
 

 

Nota informativa sobre pagament de l’acolliment residencial i de centre de dia de 
centres amb places PEV’S durant la crisi del COVID19. 
 
Atesa la resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures 
excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema 
Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i la 
resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals 
per a  la prevenció i el control de la infecció pel  SARS-CoV-2, tot seguit s’informa sobre la 
instrumentalització del pagament de les places privades amb prestació vinculada al 
servei residencial i de centre de dia(*).   
 
RESIDÈNCIA: 
 
Places ocupades: es considera ocupada la plaça que ja estava inclosa en cartera a la 
última nòmina i per l’import de la última nòmina. Es continuarà amb el seu pagament amb 
normalitat. 
 
Places ocupades per usuaris absents per situació COVID19:  per compensar aquesta 
situació, el Departament pagarà el 100% de l’import total de la prestació econòmica 
vinculada corresponent segons tipologia (grau), de les places que constin com buides amb 
data efectes a partir del 12 de març (endemà de la data de tancament del web de 
residències) i fins que canviïn les instruccions relatives a la crisi del COVID19.  
Places vacants per defunció: sobre la nòmina anterior, la plaça que hagi estat donada de 
baixa per èxitus es pagarà el 100% de l’import total de la prestació econòmica vinculada 
corresponent segons tipologia (grau) a les places que constin de baixa amb data de defunció 
igual o posterior a 12 de març i  fins que canviïn les instruccions relatives a la crisi del 
COVID19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE DE DIA: 
 
Places ocupades per usuaris absents per tancament arran instruccions COVID19:  per 
compensar aquesta situació, el Departament pagarà el 100% de l’import total de de la 
prestació econòmica vinculada corresponent a partir de 16 de març 2020. Del 1 al 15 de 
març el pagament serà el que es venia fent fins aleshores  i no la totalitat de la prestació 
vinculada. A partir del tancament del centre de dia no s’ha de cobrar el copagament a la 
persona usuària. Per tal de compensar aquesta situació el Departament pagarà el 100 % de 
l’import total de la prestació vinculada segons grau i nivell. 
Places vacants per defunció: sobre la nòmina anterior, la plaça que hagi estat donada de 
baixa per èxitus es  pagarà el 100% de l’import total de la prestació vinculada segons grau i 

GRAU NIVELL Import 

3 2 833,96 

3 1 625,47 

3   715,07 

2 2 462,18 

2 1 401,2 

2   426,12 
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nivell a les places baixa amb data de defunció igual o posterior a 12 de març i fins que 
canviïn les instruccions relatives a la crisi del COVID19. 

  GRAU NIVELL Import 

3 2 500,38 

3 1 375,28 

3   429,04 

2 2 277,31 

2 1 240,72 

tf2   255,67 

1 2 180 

1   180 

(*) Aquest finançament del 100% resta condicionat a que l’entitat prestadora del servei 
no hagi presentat cap expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
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