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35.20 Nota informativa 

 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 35/2020, DE 20 D'OCTUBRE, DE MODIFICACIÓ 

DEL DECRET LLEI 19/2020, DE 19 DE MAIG, I DEL DECRET LLEI 29/2020, DE 28 DE JULIOL, EN 

MATÈRIA D'ADOPCIÓ DE MESURES SOCIALS I SANITÀRIES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA 

PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19. 

 

En data 22 d’octubre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8252 el DECRET LLEI 35/2020, de 20 d'octubre, de 

modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria 

d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-

19. 

 

L’objecte d’aquesta resolució establir mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia, 

modificant algunes disposicions dels decrets llei esmentats. 

 

Modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig 

 

 Modificació de l’article 1.1: 

S’autoritza a abonar l’import previst en relació a garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors 

del Sistema Català de Serveis Socials, no afectar l’activitat econòmica, compensar les activitats no presencials 

i garantir que en el moment que sigui possible 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. 

 

 

Modificació del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol 

 

 Modificació de l’article 1: 

Deixa d’aplicar-se temporalment el sistema de pagament previst per les activitats que prestin els següents 

centres:  

- Centres residencials, llar residències per a persones amb discapacitats, llar amb suport o llar 

residències per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, centres de dia de 

gent gran, centres de dia de teràpia ocupacional, centres d’atenció especialitzada per a persones 

amb discapacitats. 

- Des de l’1 de setembre de 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19. 

 
Modificació de l’article 3: 

Els següents serveis socials cobraran 196,30€ addicionals mensuals per plaça que es destinaran principalment 

al reforç de personal d’atenció directa (gerocultora i personal auxiliar), a la compra d’EPI i a la intensificació de 

mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID: 

- Serveis socials de caràcter residencial de la Xarxa d’Atenció Pública de gent gran i per a persones 

amb discapacitat física o intel·lectual amb concert social de modalitat gestió delegada, concertats, 
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col·laboradors, amb places finançades amb prestació econòmica vinculada i subvencionats pel 

DTASiF. 

- Des de l’1 de juliol de 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19.  

 

Modificació de l’article 4: 

Els següents serveis socials cobraran 62,80€ addicionals mensuals per plaça per destinar al reforç de personal 

d’atenció directa (principalment auxiliar), a la compra d’EPI i a la intensificació de les mesures addicionals 

d’higiene relacionades amb la COVID-19: 

- Llar residències per persones amb discapacitats i llars amb suport o llars residència per persones 

amb problemàtica social derivada de malaltia mental de la Xarxa pública, amb concert social de la 

modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i subvencionats pel DTASiF.  

- Des de l’1 de setembre de 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19.  

En cas de ser necessari, es podran fer reserves de places lliures a centres privats no acreditats mitjançant la 

resolució corresponent.  

 

 Modificació de l’article 5: 

Des de l’1 de juliol de 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19, les residències han 

de disposar d’una reserva de places lliures d’ocupació que s’han d’acordar amb els referents del DTASiF i el 

Departament de Salut depenent de l’àmbit territorial i d’acord amb la situació i característiques de es residències. 

Mentre les places estiguin buides, els centres rebran el 85% del preu mig ponderat establert a la Cartera de 

serveis socials.  

- Aplicable des de l’1 de setembre de per a centres residencials de persones grans i mentre duri la 

situació d’emergència.  

- Aplicable des de l’1 de novembre de 2020 per a centres residencials de persones amb discapacitat 

i mentre duri la situació d’emergència.  

 

 Modificació de l’article 7: 

Els següents centres cobraran 60,00€ addicionals per usuari i mes corresponent al reforç de personal auxiliar 

d’atenció directa i a la compra d’EPI, i a la intensificació de mesures addicionals d’higiene: 

- Centres de dia de persones grans amb concert social de gestió delegada, concertats, amb places 

finançades amb prestació econòmica i col·laboradors des de l’1 de juliol de 2020 i mentre duri la 

situació d’emergència causada per la COVID-19.  

 

 

Finalment, el Decret llei habilita al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a ordenar el pagament directe 

de les mesures previstes al Decret llei 29/2020, en els centres residencials i centres d’atenció diürna acreditats 

amb places col·laboradores o amb places finançades amb prestació econòmica vinculada.  

 

Barcelona, 22 d’octubre de 2020 


