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38.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 39/2020, DE 3 DE NOVEMBRE, DE MESURES
EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER SOCIAL PER FER FRONT A LES CONSEQÜÈNCIES DE LA
COVID-19.
En data 4 de novembre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8263 el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre,
de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
Donada l’evolució de la infecció per COVID-19, el Govern de la Generalitat ha proposat en aquest decret noves
mesures extraordinàries que suposa l’adopció de mesures econòmiques de suport a les persones treballadores
autònomes (sota certs requisits) així com també mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura. En el capítol
III, també es regulen les següents mesures extraordinàries en matèria de preus de serveis socials


S’incrementen les tarifes i preus establerts en aquest Decret llei per propiciar una millora de les
condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals en la Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública, per millorar així mateix la qualitat del servei públic prestat a la ciutadania.



Es preveu un increment de preus en matèria de serveis socials de gent gran, persones amb discapacitat,
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i atenció precoç:
o

Actualització del cost de referència, del mòdul social i el copagament relatiu a prestacions no
gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials (CSS) (annex 1).

o

S’actualitza el cost de referència sobre prestacions gratuïtes de la CSS (annex 2).

o

S’actualitzen mòduls de la línia J (serveis especialitzats en atenció a persones amb gran
dependència o risc social, persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn
mental, drogodependències/altres addiccions, persones afectades pel virus VIH/SIDA o amb
problemàtica social i risc d’exclusió social) (annex 5 de l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny).

o


S’actualitzen preus de diversos serveis que s’especifiquen a l’annex 4 del Decret llei publicat.

S’actualitzen també preus en matèria de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència en matèria de
l’acolliment i d’adopció, així com per fer front als costos addicionals generats en l’àmbit residencial i a
les famílies acollidores d’infants i adolescents.



Es modifica l’article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, augmentant el màxim de l’import per a la
subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de 2.333.333,33€
a 4.294.295,76€.



Segons la Disposició transitòria del Decret llei, l’aplicació dels nous imports establerts als seus
annexos té efecte retroactiu a partir de l’1 de gener de 2020 per a les entitats que presentin la factura
rectificativa dels mesos de gener a octubre abans del 30 de novembre de 2020. Per a la resta té efectes
a partir de l’1 de gener de 2021, llevat de les places col·laboradores, per a les quals tindrà efecte, en
tot cas, a partir de l’1 de gener de 2020.
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En relació amb les subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la
desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-10 (del capítol 2 del Decret llei 25/2020,
de 16 de juny), es modifica el seu període d’execució; abans es preveia un any des de la declaració del
primer estat d’alarma. Es modifica i ara el període d’execució és d’un any des de la declaració de l’estat
d’alarma del passat 25 d’octubre de 2020 pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre.



El Decret llei realitza altres modificacions relacionades amb les subvencions a entitats amb fons
provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i es preveuen bestretes en els ajuts de foment
a la integració laboral en centres especials de treball.

Barcelona, 4 de novembre de 2020

