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NOTA INFORMATIVA SOBRE CÀLCUL DE COSTOS ADDICIONALS I PLACES BUIDES 
DL 29/2020 ( revisió càlcul) 
 
 
 
Els costos addicionals de centres de dia i residències es calculen de la següent manera: 
 
Centres de dia: 
 
El càlcul dels costos addicionals es calcula agafant com a base la intensitat 21, de manera 
que per a tots els usuaris amb intensitats 21 o superiors, l’import és de 60 € per usuari 
independentment de la jornada.  Això en el cas dels usuaris que hagin estat d’alta tot el mes 
al centre.  En els casos que la persona hagi estat menys dies, el càlcul es fa sobre aquests 
dies, agafant com a base 21 dies.  Per exemple, si una persona és alta el dia 15 del mes (per 
tant està 15 dies d’alta) amb una intensitat 21S, no li pagarem per 21 dies (60 €) sinó per 15, 
agafant com a base 21, és a dir, li pagaríem 60 € x 15/21 = 42,86 € 
 
Residències: 
 
El càlcul dels costos addicionals es el resultat de multiplicar el nombre de places ocupades o 
ocupació mensual, per l’import per plaça, que és de 196,30 €. 
 
El nombre de places ocupades es calcula de la següent manera: 
 
1.- Es té en compte el dia final (si en té) i el dia inicial de cada usuari per saber quants dies ha 
estat ocupada la plaça en el període que paguem.  
 
2.- Es sumen els dies obtinguts de tots els usuaris i el total de dies es divideix per 30. Aquest 
és el resultat del nombre de places ocupades. 
 
Pagament final = nombre de places ocupades x 196,30 € 
 
 
 
Les places buides de residència i centre de dia de col·laboració, es calculen de la següent 
manera: 
 
Centres de dia: 
 
En relació amb el càlcul de l’import corresponent a les places buides, es parteix del nombre 
de places que vàrem pagar com a ocupades a la nòmina de març de 2020.  A partir d’aquí es 
calcula l’ocupació mensual i, per tant, el nombre de places buides = places abonades març 
2020 -  ocupació mensual.  Cada plaça buida l’abonem a 717,64 € per al 2021 (683,47 € per 
al 2020) 
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L’ocupació mensual es calcula sumant el nombre total d’hores de tots els usuaris del mes en 
concret, en funció de la intensitat i jornada i proporcionalment als dies d’alta durant el mes, i 
dividint la suma total per 300 hores, que és el que es correspon amb una plaça totalment 
ocupada. 
 
Residències: 
 
El nombre de places buides = places abonades al març 2020 – ocupació mensual – places 
reservades. 
 
L’ocupació mensual es calcula de la següent manera: 
 
1.- Es té en compte el dia final (si en té) i el dia inicial per saber quants dies ha estat ocupada 
la plaça en el període que paguem.  
 
2.- Es sumen els dies obtinguts de tots els usuaris i el total de dies es divideix per 30. Aquest 
és el resultat del nombre de places ocupades. 
 
3.- Les places ocupades són les que s’han pagat en el mes de referència, o en posteriori, amb 
endarreriments, i queda reflectit en la nòmina mensual penjada en la pàgina web de 
Residències. 
 
4.- Així mateix, en el punt 7: Relació mensual d’ingressos, figuren les places que consten en 
cada mes de pagament. Us recomanem feu còpia d’aquesta pantalla per si voleu tenir 
constància mes a mes. Coincidirà amb el que us estem abonant i consta en la pàgina web de 
residències de pagaments (consta històric fins a 12 mesos des del mes actual). 
 
 
En el cas de places privades es té en compte, a més, que hi hagi la resolució de PIA concedint 
la prestació vinculada a centre de dia o residència.  Si no hi ha resolució PIA, en el resum dels 
pagaments de costos addicionals, aquest pagament surt a “0” euros. 
 
 
És molt important que el web de residències estigui actualitzat amb tots els moviments diaris. 
És l’eina que teniu i que tenim per extreure la informació i per tant, per fer els pagaments 
corresponents. 
 
 
Per qualsevol dubte de pagaments, podeu adreçar-vos a bustianomines.tsf@gencat.cat, 
posant com a tema DUBTES INSTRUCCIÓ 27. 
 
 
 
 
 
 
Sub-directora general de Prestacions Socials 
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mailto:bustianomines.tsf@gencat.cat

		2021-05-17T13:06:00+0200
	Maria Carme Mari Mari - DNI 43394345S (SIG)




