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11.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA LLEI 4/2020, DEL 29 D'ABRIL, DE PRESSUPOSTOS 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 

 

En data 30 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8124 la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

 

S’aproven, mitjançant aquesta llei, els pressupostos de la generalitat de Catalunya per a l’any 2020, 

en disposició de protegir i donar un impuls a les estructures clau de Catalunya, la salut, l’educació i el 

benestar social. Són destacables els següents punts: 

 

Pressupostos 

 

- Es dota al Departament de Salut d’un pressupost de 9.716.001.716,52.-€ 

- Es dota al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 3.411.451.557,37.-€ 

 

 

Mesures en matèria de personal 

 

Règim aplicable a les entitats del sector públic de salut 

 

A les entitats del sector públic de salut amb règim d’autonomia de gestió que tenen establerts 

concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referencia l’article 68 de la Llei 

7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són aplicables l’article 25.1 a 9, l’article 

28.1 i 2, l’article 32 i l’article 33.1 i 2. 1 

 

 

Mesures en matèria de salut 

 

Convenis de l’ICS i el DTASiF 

 

S’autoritza a l’ICS i al DTASiF a intercanviar prestacions vinculades a l’àmbit sanitari i al de 

serveis socials, mitjançant l’establiment de convenis amb a resta de proveïdors del SCS i del 

DTASiF, en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 

d’ordenació sanitària de Catalunya i el seu text refós aprovat per Decret legislatiu 17/1994.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 25. Retribució de personal 
Art. 28. Retribucions de personal laboral 
Art. 32. Oferta d’ocupació pública per al 2020 i contractació de personal fix 
Art. 33. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici 2020 
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Mesures en matèria de benestar social 

 

Cartera de serveis socials 

 

- Es prorroga la Cartera de Serveis amb les modificacions introduïdes pel marc legal vigent 

i s’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2020, pròrroga que s’aplica amb 

l’actualització del cost de referència, mòdul social i copagament que figura a l’annex 2 

de la Llei 4/2020 i els criteris funcionals de la cartera vigent amb les actualitzacions 

corresponents.  

- Fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis 

vigents actualment es podran determinar pel DTASiF per reglament.  

 

 

Indicador de renda de suficiència (per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir 
dret o accés a les prestacions) 
 

- Es fixa en 569,12€ mensuals i 7.967,73€ anuals.  

 

 

Promoció de l’autonomia persona i atenció a les persones en situació de dependència 

- Es podran crear crèdits provinents de les transferències addicionals que realitzi l’Estat, 

en el marc de les partides corresponents a donar compliment a la promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a càrrec del 

DTASiF.  

 

 

Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d’economia social o del tercer sector 

- El DTASiF podrà prorrogar durant el 2020 i fins que es dicti la resolució corresponent o 

es concerti la prestació de servei, les obligacions mensuals per a mantenir programes 

de serveis socials a entitats que hagin estat beneficiàries de subvencions de projectes i 

activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials  que encara compleixin els requisits 

pels quals es van concedir.  

 

 

Cartera de serveis socials prorrogada per l’any 2020 

 

Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.3.1 

Servei de centre de dia 

per a gent gran de 

caràcter temporal o 

permanent 

28,76 €/estada    
 

874,78 €/mes 310,11 €/mes 564,67 €/mes 

632,72 
€/mes dies 

laborables 
224,30 

€/mes 

dies 

laborable

s 

408,42 
€/mes dies 

laborables 

1.2.3.3.1 

Servei de llar 

residència per a gent 

gran de caràcter 

temporal o permanent 

27,85 €/estada     

847,24 €/mes 86,78 €/mes 760,46 €/mes 

1.2.3.3.2.1 

Servei de residència 

assistida per a gent 

gran amb risc social de 

caràcter temporal o 

permanent 

45,53 €/estada     

1.384,88 €/mes 253,52 €/mes 1.131,36 €/mes 
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Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.3.3.2.2 

Servei de residència 

assistida per a gent 

gran de caràcter 

temporal o permanent. 

Grau II 

57,50 €/estada     

1.749,06 €/mes 358,91 €/mes 1.390,15 €/mes 

1.2.3.3.2.3 

Servei de residència 

assistida per a gent 

gran de caràcter 

temporal o permanent. 

