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 47.20 Circular Informativa 
 

 
MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PERSONAL: RECONEIXEMENT 
ECONÒMIC DE LA IMPLICACIÓ I COMPROMÍS DELS PROFESSIONALS DE LES 
RESIDÈNCIES. 

El DOGC núm. 8157, de 18 de juny, publica el Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria de personal, que ha entrat en vigor avui mateix. 

Amb aquest decret llei es vol compensar l’esforç i el compromís físic i mental dels col·lectius 
implicats en l’atenció a les persones institucionalitzades en residències de gent gran, de persones 
amb discapacitat intel·lectual i física. 

1) Al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és a dir personal funcionari o 
laboral propi, que hagi prestat serveis efectius, majoritàriament de forma presencial, als centres 
de caràcter residencial entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, se’l retribuirà amb un 
“complement de productivitat extraordinària” dels següents imports : 

 
Auxiliar de geriatria 900 euros 

Personal d’atenció directa a 
persones amb discapacitat 

900 euros 

Coordinador/a assistencial 900 euros 

Metge/essa 900 euros 

Infermer/a 900 euros 

Altres professionals 500 euros 

  

Es preveu el cobrament proporcional d’aquest complement pel personal que no hagi prestat 
serveis efectius durant tot el període esmentat o sigui treballador/a a temps parcial.El temps de 
baixa per IT per contagi  o aïllament per ser contacte per  la COVID-19, es considera temps de 
serveis efectius a l’efecte de percebre el complement. 

2) La compensació econòmica del personal dels centres propis de la Generalitat amb gestió 
delegada i dels centres privats concertats haurà d’esperar a que el conseller del  DTASiF aprovi 
una convocatòria específica d’ajut directe, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
segona del decret llei : 

 
Mitjançant Resolució de la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
s’aprovarà una convocatòria específica d’ajut directe, en favor de les persones treballadores 
dels centres propis amb gestió delegada i dels privats de serveis socials de caràcter residencial 
de gent gran, discapacitat intel·lectual i física amb finançament totalment o parcial públic,, en 
els termes previstos als articles 2 i 3 d’aquest Decret llei, sempre que acreditin que han prestat 
serveis assistencials i de forma presencial durant el període allà previst. 
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Caldrà doncs esperar la publicació de la convocatòria per saber a que ens haurem d’atenir 
quant al procediment de cobrament. Els imports seran els mateixos que els establerts per al 
personal propi de la Generalitat. 

 

Barcelona, 18 de juny de 2020. 

 


