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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les
conseqüències de la COVID-19.
L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social. Aquest Decret llei té per objecte
l'establiment de noves mesures socials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a finalitat fer front a les
conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia.
Per una banda, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica,
va establir, a l'article 15, un ajut en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000
euros, per a persones treballadores autònomes que hagin patit el tancament de llurs negocis, que acreditin una
reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19 en la seva activitat econòmica i que no disposin de fonts alternatives d'ingressos.
Així mateix, el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, va preveure una
mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per part de persones treballadores
autònomes amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisi de la COVID-19, amb l'objecte
d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades i donar suport per fer tornar a l'activitat
persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són microempreses o autònoms que tinguin
contractats fins a deu treballadors, i que hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un
expedient temporal de regulació d'ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. La
mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres treballadors i
durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que
aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a
l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.
Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el temps i es manifesten amb una
gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els
darrers dies per a la contenció del virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 de octubre,
per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els derivats de la declaració de l'estat d'alarma
establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir
la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
La situació de les persones treballadores autònomes que estan al davant de negocis de petites dimensions és
especialment greu, ja que es van veure molt afectades a causa de les mesures per combatre la pandèmia i els
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seus ingressos es van reduir significativament o, fins i tot, van quedar totalment suprimits. Moltes de les
persones treballadores autònomes que no han suspès l'activitat, o que l'han reprès després de l'aixecament de
la vigència del primer estat d'alarma, han vist reduït el seu volum de negoci a causa del context restrictiu que
s'ha imposat com a conseqüència de la COVID-19, sense que es prevegi una millora d'aquesta situació a curt
termini, la qual es pot veure empitjorada en funció de l'evolució del virus i de les mesures que calgui adoptar
per afrontar-lo i evitar-ne la propagació i també de les derivades de l'estat d'alarma actualment vigent.
És per això que es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que
desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió, per tal
d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en aquest context econòmic i social desfavorable i atenuar els
efectes negatius que estant suportant.
Així, en un marc de col·laboració entre la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i
Salut Laboral, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, aquests dos últims donant suport en l'àmbit de la instrucció de la convocatòria de la
subvenció, el capítol I del present Decret llei estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació
econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al Règim
Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, tant si
exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat
jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones
treballadores autònomes i persones contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i
cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres.
Per altra banda, es preveu la possibilitat de fer una convocatòria per al 2021 i, per tant, determina el
rendiment net anual a tenir en compte de cara a aquesta convocatòria.
També es preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta als centres especials de treball per mesos vençuts, per
atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, i per tal de poder donar el suport a les persones
també especialment afectades en aquests centres, i preveient una posterior regularització de les quantitats.
Aquest Decret llei també adopta mesures davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben
molts professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi
sanitària derivada de la COVID-19, davant la impossibilitat de prestar els seus serveis per raó de decisions de
caràcter governatiu i la inexistència de protecció social durant bona part de la crisi sanitària. Mitjançant el
Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, al capítol II,
modificat pel Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, es va crear, amb el títol de mesures de caràcter social, una
prestació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada
als treballadors per compte propi o per compte aliè que van patir una disminució dràstica i involuntària en els
seus ingressos durant els períodes en què havien tingut inactivitat i no han tingut ingressos. La partida
pressupostària destinada a aquesta prestació era de 5.000.000 d'euros i es van fer servir 1.303.387,79
d'euros.
Vista l'actual situació existent dels professionals i tècnics del sector de les arts escèniques, arts visuals, música
i audiovisual i, en concret, per les noves restriccions preses al punt 9 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29
d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que comporten, entre d'altres,
novament la suspensió de l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara
teatres, cinemes, auditoris o similars, el capítol II d'aquest Decret llei crea un ajut extraordinari, en forma de
prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i
tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per
raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector
cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats
familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Aquesta prestació extraordinària té un pressupost de
3.696.612,21 euros, resultat de la partida pressupostària inicial de 5.000.000 d'euros destinada al mateix
sector i que no va ser exhaurida en la seva totalitat.
En la vessant de serveis socials, aquest Decret llei preveu també mesures orientades al manteniment i millora
de la qualitat assistencial.
La millora del Sistema Català de Serveis Socials requereix una estratègia de planificació de les professionals
socials que necessàriament ha d'anar acompanyada del reconeixement i l'enfortiment del conjunt de les
professionals del sistema. En aquest sentit, les treballadores de l'àmbit social que estan en contacte amb la
infància i l'adolescència tutelada tenen un paper fonamental en el seu desenvolupament com a persones. Amb
els seus coneixements, la seva dedicació i compromís treballen cada dia posant els infants i el seu benestar al
centre de les seves actuacions. Aquestes professionals són uns referents imprescindibles per a tots i cadascun
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dels 8.345 infants, adolescents o joves que formen part del sistema de protecció a la infància de Catalunya.
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en tots els àmbits i sectors. Les
professionals de l'àmbit de la protecció a la infància no només han seguit treballant per garantir el
desenvolupament integral dels infants, adolescents i joves, sinó que, a la vegada, han donat una resposta
ràpida i efectiva davant de possibles brots en l'evolució dels indicadors epidemiològics.
En aquest sentit, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries per reconèixer la tasca feta pels i
per les professionals de l'àmbit de la protecció a la infància en els últims anys i especialment en l'actual context
d'excepcionalitat generat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un esforç ingent tant en el pla
humà com professional.
Per una altra banda, en aquests moments d'excepcionalitat en què la crisi sanitària generada per la pandèmia
de la COVID-19 encara no s'ha superat, amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i
fer front a la segona onada, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries destinades a l'atenció
social i el reforç de determinats serveis socials en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Aquestes actuacions
tenen com a principal objectiu promoure el benestar dels infants i joves que formen part del sistema de
protecció a la infància i l'adolescència.
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els centres residencials, que durant
aquests mesos han hagut de donar una resposta ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots en
l'evolució dels indicadors epidemiològics. En aquest context, els centres s'han centrat de manera prioritària en
la intensificació de les mesures de seguretat i la minimització de riscos. I, a la vegada, a garantir el
desenvolupament integral dels infants, adolescents i joves que hi resideixen, fent un esforç ingent tant en el
pla humà com professional. D'altra banda, les famílies d'acollida d'infants tutelats, extenses i alienes, han
seguit acomplint les seves tasques de cura també en aquest context de pandèmia, com a guardadors, assumint
totes les despeses sobrevingudes generades per la crisi sanitària i la necessària protecció de la salut dels
infants i adolescents de qui tenen cura.
Per tant, aquest Decret llei pretén posar en valor l'esforç que han fet tant les entitats de l'àmbit social
d'atenció a la infància i joves extutelats en serveis residencials com les famílies acollidores mitjançant la
compensació de les despeses extraordinàries i sobrecostos que la pandèmia de la COVID-19 ha produït en
l'atenció i la cura a la infància tutelada per la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a d'altres tipologies de serveis socials, atesa la conjuntura econòmica actual, s'ha acordat amb els
sectors implicats més representatius incrementar el preu de referència de les places públiques d'alguns serveis
per garantir la sostenibilitat dels sectors de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental i dels serveis d'atenció precoç, i el manteniment de la qualitat
dels serveis prestats.
En els serveis de residència assistida de gent gran s'augmenta el preu de referència de les places públiques per
equiparar les condicions d'atenció de les persones residents de grau II de dependència en relació amb les de
grau III, de manera que d'ara endavant regeixi un preu únic de referència.
Aquest Decret llei també modifica puntualment les previsions del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de
mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, per tal d'adaptar els terminis de
les convocatòries de subvencions creades en aquesta norma a l'allargament de l'epidèmia de la COVID-19 i
l'agreujament de les conseqüències econòmiques i socials que està comportant. En concret, la modificació
permetrà, si escau, publicar noves convocatòries de la subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit
del treball domiciliari de cures, i allargar els terminis d'execució dels projectes que s'acullin a la convocatòria de
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-19.
En aquests moments, en un context d'excepcionalitat en què la crisi sanitària generada per la pandèmia de la
COVID-19 encara no s'ha superat, el Govern vol posar en valor i fer un reconeixement a la tasca de les
professionals que treballen en el sistema de serveis socials, que ha de repercutir en una millora de les seves
condicionals laborals.
Es tracta d'una mesura d'extraordinària i urgent necessitat pel gran valor social que té la seva feina, com a
garant de la igualtat d'oportunitats de milers d'infants, adolescents i joves, gent gran i persones amb
discapacitat del nostre país, en un context pandèmic d'immensa complexitat.
Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata del
Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre
amb la celeritat requerida no es pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
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amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones
treballadores autònomes que formin part de microempreses

