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NOTA INFORMATIVA 

 
MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PERSONAL 

El dia 18 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 24/2020, de 16 de juny, 

de mesures extraordinàries en matèria de personal relatiu a les mesures dirigides a 

reconèixer la implicació i el compromís per combatre la COVID-19 que han mostrat 

tant els professionals de la salut com els professionals que presten els seus serveis en 

l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de persones grans, 

discapacitats intel·lectuals i físics.  

El reconeixement es vehicula de forma diferent segons els sectors, a continuació ho 

analitzem: 

 

1) Pel personal sanitari. 

Requisits per percebre el complement: 

1. Haver prestat serveis de forma efectiva en la lluita contra la COVID-19 entre 

l'1 de març i el 31 de maig de 2020. A aquest efecte, el temps transcorregut en 

situació d'incapacitat temporal, per resultar positiu o contacte aïllat per la 

COVID-19, es considera temps de serveis efectius. 

2. Haver prestat serveis de forma presencial. També es cobrarà si s’han prestat 

serveis en la modalitat de teletreball però, únicament, si s’han desenvolupat 

activitats previstes en els protocols aprovats per les entitats com activitats 

adreçades a gestionar la pandèmia. 
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3. Ser personal de l’Institut Català de la Salut o ser personal comprès en l'àmbit 

d'aplicació del SISCAT, amb inclusió de totes les entitats adscrites al Servei 

Català de la Salut i les empreses proveïdores de transport sanitari contractades 

pel Servei Català de la Salut o el SEM. 

 

Quantia a percebre: 

La quantia va en proporció al temps de treball efectiu, i guardarà proporcionalitat amb 

el temps de treball presencial, de conformitat amb la següent taula. El personal que no 

hagi prestat serveis efectius durant la totalitat d’aquest període o bé hagi prestat 

serveis a temps parcial percebrà la quantia proporcional al temps treballat. 

 

 % de treball presencial 

 < 50 % 50 % - 80 % > 80 % 

Personal facultatiu 1.000 € 1.200 € 1.350 € 

Personal d’infermeria 800 € 1.000 € 1.150 € 

Personal resident 

facultatiu 

700 € 800 € 1.000 € 

Personal resident 

d’infermeria 

500 € 600 € 800 € 

Personal tècnic 

sanitari (TSS i TCAI) 

350 € 450 € 500 € 

Resta de personal 350 € 400 € 450 € 

 

Forma de percebre aquesta quantia: 

• Pel personal de l’Institut Català de la Salut, a través d’una quantitat única en 

concepte de complement de productivitat extraordinari.  

 

• Pel personal comprès en l'àmbit d'aplicació del SISCAT, amb inclusió de totes 

les entitats adscrites al Servei Català de la Salut i les empreses proveïdores de 

transport sanitari contractades pel Servei Català de la Salut o el SEM, es 

requereix que, prèviament, les Entitats acreditin les quanties al Servei Català de 

la Salut. Així les coses, al Servei Català de la Salut haurà de portar a terme les 

actuacions necessàries perquè se'n pugui efectuar el pagament juntament amb 

el pagament mensual de la factura pels serveis assistencials contractats. 

D’aquesta manera, en la nòmina del mes següent a aquell en què el Servei 

Català de la Salut ho pagui a les Entitats, les Entitats hauran d'efectuar el 

pagament als seus treballadors. 



 

 

 

Vallbé Passeig de Gràcia, 48, 3r 1a.08007 Barcelona. T.932 724 580.f 934 870 659. contacte@vallbe.cat 

 

 

 

o La norma no deixa clar, de moment, si el personal de les Entitats 

Privades, que no estan adscrites al Servei Català de la Salut però que 

han col·laborat amb aquest per donar més agilitat al combat de la 

COVID-19, tindran dret també a aquestes quantitats. 

 

• A aquest efecte, us recordem que els complements de productivitat 

extraordinaris estan subjectes a cotització de conformitat amb l’article 147 de 

la Llei General de la Seguretat Social. Per tant, la cotització s'hauria de fer 

(sense recàrrec) al mes següent en què l'Entitat aboni aquesta paga als 

treballadors. Igualment, també s’hauran d’efectuar les corresponents retencions 

d’IRPF, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 35/2006. 

Caldrà veure si l’aportació que faci el Servei Català de la Salut incorporarà 

també la quota patronal de cotització a la Seguretat Social, per tal que 

l’empresa no tingui cap despesa afegida. 

 

2) Pel personal que hagi prestat serveis als centres de serveis socials de 
caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física. 

Requisits per percebre el complement: 

1. Haver prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de 

gent gran, discapacitat intel·lectual i física, entre l'1 de març i el 31 de maig de 

2020. També està inclòs el personal que ha donat suport de manera 

extraordinària. A aquest efecte, el temps transcorregut en situació d'incapacitat 

temporal, per resultar positiu o contacte aïllat per la COVID-19, es considera 

temps de serveis efectius. 

2. Ser personal de l'Administració de la Generalitat o personal 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. 

3. Haver prestat serveis efectius majoritàriament de forma presencial.  
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Quantia a percebre: 

La quantia varia en funció al temps de prestació de serveis efectius i a la categoria, de 
conformitat amb la següent taula. El personal que no hagi prestat serveis efectius 
durant la totalitat d’aquest període o bé hagi prestat serveis a temps parcial percebrà 
la quantia proporcional al temps treballat. 

Auxiliar de geriatria 900 € 

Personal d'atenció 

directa a persones 

amb discapacitat 

900 € 

Coordinador/a 

assistencial 

900 € 

Metge/essa 900 € 

Diplomat/da en 

infermeria 

900 € 

Altres professionals 500 € 
 

Forma de percebre aquesta quantia: 

Pel personal de l’Administració de la Generalitat, a través d’una quantitat única en 

concepte de complement de productivitat extraordinari.  

Pel personal 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, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies haurà 

d’aprovar una convocatòria específica d'ajut directe, en favor de les persones 

treballadores, sempre que acreditin que han prestat serveis assistencials i de forma 

presencial durant el període allà previst. 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. 
En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació 
sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. 

 