Grau III 

61,46 €/estada     

1.869,41 €/mes 421,54 €/mes 1.447,87 €/mes 

1.2.3.4 

Servei d’habitatge 

tutelat per a gent gran 

de caràcter temporal o 

permanent 

9,33 €/estada     

283,71 €/mes 28,71 €/mes 255,00 €/mes 

1.2.4.1 

Servei de promoció de 

l’autonomia personal 

per a persones amb 

dependència ateses en 

centres sociosanitaris 

de llarga estada 

17,83 €/estada   17,83 €/estada 

1.2.4.2 

Servei de promoció de 

l’autonomia personal 

per a persones amb 

dependència ateses en 

hospitals de dia (amb 

servei de menjador) 

8,04 €/estada 3,49 €/estada 4,27 €/estada 

1.2.4.3 

Servei de promoció de 

l’autonomia personal 

per a persones amb 

dependència ateses en 

centres sociosanitaris 

de llarga estada 

psiquiàtrica 

17,83 €/estada   17,83 €/estada 

1.2.6.2.1 

Servei de centre de dia 

d’atenció 

especialitzada temporal 

o permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual 

36,50 €/estada     

803,00 €/mes 203,96 €/mes 599,04 €/mes 

1.2.6.2.3.1 

Servei de llar amb 

suport per a persones 

amb discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

intermitent 

13,75 €/estada     

418,23 €/mes 41,22 €/mes 377,01 €/mes 

1.2.6.2.3.2.1 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

intermitent  

38,22 €/estada     

1.162,53 €/mes 114,63 €/mes 1.047,90 €/mes 

1.2.6.2.3.2.2 70,06 €/estada     
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Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

limitat 

2.130,99 €/mes 356,94 €/mes 1.774,05 €/mes 

1.2.6.2.3.2.3 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

limitat (trastorns de 

conducta) 

74,27 €/estada     

2.259,05 €/mes 380,88 €/mes 1.878,17 €/mes 

1.2.6.2.3.2.4 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

extens 

74,27 €/estada     

2.259,05 €/mes 380,88 €/mes 1.878,17 €/mes 

1.2.6.2.3.2.5 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

extens (trastorns de 

conducta) 

80,69 €/estada     

2.454,32 €/mes 484,97 €/mes 1.969,35 €/mes 

1.2.6.2.3.2.6 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

generalitzat 

75,22 €/estada     

2.287,94 €/mes 415,95 €/mes 1.871,99 €/mes 

1.2.6.2.3.3.1 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

extens 

101,40 €/estada     

3.084,25 €/mes 639,98 €/mes 2.444,27 €/mes 

1.2.6.2.3.3.2 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

116,58 €/estada     

3.545,98 €/mes 696,43 €/mes 2.849,55 €/mes 
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Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

extens (trastorn de 

conducta) 

1.2.6.2.3.3.3 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

generalitzat 

101,40 €/estada     

3.084,25 €/mes 639,98 €/mes 2.444,27 €/mes 

1.2.6.2.3.3.4 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual amb 

necessitat de suport 

generalitzat (amb 

problemes de salut o 

de salut mental afegits) 

110,76 €/estada     

3.368,95 €/mes 714,22 €/mes 2.654,73 €/mes 

1.2.6.3.1 

Servei de centre de dia 

d’atenció 

especialitzada temporal 

o permanent per a 

persones amb 

discapacitat física 

36,50 €/estada     

803,00 €/mes 203,96 €/mes 599,04 €/mes 

1.2.6.3.3.1 

Servei de llar amb 

suport per a persones 

amb discapacitat física 

amb necessitat de 

suport intermitent 

16,85 €/estada     

512,41 €/mes 73,52 €/mes 438,89 €/mes 

1.2.6.3.3.2.1 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat física amb 

necessitat de suport 

intermitent 

31,91 €/estada     

970,60 €/mes 139,28 €/mes 831,32 €/mes 

1.2.6.3.3.2.2 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat física amb 

necessitat de suport 

limitat 

62,28 €/estada     

1.894,35 €/mes 411,26 €/mes 1.483,09 €/mes 

1.2.6.3.3.3.1 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat física amb 

necessitat de suport 

extens  

95,31 €/estada     

2.899,01 €/mes 616,04 €/mes 2.282,97 €/mes 

1.2.6.3.3.3.2 102,98 €/estada     
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Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