Article 1
Objecte i finalitat de l'ajut
S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import
fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones
treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de
microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la
COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

Article 2
Persones beneficiàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:
a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per
compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol
individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones
treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis,
prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA
que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu
càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones
contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la
convocatòria.
c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb
altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de
l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes
d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per
compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al
RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis
de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades
d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és
superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.
2.2 No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Article 3
Requisits
Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:
a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
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b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera
ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona
sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i
d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al
sistema de tributació conjunta.
d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125
euros.

Article 4
Atorgament, pagament i compatibilitat
4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a
l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts
establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el
marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19. Aquest ajut
també es compatible amb estar en alta al règim general de la seguretat social contractat per compte aliena,
així com també és compatible l'alta en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits
establerts en l'article 3. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.
4.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió,
embargament o retenció.

Article 5
Sol·licitud i acreditació dels requisits
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a
l'espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.
5.2 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu,
en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.
5.3 L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, fa un pla de
verificació posterior que pot comportar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació
acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·licita.

Article 6
Aplicació pressupostària i finançament
6.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a l'exercici 2020, és de
20.000.000,00 euros i s'imputa a la partida pressupostària BE14 D/470000190/331.
6.2 Les convocatòries d'aquestes subvencions per a exercicis futurs s'han de fer d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries de l'exercici corresponent. En aquest cas, el requisit d) de l'article 3, corresponent al rendiment
net anual de l'any anterior, ha de ser d'un import màxim de 17.500 euros, o la part proporcional que
correspongui.
6.3 L'import màxim destinat a aquesta línia d'ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de
l'òrgan concedent.

Article 7
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Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria
7.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar les resolucions de
convocatòria d'aquestes subvencions per a l'any 2020, i, si escau, per a exercicis futurs. La convocatòria s'ha
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i
concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.
7.2 La Sub-direcció General de Relacions Laborals i Treball Autònom i Qualitat en el Treball és l'òrgan instructor
d'aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General de
Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral és qui ha de resoldre la convocatòria.
7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest
termini. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.
Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats
sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de
les administracions públiques.

Capítol II
Mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura

Article 8
Objecte i finalitat de la prestació
S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750
euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i
audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a
finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de
vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica
i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19 i, en
especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Article 9
Persones beneficiàries i requisits
Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones professionals i tècniques de les arts
escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària
a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:
a) Ésser més gran de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial
d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim
General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres
activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a
Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any
2020.
d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de
superar l'import de 18.885 euros.
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Article 10
Atorgament, pagament i compatibilitat
10.1 Aquesta prestació s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a
l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l'ajut
extraordinari per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona
física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses regulada al capítol I
d'aquest Decret llei. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.
10.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió,
embargament o retenció.

Article 11
Procediment de tramitació
11.1 L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de
convocatòria que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el
procediment de tramitació i concessió de la prestació, amb un procediment de concurrència no competitiva,
fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.
11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a
l'espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds
restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació designada a l'efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no
s'ha exhaurit abans, fins al 31 de desembre de 2020.
11.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu,
en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.
11.4 L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, fa un pla
de verificació posterior que pot comportar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la
documentació acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti.
11.5 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de
presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termini
establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.
11.6 L'òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la prestació extraordinària per a les
persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya és la Direcció General de Prestacions Socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
11.7 En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, la persona
sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds.

Article 12
Aplicació pressupostària i finançament
L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a l'exercici 2020, és de 3.696.612,21
euros i s'imputa a la partida pressupostària D/480000190 del centre gestor BE19.

Capítol III
Mesures extraordinàries en matèria de preus de serveis socials
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Article 13
Finalitat de les mesures relatives als preus dels serveis socials
La finalitat de l'increment de tarifes i preus establerts en aquest Decret llei és la de propiciar, necessàriament,
una millora de les condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals en la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública, amb l'objectiu de millorar, en darrer terme, la qualitat del servei públic
prestat a la ciutadania.

Article 14
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
14.1 S'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes
de la Cartera de serveis socials, d'acord amb el que es detalla a l'annex 1.
14.2 S'actualitza el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials,
d'acord amb el que es detalla a l'annex 2.
14.3 S'actualitzen els mòduls corresponents a la línia J (programes de manteniment de serveis i establiments
de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les
persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de
trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social
i risc d'exclusió social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven
les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de
l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que es detallen a l'annex 3
d'aquesta disposició.
14.4 S'actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l'annex 4 d'aquesta disposició.

