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31.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL 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.
En data 30 de juliol de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8189 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.
Aquest Decret té per objecte regular l’adopció de diverses mesures pressupostàries en l’àmbit dels serveis
socials, que es detallen seguidament:
Mesures pressupostàries en relació amb les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de
determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna



Es deixa d’aplicar temporalment el sistema de pagament de regulat pel Decret 284/1996, de 23
de setembre, per a l’activitat que presti de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri l’emergència
derivada de la COVID-19, per als següents centres:
-

Centres residencials,

-

Llars residències per a persones amb discapacitats

-

Llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

-

Centres de dia de gent gran

-

Centres de dia de teràpia ocupacional
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Centres d’atenció especialitzada amb discapacitats i centres de dia ocupacionals
d’inserció per a persones amb discapacitats



S’estableix com a prioritat dels centres la prevenció i protecció de la població vulnerable enfront
de la COVID-19, donant resposta als protocols i requeriments marcats per l’autoritat sanitària.



S’estableix un pagament addicional per fer front als costos addicionals causats per la COVID, en
centres amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i
subvencionats pel DTASiF (és a dir, de la Xarxa Pública de Serveis Socials) i per destinar als
punts establerts en el Decret llei en relació a cada tipus de centre. Cobraran:
o

Centres de caràcter residencial de gent gran i per a persones amb discapacitat física o
intel·lectual, un pagament addicional de 196,30€/mes/plaça, des de l’1 de juliol de 2020
i mentre duri l’estat d’emergència.

o

Llars residències per a persones amb discapacitats i llar amb suport per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental, un pagament addicional de
62,80€/mes/plaça, des de l’1 de setembre de 2020 i mentre duri la situació d’emergència.

o

Centres de dia de gent gran de la xarxa d’atenció pública, un pagament addicional des
60,00€/usuari/mes, des de l’1 de juliol de 2020 i mentre duri l’estat d’emergència.

o

Centres de dia de teràpia ocupacional i centre d’atenció especialitzada per a persones
amb discapacitats de la xarxa d’atenció pública, un pagament addicional de
62,80€/usuari/mes, des de l’1 de setembre de 2020 i mentre duri la situació
d’emergència.

o

Centres de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats de la xarxa
d’atenció pública, rebran un pagament de 31,40€/usuari/mes des de l’1 de setembre de
2020 i mentre duri la situació d’emergència.



S’estableix una reserva obligatòria de places lliures a les residències per millorar la capacitat dels
serveis i l’establiment de mesures de sectorització i la capacitat d’aïllar casos positius de COVID19. El número de places lliures s’acordarà amb els referents del DTASiF.
o

Aquests centres, menter les places es mantinguin buides, percebran el 85% del preu
mitjà a partir de l’1 de setembre i mentre duri la situació d’emergència.

o


Si fos necessari, es podran reservar places lliures a centres privats no acreditats.

Les despeses que es vinculin a dispositius de suport de trasllat de residents per qualsevol dels
motius esmentats a l’article 6, es faran efectives mitjançant la contractació d’emergència si és
necessari per garantir la protecció i l’assistència immediata.
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S’estableix que de forma extraordinària i transitòria, mentre duri la situació de crisi sanitària, es
següents serveis es podran prestar en espais alternatius o equipaments comunitaris adequats
que compleixin amb els requisits de seguretat, higiene, aforament, ventilació i accessibilitat sota
la responsabilitat del titular del servei d’acolliment diürn autoritzat (no aplicació dels espais de
l’annex 1 del Decret 182/2003, de 22 de juliol):
o

Servei d’estada

o

Activitats de dinamització sociocultural

o

Activitats de lleure

o

Manutencions pròpies dels serveis d’acolliment diürn

Modificacions del 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


Es modifica l’article 3, que defineix la quantia de la prestació per a subministraments bàsics a
professionals del sector cultural.



Es modifica l’article 6, relacionat amb els requisits de les persones beneficiàries de prestacions
relacionades amb les professions del sector cultural.



Es modifica l’article 8.2 en relació a la presentació del formulari per ser beneficiàries de la
prestació corresponent.

Barcelona, 30 de juliol de 2020

