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 48.20 Circular Informativa 
 

 
MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PERSONAL : RECONEIXEMENT 
ECONÒMIC DE LA IMPLICACIÓ I COMPROMÍS DEL PERSONAL SANITARI. 

El Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal,  publicat 
al DOGC núm. 8157, de 18 de juny, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació, 
estableix una sèrie de mesures destinades a reconèixer la implicació i el compromís del personal 
de les residències (Veure Circular  47.20) i del personal sanitari que ha estat combatent la COVID-
19 de manera directa en condicions difícils i recompensar el seu esforç físic i mental. 

1. El personal de l’Institut Català de la Salut que ha prestat serveis de forma efectiva en la lluita 
contra la pandèmia, entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, percebrà un complement de 
productivitat extraordinària, en un pagament únic, proporcional al temps de treball presencial, 
amb els següents imports: 

. 

% de treball presencial 

< 50% 50% i el 80% >80% 

Personal facultatiu 1.000 euros 1.200 euros 1.350 euros 

Personal d'infermeria 800 euros 1.000 euros 1.150 euros  

Personal resident facultatiu 700 euros 800 euros 1.000 euros 

Personal resident d'infermeria 500 euros 600 euros 800 euros 

Personal tecnic sanitari (TSS i TCAI) 350 euros 450 euros 500 euros 

Resta de personal 350 euros 400 euros 450 euros 

 

Es preveu el cobrament proporcional d’aquest complement per al personal que no hagi treballat 
efectivament durant tot dit període o que sigui treballador/a a temps parcial.  

El temps de baixa per Incapacitat Temporal per contagi o aïllament per haver estat contacte 
per la COVID-19, es considera temps de serveis efectius a l’efecte de cobrar el complement. 

 
2. El personal comprés en l’àmbit del SISCAT, incloent-hi les entitats adscrites al CatSalut i les de 

transport sanitari, rebran una compensació equivalent al complement de productivitat 
extraordinària de l’ICS (Disposició addicional primera). 
 
Les entitats hauran d’acreditar al SCS les quanties en la forma que aquell determini (haurem 
d’esperar doncs la instrucció corresponent). La previsió és que el pagament s’efectuï a les 
entitats proveïdores juntament amb el pagament mensual de la factura per l’activitat realitzada 
i aquestes hauran de pagar als seus professionals en la nòmina del mes següent. Per tant, de 
moment no hi ha data concreta, encara que la voluntat expressada és que es pugui fer 
l’abonament en la nòmina d’agost. 
 
Barcelona, 18 de juny de 2020. 


