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NOTA INFORMATIVA SOBRE CÀLCUL DE COSTOS ADDICIONALS (revisió càlcul) I 
PLACES BUIDES I PLACES RESERVADES DL 29/2020 
 
 
Els costos addicionals de centres de dia i residències col·laboradors i PEV es calculen de la 
següent manera: 
 
Centres de dia: 
 
El càlcul dels costos addicionals s’obté 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 ingressa el dia 15 del mes 
(per tant està 16 dies d’alta) amb una intensitat 21S, no li pagarem per 21 dies (60 €) sinó per 
16, agafant com a base 21, és a dir, 60 € x 16/21 = 45,71 € 
 
Exemple pràctic: Costos addicionals centre de dia de gener/2021 
 

USUARI ALTA BAIXA CDDIAS CDJORN 
hores mes 
sencer 

Dies 
d'alta 

Dies 
d'ocupació Pagament 

Usuari 1 20210101 0 21 M 105 30 21 60,00 € 
Usuari 2 20210101 0 30 M 150 30 30 60,00 € 
Usuari 3 20210101 0 21 S 210 30 21 60,00 € 
Usuari 4 20210101 0 26 M 130 30 26 60,00 € 
Usuari 5 20210115 0 30 S 300 16 16 45,71 € 
Usuari 6 20210119 0 26 S 260 12 12 34,29 € 
Usuari 7 20210105 0 30 S 300 26 26 60,00 € 
Usuari 8 20210101 0 16 S 160 30 16 45,71 € 
Usuari 9 20210129 0 21 S 210 2 2 5,71 € 
Usuari 10 20210101 0 21 S 210 30 21 60,00 € 
Usuari 11 20210118 0 16 M 80 13 13 37,14 € 
Usuari 12 20210101 0 12 S 120 30 12 34,29 € 
Usuari 13 20210101 0 8 S 80 30 8 22,86 € 
Usuari 14 20210119 0 12 M 60 12 12 34,29 € 
                  

TOTAL IMPORT A PAGAR AL CENTRE:                          620,00 € 
 
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. 
 
 
Residències: 
 
El càlcul dels costos addicionals és 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: 
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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. 
 
Exemple pràctic: Nombre de places ocupades residència de gener/2021 
 

EXPEDIENT Data alta Data baixa Càlcul 
DP XXXX XXXX 20131101 0 30 
DP XXXX XXXX 20160315 0 30 
DP XXXX XXXX 20170508 0 30 
DP XXXX XXXX 20200716 0 15 
DP XXXX XXXX 20161101 0 30 
DP XXXX XXXX 20190214 0 30 
DP XXXX XXXX 20191108 20210110 10 
DP XXXX XXXX 20200501 20210221 30 
DP XXXX XXXX 20210103 0 28 

  Total places ocupades a pagar 7,77 
 
Pagament final = nombre de places ocupades x 196,30 € 
 
3.- Les places ocupades són les que s’han pagat en el mes de referència, o en posteriori, amb 
endarreriments. 
 
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. 
 
 
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. 
 
Exemple pràctic: Places ocupades centre de dia de gener/2021 
 

EXPEDIENT Data alta Data baixa Intensitat Càlcul 
DP XXXX XXXX 20200611 0 16S 160 
DP XXXX XXXX 20200622 0 30S 300 
DP XXXX XXXX 20200623 0 21S 210 
DP XXXX XXXX 20200622 0 21M 105 
DP XXXX XXXX 20200629 0 21S 210 
DP XXXX XXXX 20200622 0 21S 210 
DP XXXX XXXX 20200622 0 21S 210 
DP XXXX XXXX 20200622 20210115 21S 105 

  Total places ocupades a pagar   5,03 
 
 
Residències: 
 
El nombre de places buides = places abonades al març 2020 – ocupació mensual – places 
reservades. 
 
L’ocupació mensual es calcula de la mateixa manera com hem indicat en el càlcul dels costos 
addicionals per a residències. 
 
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. 
 
L’import per plaça buida al 2021 és de 1.944,23 € (1.869,40 € al 2020) 
 
 
Places reservades lliures d’ocupació dels serveis socials de caràcter residencial acreditats 
de gent gran (col·laboració i privades finançades amb prestació econòmica vinculada) 
 
El pagament es farà directament a l’entitat corresponent, d’acord amb la disposició final 

primera del Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, i es portarà a terme en relació a les places 

que constin a la Resolució emesa per l’òrgan competent de la Secretaria d’Afers Socials i 

Famílies, tenint en compte, com a topall, el màxim de places finançades amb fons públics.  

Exemples:  

COL.LABORADORES 
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Es té en compte la resolució que indica les places reservades que té cada centre per la 
tipologia, les places ocupades i les places finançades. 
 
La suma de places ocupades i places reservades mai pot superar el límit de les places 
finançades. 
 
Per exemple: 

 

 
 
En el primer cas, el centre té reconeguda 1 plaça reservada. Atès que la suma de places 
ocupades (26) i places reservades(1) no supera les places finançades (27), es pagarà la 
plaça reservada reconeguda. 
 
En el segon cas, el centre té reconegudes 8 places. Atès que la suma de places ocupades 
(45,87) i places reservades (8) supera les places finançades (53), es pagarà la diferència 
fins a arribar al topall de les places finançades. Així doncs, en aquest cas es pagaran 7,13 
places reservades. 
 
PLACES AMB PEV 
 
Es té en compte la resolució que indica les places reservades que té cada centre per la 
tipologia, les places ocupades, les places finançades i la capacitat registral (PEV). 
 
La suma de places finançades, places ocupades i places reservades mai pot superar el límit 
de la capacitat registral. 
 
Exemple: 
 

 
 
En el primer cas, el centre té reconegudes 2 places reservades. Atès que la suma de places 
finançades (0), places ocupades (6) i places reservades (2) no supera la capacitat registral 
(14), es pagaran les 2 places reservades reconegudes. 
 
En el segon cas, en centre té reconegudes 2 places reservades. Atès que la suma de places 
finançades (40), places ocupades (1) i places reservades (2) supera la capacitat registral 
(42), es pagarà la diferència fins a arribar al topall de la capacitat registral. Així doncs, en 
aquest cas es pagarà 1 plaça reservada. 
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*IMPORT PLAÇA RESERVADA 2020: 1.588,99 euros 
*IMPORT PLAÇA RESERVADA 2021: 1.652,60 euros 
 
 
Per a qualsevol dubte de pagaments, podeu adreçar-vos a bustianomines.tsf@gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
Sub-directora general de Prestacions Socials 
 
 
Signat electrònicament 
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