Article 15
Increment de preus en matèria de serveis d'atenció a la infància i l'adolescència i en matèria de l'acolliment i
l'adopció
15.1 S'incrementa l'import que es retribueix pels serveis en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència i
de l'acolliment i l'adopció, relacionats en els apartats següents, d'acord amb el que es detalla als annexos 5 i 6.
15.2 Serveis en l'àmbit d'atenció a la infància i a l'adolescència:
- Servei de centre d'acollida d'infants i adolescents (CA).
- Serveis de centre residencial d'acció educativa (CRAE).
- Serveis de centre residencial d'educació intensiva (CREI).
- Serveis de pis assistit per a joves d'edats compreses entre els 16 i els 18 anys.
- Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys en dificultat social.
- Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys en dificultat social, vinculat a programes
d'inserció laboral.
- Servei de pis assistit per a joves de més de 18 anys (servei de suport integral de pis assistit per a joves de
18 a 21 anys amb discapacitats intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i dificultat social).
- Servei social d'iniciació a l'emancipació per a joves de 17 a 21 anys (pis assistit per a joves de més de 18
anys).
- Serveis d'acompanyament especialitzat per a joves tutelats i extutelats (SAEJ).
- Serveis d'itineraris de protecció individualitzats per a adolescents d'entre 16 i 17 anys.
- Serveis experimentals de primera acollida i atenció integral de menors estrangers no acompanyats (SPAAI).
- Serveis experimentals de protecció d'emergència de menors estrangers no acompanyats (SPE).

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/21

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8263 - 4.11.2020
CVE-DOGC-A-20308114-2020

- Serveis d'acolliment i recuperació, d'assistència i tractament socioeducatiu per a noies adolescents amb
especial vulnerabilitat.
- Serveis d'internament residencial per a infants i/o adolescents amb discapacitats intel·lectuals.
- Dispositius de servei social d'atenció immediata a menors d'edat estrangers no acompanyats (DAI).
- Telèfon de la infància.
- Serveis de suport i atenció integral per a menors pròxims a la majoria d'edat i joves extutelats per a la
DGAIA (SSAI).
- Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d'acolliment simple o permanent (SIFE).
- Servei de seguiment, acompanyament i suport per a joves extutelats (SSAS ASJTET).
- Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI).
- Servei de suport psicològic per als adolescents residents en centres.
- Servei d'equip de trasllats.
- Servei d'educadors i educadores de Fiscalia de Menors.
- Servei de visites (punt EVIA).
15.3 Serveis en l'àmbit de l'acolliment i de l'adopció:
- Serveis socials de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l'acolliment en família aliena, sense
finalitat adoptiva, de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment de
l'acolliment.
- Serveis socials de preparació i valoració dels sol·licitants d'adopció de menors tutelats per la Generalitat de
Catalunya i de seguiment dels menors i adolescents que es troben sota mesura d'acolliment familiar
preadoptiu.
- Servei d'acolliment familiar d'infants i adolescents en unitat convivencial d'acció educativa.

Article 16
Complement per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de caràcter residencial en l'àmbit
de la infància i l'adolescència
Per fer front als costos addicionals generats per la situació d'emergència derivada de la COVID-19, les entitats
que gestionen places residencials finançades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la
Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, mitjançant qualsevol modalitat de finançament, han de
cobrar 1,5 € per dia i infant, adolescent o jove que estigués acollit en el recurs residencial entre el 13 de març i
el 31 de desembre de 2020. Aquest import s'ha de destinar al reforç del personal d'atenció directa i a la
intensificació de les mesures addicionals d'higiene relacionades amb la COVID-19.

