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INFORMACIÓ PAGA COVID-19 EN ELS CENTRES 

RESIDENCIALS DE GENT GRAN I CENTRES D’ATENCIÓ DE 

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I FÍSICA (PÚBLICA I 

CONCERTADA) 

 

 

 Antecedents 

Després de la publicació  al DOGC de la RESOLUCIÓ TSF/2190/2020, del 9 de setembre de 2020, 

per la que s’aprova la convocatòria d’ajuda directa a favor de les persones treballadores dels 

centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament total o 

parcialment pública, prevista a la disposició addicional segona del Decret-Llei 24/2020, del 16 
de juny del 2020, de mesures extraordinàries en matèria personal. 

El Decret-llei de gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, 

recompensarà l’esforç i les hores extres realitzades pel personal sanitari i també inclourà una 

paga per les persones treballadores de les residències de gent gran i de personal amb 
discapacitat. 

 

 Requisits per sol·licitar la prestació 

Haver prestat serveis assistencials, de forma presencial, a temps complet o a temps parcial 

durant tot o part del període comprès entre els dies 1 de març de 2020 i el 31 de maig de l 

2020. 

S’entendrà complet aquest requisit per part dels treballadors i treballadores, sempre que la 

situació d’incapacitat temporal (IT) hagi estat motivada per haver resultat positiu i haver sigut 

contacte aïllat per la Covid-19. En aquests casos, els dies de caràcter presencial, a efectes 

d’aquesta gratificació extraordinària. 

 

  A qui va dirigit? 

A persones treballadores de centres residencials de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, 

propis amb gestió delegada i dels centres privats de serveis socials, que acreditin que han prestat 

serveis assistencials de forma presencial durant el període comprès entre l’ 1 de març de 2020 i 

el 31 de maig del 2020. 

La primera lectura es troba a faltar al personal de neteja, que ha assumit veritables riscos 
durant la pandèmia, així com el de cuina, tintoreria i persona de recepció. 
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 Quantia de l’ajuda extraordinària segons la categoria 

professional 

La quantia de l’ajuda extraordinària, de pagament únic, d’acord amb l’article 2.2 del Decret-llei 
24/2020, del 16 de juny del 2020, segons la categoria professional, és de l ’import següent: 

Auxiliar geriatria 900 euros 
Personal d’atenció directa de persones amb 
discapacitat 

900 euros 

Coordinador/a assistencial 900 euros 
Diplomat en infermeria 900 euros 

Metge/sa 900 euros 

Altres professions (Director/a responsable, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
treballador/a social, educador/a social, 
psicòleg) 

500 euros 

 

 

 Com sol·licitar-la? 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les 

ajudes han de formalitzar-se pel canal electrònic. El formulari de sol·licitud normalitzat està 

disponible a la pàgina de tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya. 

Prèviament, s’ha de presentar un certificat emès pel centre de treball que s’annexarà a la 

sol·licitud. Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, ha de presentar-se 

electrònicament mitjançant el mateix apartat de tràmits de la web de la Generalitat de 

Catalunya. 

Seguiment dels passos per realitzar la sol·licitud: 

1. Accedir a la pàgina web (http://tramits.gencat.cat/)  
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2. Al buscador “ Quin tràmit busca?”, marcat en el rectangle vermell de la imatge de baix, 

posar “paga covid-19” i accedir. 

 

 
 

3. Al buscador de tràmits, seleccionar “Ajuda a persones treballadores de centres 

residencials”, marcada en el rectangle vermell a la imatge de baix. 

 
 

4. Seleccionar a l’apartat “ Que necessites fer?”, INICIAR per sol·licitar l’ajuda i INICIAR 

aportar la documentació i seguir els passos que marca. 
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Per APORTAR LA DOCUMENTACIÓ, és necessari tenir un certificat digital 

o l’ idCAT Mòbil. 

 

Es pot obtenir tota la informació dels certificats digitals i del idCAT mòbil, en aquestes pàgines 
web: 

 https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-

digital/certificacio-digital/ 

 https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-
mobil/ 

 

 Període de presentació  
 

El termini per sol·licitar l’ajuda és des de les 8:00 hores del dia 14 de setembre del 2020 a les 

15:00 hores del dia 14 d’octubre del 2020. 
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