Servei de centre 

residencial temporal o 

permanent per a 

persones amb 

discapacitat física amb 

necessitat de suport 

generalitzat 

3.132,31 €/mes 780,26 €/mes 2.352,05 €/mes 

1.2.6.3.5.1 

Servei d’assistència 

personal de suport en 

l’acompanyament a 

activitats laborals, 

ocupacionals i/o 

formatives, per a 

persones amb 

discapacitat física 

13,04 €/hora     

358,60 €/mes 53,79 €/mes 304,81 €/mes 

1.2.6.3.5.2 

Servei d’assistència 

personal de suport a la 

vida autònoma i 

d’integració social i 

comunitària, per a 

persones amb 

discapacitat física 

13,04 €/hora     

828,04 €/mes 124,20 €/mes 703,84 €/mes 

1.2.6.4.2.1 

Servei d’assistència 

personal de suport en 

l’acompanyament a 

activitats laborals, 

ocupacionals i/o 

formatives, per a 

persones amb 

discapacitat sensorial 

de sordceguesa 

13,04 €/hora     

358,60 €/mes 53,79 €/mes 304,81 €/mes 

1.2.6.4.2.2 

Servei d’assistència 

personal de suport a la 

vida autònoma i 

d’integració social i 

comunitària, per a 

persones amb 

discapacitat sensorial 

de sordceguesa 

13,04 €/hora     

828,04 €/mes 124,20 €/mes 703,84 €/mes 

1.2.7.2.1 

Servei de llar amb 

suport temporal o 

permanent per a 

persones amb 

problemàtica social 

derivada de malaltia 

mental 

23,01 €/estada     

699,89 €/mes 147,68 €/mes 552,21 €/mes 

1.2.7.2.2 

Servei de llar 

residència temporal o 

permanent per a 

persones amb 

problemàtica social 

derivada de malaltia 

mental 

59,39 €/estada     

1.806,45 €/mes 353,34 €/mes 1.453,11 €/mes 

1.2.8.2.2.1 
Servei de pis amb 

suport per a persones 

41,19 €/estada     

1.252,82 €/mes 247,40 €/mes 1.005,42 €/mes 
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Codi Prestació 
Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

amb 

drogodependències, 

baixa intensitat 

1.2.8.2.2.2 

Servei de pis amb 

suport per a persones 

amb 

drogodependències, 

alta intensitat 

56,15 €/estada     

1.708,01 €/mes 415,17 €/mes 1.292,84 €/mes 

1.2.8.2.3.1 

Servei de comunitat 

terapèutica per a 

persones amb 

drogodependències, 

intensitat baixa 

53,57 €/estada     

1.629,53 €/mes 273,30 €/mes 1.356,23 €/mes 

1.2.8.2.3.2 

Servei de comunitat 

terapèutica per a 

persones amb 

drogodependències, 

intensitat mitjana 

60,18 €/estada     

1.830,50 €/mes 417,07 €/mes 1.413,44 €/mes 

1.2.8.2.3.3 

Servei de comunitat 

terapèutica per a 

persones amb 

drogodependències, 

intensitat alta 

80,02 €/estada     

2.433,98 €/mes 577,62 €/mes 1.856,36 €/mes 

1.2.9.2.1.1 

Servei temporal de llar 

amb suport per a 

persones afectades pel 

virus VIH/SIDA, 

intensitat baixa 

41,19 €/estada     

1.252,82 €/mes 247,40 €/mes 1.005,42 €/mes 

1.2.9.2.1.2 

Servei temporal de llar 

amb suport per a 

persones afectades pel 

virus VIH/SIDA, 

intensitat alta 

53,17 €/estada     

1.617,45 €/mes 492,77 €/mes 1.124,68 €/mes 

1.2.9.2.2 

Servei temporal de llar 

residència per a 

persones afectades pel 

virus VIH/SIDA 

74,65 €/estada     

2.270,64 €/mes 562,18 €/mes 1.708,46 €/mes 

 

 

Barcelona, 11 de maig de 2020 