Article 17
Complement per fer front als costos addicionals generats a les famílies acollidores d'infants i adolescents
tutelats per la Generalitat
17.1 Es crea un complement a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat
regulada a l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, per fer
front als costos addicionals generats a les famílies acollidores d'infants i adolescents tutelats per la Generalitat.
17.2 Aquest complement s'ha d'abonar a les famílies que acullin menors sota la mesura d'acolliment en família
extensa o aliena i que tinguin dret a percebre la prestació regulada a l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol. El complement consisteix en un pagament únic de 100 euros per menor acollit i s'ha d'abonar a les
famílies que hagin tingut un infant o adolescent acollit en el període comprès entre el 13 de març de 2020 i el
31 de desembre de 2020, independentment que la durada de l'acolliment hagi estat inferior a la d'aquest
període. Aquest complement s'ha de fer efectiu en un únic pagament complementari a la nòmina de la
prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat del mes de desembre de 2020.
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Capítol IV
Modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter
fiscal i administratiu

Article 18
Modificació de l'article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny
Es modifica l'article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i
de caràcter fiscal i administratiu, que queda redactat de la manera següent:
“Article 7
Aplicació pressupostària i finançament
7.1 L'import màxim corresponent a l'atorgament de la subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit
del treball domiciliari de cures és de 4.294.295,76 euros, dels quals 1.400.000,00 euros van a càrrec de la
partida pressupostària D/480000100/314/0000 en l'anualitat 2020, 1.820.295,76 euros en l'anualitat 2021 i
1.074.000,00 euros en l'anualitat 2022, condicionats a la distribució de la despesa pluriennal que aprovi el
Govern.”

Article 19
Modificació de l'article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny
Es modifica l'article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i
de caràcter fiscal i administratiu, que queda redactat de la manera següent:
“Article 12
Període d'execució
El període d'execució de les accions objecte de la subvenció és d'un any natural a partir de la declaració de
l'estat d'alarma, el 25 d'octubre de 2020, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la contenció de la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.”

Article 20
Modificació de la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les
bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere.
Es modifica la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les
bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere, que queda redactat de la manera següent:
“–2 Període d'execució
El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció està comprès entre el dia de la presentació de la
sol·licitud i el 30 de setembre de l'any posterior, d'acord amb la convocatòria corresponent.”

Disposició addicional
Bestretes en els ajuts de foment de la integració laboral en centres especials de treball
1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual
o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2021, i per tal de fer front als
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efectes derivats de les mesures adoptades per contenir la COVID-19, es pot ordenar el pagament d'una
bestreta de fins al 70% de l'import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers vençuts.
2. Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document d'obligació de la bestreta del
70% de la quantitat atorgada, per la qual no s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de
reactivació econòmica d'entitats i empreses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.
3. La tramitació del document d'obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació
presentada per l'entitat.
4. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la justificació que l'acompanya
s'hagin presentat en temps i forma, juntament amb tota la documentació i informació requerides a les bases
reguladores i a la convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o
fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i agilitar al màxim la seva
tramitació del pagament, cal que, juntament amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan
corresponent de concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les obligacions.
5. En el decurs de l'execució de la convocatòria es farà la regularització entre les quantitats efectivament
justificades i l'import pagat per mitjà de la bestreta.

Disposició transitòria
Aplicació retroactiva de preceptes determinats
1 L'aplicació dels nous imports establerts en els annexos d'aquest Decret llei, així com del complement regulat
a l'article 16 d'aquest Decret llei, 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 efecte 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.
2 Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efecte des de l'1 de gener
de 2021.

Disposicions finals

Primera
Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiu l'ajut extraordinari destinat a les
persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària establert a l'article 8 d'aquest Decret llei.

Segona
Rang normatiu de determinats preceptes
1 Els articles 14, 15 i 20, així com els annexos d'aquest Decret llei mantenen rang reglamentari d'Ordre als
efectes del seu desplegament, modificació i derogació.
2 Els imports establerts en els annexos d'aquest decret llei són aplicables fins que s'aprovi una nova Ordre de
modificació dels preus establerts per la Cartera de serveis socials.
3 En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis socials, l'import es podrà
modificar mitjançant la Resolució de convocatòria pública de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a
partir de la formalització de noves provisions, d'acord amb el que estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol,
d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
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Tercera
Modificació automàtica d'instruments de relació
Els nous imports fixats en els annexos d'aquest Decret llei modifiquen automàticament els establerts a les
resolucions, contractes, convenis, ordres o qualsevol altre instrument de relació vigent, de manera que
s'autoritza el pagament immediat d'aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i els altres
mecanismes de pagament mensuals.

