’import a pagar per plaça buida serà de 679,43 euros base mensual de 30 dies. 

Jornades/dies Percentatge Preu màxim  
Import a pagar 

per plaça 
buida  

8S 1,00 258,84 2,59 

12M 1,24 224,33 2,78 

12S 2,19 373,88 8,19 

16M 0,27 293,35 0,79 

16S 0,86 488,92 4,20 

21M 11,78 379,63 44,72 

21S 49,41 632,72 312,63 

26M 0,68 465,91 31,68 

26S 9,72 776,52 75,48 

30M 1,03 524,87 5,41 

30S 21,83 874,78 190,96 

Total general 100   679,43 

 
 
 
CENTRES PRIVATS 
Residències 
 
L’import a pagar per plaça buida serà de 561,03 euros mensuals. 
 

Grau Percentatge 
Preu màxim 

grau II o grau III 
Import a pagar 

II 53,31 426,12 227,16 

III 46,69 715,07 333,87 

Total general 100   561,03 

 
Centres de dia 
 
L’import a pagar per plaça buida serà de 259,22 euros base mensual de 30 dies. 
 

Grau Percentatge 

Preu màxim 
GRAU 

II/III(SENSE 
NIVELL) 

Import a pagar 

I 37,72 180,00 67,90 

II 43,77 255,67 111,91 

III 18,51 429,04 79,42 

Total general 100   259,22 

 
 

(*) Aquest finançament resta condicionat a que l’entitat prestadora del servei no hagi presentat 
cap expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
 
El director general  
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