Quarta
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els
tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 3 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1
Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la
Cartera de serveis socials

Codi
prestació

Prestació

Cost de referència
2020
Import Unitat

1.2.3.1

1.2.3.3.2.2

ISSN 1988-298X

Servei de centre de dia per a gent gran
de caràcter temporal o permanent

Servei de residència per a gent gran de
caràcter temporal o permanent. GRAU II

Mòdul social

Copagament

Import Unitat

Import Unitat

918,52 € €/mes

325,61 €/mes
€

592,90 € €/mes

664,36 € €/mes
dies
laborables

235,51 €/mes
428,84 € €/mes
€ dies
dies
laborables
laborables

30,20 € €/estada

61,46 € €/estada
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1.869,40 €/mes
€
1.2.6.2.1

Servei de centre de dia d’atenció
especialitzada temporal o permanent per
a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport intermitent
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport limitat
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport limitat (trastorns de conducta)
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport extens
1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport extens (trastorns de conducta)
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport generalitzat

827,09 € €/mes

1.176,48 €/mes
€

617,01 € €/mes

116,00 €/mes
€

1.060,48 €/mes
€

361,22 €/mes
€

1.795,34 €/mes
€

385,45 €/mes
€

1.900,71 €/mes
€

385,45 €/mes
€

1.900,71 €/mes
€

490,79 €/mes
€

1.992,98 €/mes
€

420,94 €/mes
€

1.894,46 €/mes
€

647,66 €/mes
€

2.473,60 €/mes
€

704,79 €/mes
€

2.883,74 €/mes
€

647,66 €/mes
€

2.473,60 €/mes
€

722,79 €/mes
€

2.686,59 €/mes
€

210,08 €/mes

617,01 € €/mes

70,90 € €/estada
2.156,56 €/mes
€
75,16 € €/estada
2.286,16 €/mes
€
75,16 € €/estada
2.286,16 €/mes
€
81,66 € €/estada
2.483,77 €/mes
€
76,12 € €/estada
2.315,40 €/mes
€

1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport extens (trastorns de conducta)

117,98 € €/estada

1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport generalitzat

102,62 € €/estada

1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport generalitzat (amb problemes
de salut o de salut mental afegits)

112,09 € €/estada

ISSN 1988-298X

210,08 €/mes
€

38,68 € €/estada

102,62 € €/estada

Servei de centre de dia d’atenció
especialitzada temporal o permanent per
a persones amb discapacitat física

1.485,79 €/mes
€

37,60 € €/estada

1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport extens

1.2.6.3.1

383,60 €/mes
€

3.121,26 €/mes
€

3.588,53 €/mes
€

3.121,26 €/mes
€

3.409,38 €/mes
€
37,60 € €/estada
827,09 € €/mes
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1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport intermitent
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport limitat
1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport extens
1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport generalitzat
1.2.7.2.1

1.2.7.2.2

Servei de llar amb suport temporal o
permanent per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia
mental
Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia
mental

32,29 € €/estada
982,25 € €/mes

140,95 €/mes
€

841,29 € €/mes

416,20 €/mes
€

1.500,88 €/mes
€

623,43 €/mes
€

2.310,37 €/mes
€

789,62 €/mes
€

2.380,28 €/mes
€

149,45 €/mes
€

558,84 € €/mes

357,58 €/mes
€

1.470,55 €/mes
€

63,03 € €/estada
1.917,08 €/mes
€
96,45 € €/estada
2.933,80 €/mes
€
104,22 € €/estada
3.169,90 €/mes
€
23,29 € €/estada
708,29 € €/mes

60,10 € €/estada
1.828,13 €/mes
€

Annex 2
Actualització del cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials

Codi
prestació

Prestació no sotmesa a copagament

Cost de
referència 2020
Import Unitat

1.2.5.1

Servei d’atenció precoç

34,82 €/hora

1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb
discapacitat intel·lectual

583,92 €/mes

1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat
intel·lectual, amb auxiliar (STO)

777,41 €/mes

1.2.6.2.4.2

304,21 €/mes

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb
discapacitat intel·lectual

1.2.6.3.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb
discapacitat física

583,92 €/mes

1.2.6.3.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat
física, amb auxiliar (STOA)

777,41 €/mes
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1.2.6.3.4.2

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb
discapacitat física

304,21 €/mes

1.2.7.5

Servei prelaboral

678,26 €/mes

Annex 3
Actualització dels mòduls corresponents a la línia J (programes de manteniment de serveis i establiments de
serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les
persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de
trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social
i risc d'exclusió social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven
les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de
l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Prestació

TARIFES SUBVENCIÓ AMB
INCREMENT 2020
790,32 €/mes

Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o
permanent per a persones amb discapacitat física/intel·lectual
Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o
permanent per a persones amb discapacitat física/intel·lectual

RESPIR
A

266,56 €/mes

RESPIR
B

162,11 €/mes

RESPIR
C

129,74 €/mes

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent

31,51 €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat

63,73 €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorns
de conducta)

67,99 €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens

67,99 €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns
de conducta)

74,80 €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat

69,73 €/estada

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb
necessitat de suport intermitent

32,29 €/estada

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb
necessitat de suport limitat

63,03 €/estada

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb
necessitat de suport EXTENS

87,40 €/estada
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Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb
necessitat de suport GENERALITZAT

94,96 €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones
amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens

93,40 €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones
amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens
(trastorns de conducta)

107,74 €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones
amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat

93,40 €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones
amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat
(amb problemes de salut o de salut mental afegits)

101,85 €/estada

Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física
amb necessitat de suport extens

91,33 €/estada

Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física
amb necessitat de suport generalitzat

99,10 €/estada

Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones
amb problemàtica social derivada de malaltia mental

571,75 €/mes

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental

899,85 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones
amb discapacitat intel·lectual o física

578,24 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb
discapacitat intel·lectual o física, amb auxiliar (STOA)

769,86 €/mes

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones
amb discapacitat intel·lectual o física

304,20 €/mes

Servei prelaboral

678,26 €/mes

Club social A

5.158,23 €/mes

Club Social B

8.952,72 €/mes

Servei de tutela

Increment del 2% sobre tarifes vigents

Drogodependències

Increment de l’1,2% pels serveis assimilats a
residencials o d’habitatge i del 3% pels
assimilats a atenció diürna, sobre tarifes vigents

SIDA assistencial

Increment de l’1,2% sobre tarifes vigents

Drogues prevenció

Increment del 2% sobre tarifes vigents

SIDA prevenció

Increment del 2% sobre tarifes vigents

Annex 4
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Actualització de tarifes de serveis específics

NOM SERVEI

TIPUS SERVEI

NOVA TARIFA
2020

CD L’EIXAMPLE

CDGG

42,50 €/estada

CD ALZHEIMER CENTRE EDUCACIONAL

CDGG

43,59 €/estada

CD NOSTRA SENYORA DE RIBERA

CDGG

34,44 €/estada

RESIDÈNCIA ASSISTIDA DOMUSVI MONT MARTÍ (PROFUNDS)

RES. PSIQ. PLACES
NENS

145,54
€/estada

LLAR RESIDÈNCIA ARMENGOU

RES. PSIQ. PLACES
NENS

145,54 €

RESIDÈNCIA PER A NENS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL ‘LA CASETA’

RES. PSIQ. PLACES
NENS

145,54 €

RESIDÈNCIA PER A NENS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL ‘EL TURÓ’

RES. PSIQ. PLACES
NENS

132,32 €

RESIDÈNCIA CENTRE ‘JOAN RIU’

RES. PSIQ. PLACES
NENS

102,62 €
112,09 €

RESIDÈNCIA ÀTRIA

RES. PSIQ. PLACES
NENS

145,54 €

AREMI RESIDÈNCIA 2

RES. DISCAP. FÍSICA
NENS

138,74 €

LLAR CAU BLANC

RES. ESPECTRE
AUTISTA

130,20 €

LLAR COTTET

RES. ESPECTRE
AUTISTA

130,20 €

RESIDÈNCIA GURU VALLDOREIX

RES. ESPECTRE
AUTISTA

130,20 €

PERE MATA - UAPE

UAPE

74,55 €

VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS (UHEDI)

UHEDI

74,55 €

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC SALT (UHEDI)

UHEDI

71,92 €

UNITAT POLIVALENT BENITO MENNI EN SALUT MENTAL DE L'HOSPITALET
(UAPE)

UAPE

74,55 €

SAGRAT COR - UAPE

UAPE

74,55 €

SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UAPE)

UAPE

74,55 €
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SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UHEDI)

UHEDI

74,55 €

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU-NUMÀNCIA (UAPE)

UAPE

74,55 €

SANT JOAN DE DEU - UHEDI

UHEDI

74,55 €

Annex 5
Increment del preu dels serveis en matèria d'atenció a la infància i a l'adolescència

Serveis de provisió de places en centres vinculats a preu per mòdul diari/usuari

Tipologia de servei

Preu mòdul plaça /dia total
actualitzat amb increment

Servei de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places

152,22 €*

Servei de centre d’acollida (CA) de més de 30 places

149,53 €*

Servei delegat de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places

146,26 €*

Servei delegat de centre d’acollida (CA) de més de 30 places

143,68 €*

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de fins a 10 places

137,31 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’11 a 20 places

123,74 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 21 a 30 places

118,77 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’entre 31 i 40 places

110,83 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de fins a 10 places

132,43 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’11 a 20 places

118,89 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa (CRA) de 21 a 30 places

114,03 €

Servei Delegat de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 31 a 40 places

106,49 €

Servei de centre residencial d’acció intensiva (CREI) de fins a 20 places

187,45 €

Servei delegat de centre residencial d’acció intensiva (CREI) de fins a 20 places

179,07 €

Servei d’internament per a infants i adolescents amb discapacitats intel·lectuals
(CATE) de fins a 30 places

137,31 €

Servei de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 anys

108,77 €
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Servei delegat de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 anys

104,51 €

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys amb
dificultats vinculat a programes d’inserció laboral (PIL)

84,61 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys amb
dificultats vinculat a programes d’inserció laboral (PIL)

81,29 €

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys amb
dificultat social

45,51 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys amb
dificultat social

40,55 €

Servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys amb discapacitats
intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i dificultats socials

63,42 €

Servei experimental de protecció d’emergència de menors estrangers no
acompanyats SPE (0-30)

142,84 €

Servei experimental de primera acollida i atenció integral de menors estrangers
no acompanyats (SPAAI)

115,99 €

Servei delegat experimental de primera acollida i atenció integral de menors
estrangers no acompanyats (SPAAI)

111,46 €

* Preu mòdul mínim plaça dia

Serveis assistencials en què el preu total o parcial no està vinculat a preu mòdul diari/usuari

OBJECTE

Import final
amb
increment

Dispositiu d’atenció immediata (DAI) (part fixa)

1.854.000,00 €

Servei d’acompanyament especialitzat per a joves tutelats i extutelats (SAEJ) i serveis d’itineraris de
protecció individualitzats per a adolescents d’entre 16 i 18 anys (IPI) (part fixa mensual)

1.199.268,43 €

Telèfon de la infància

318.359,24 €

Servei d’iniciació a l’emancipació per a joves de 17 a 21 anys (SSAI)
Servei d’educadors i educadores de Fiscalia de Menors
Servei d’equips de trasllats

239.475,00 €
1.277.027,29 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Girona)
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Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Terres de l’Ebre)

186.115,27 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Tarragona)

495.728,93 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Lleida)

209.817,80 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Barcelona ciutat)

604.233,99 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI BCN Comarques)

340.553,99 €

Servei de suport psicològic a adolescents residents en centre (equip tècnic Castanyers)

90.021,96 €

Servei de visites (punt EVIA Tarragona)

134.149,51 €

Servei de visites (punt EVIA Barcelona)

222.016,50 €

Servei de seguiment, acompanyament i suport per a joves extutelats (SSAS ASJTET)

169.583,03 €

Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d’acolliment simple o permanent (SIFE
Tarragona)

111.591,52 €

Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d’acolliment simple o permanent (SIFE I Nou
Barris)

74.159,88 €

Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d’acolliment simple o permanent (SIFE II
Sant Martí)

74.159,88 €

Annex 6
Increment del preu dels serveis en matèria d'acolliment i adopció

Servei de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l'acolliment en família aliena (AFA)

Total amb increment
Lot 50

206.381,72

Lot 80

301.897,56

Servei de preparació i valoració sol·licitants d'adopció i seguiment de menors en acolliment familiar preadoptiu
(VAS)

Total amb increment
Lot 1

324.725,09

Lots 2 i 3 194.002,61
Lot 4
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Servei d'acolliment familiar d'infants i adolescents en unitat convivencial d'acció educativa (UCAE)

Total amb increment
UCAE 1 infant

35.383,23

UCAE 2 infants

38.443,23

UCAE 3 infants

41.503,23

UCAE 4 infants

44.563,23

Convenis de col·laboració en matèria de preparació i valoració de les famílies sol·licitants d'adopció
internacional, formació i valoració de les famílies sol·licitants d'acolliment en família aliena sense finalitat
adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels sol·licitants d'adopció de menors tutelats
per la Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment

Total amb increment
CC Baix Ebre

229.146,36

CBS Ripollès

179.586,46

(20.308.114)
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