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ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost 
de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris 
funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a 
l'exercici 2012. 

TEXT PUBLICAT 

 

Exposició de motius 

El sistema de serveis socials configurat per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

s’articula per mitjà d’una cartera de serveis que fixa les prestacions del sistema públic de 

serveis socials. 

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 que recull 

les prestacions que ofereix el sistema públic de serveis socials. 

La disposició addicional primera del Decret esmentat estableix que, mitjançant ordre, el 

departament competent en matèria de serveis socials podrà actualitzar el cost de referència, 

el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials. 

Atesa la conjuntura econòmica actual, s’ha acordat amb els sectors implicats més 

representatius modificar el cost de referència d’alguns serveis, i mantenir-lo en d’altres. 

En relació amb aquestes mesures econòmiques, s’ha arribat a acords amb els sectors més 

representatius d’atenció a les persones amb discapacitat, per tal d’adaptar els criteris 

funcionals de prestació dels serveis a la nova conjuntura, de manera que se’n facilita la 

sostenibilitat i alhora es garanteix l’equitat i la qualitat dels serveis prestats a tots els ciutadans 

que els requereixen. 

Així mateix, l’Administració ha considerat algunes de les demandes realitzades pels 

representants del sector de gent gran al si de la Taula Tècnica, per garantir la sostenibilitat del 

sector i el manteniment de la qualitat del servei prestat a la gent gran. 

D’altra banda, la Llei de pressupostos per a l’any 2012 ha inclòs una disposició addicional que 

estableix, d’una banda, la pròrroga de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel 

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes per l’actual marc vigent, i 

n’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2012, i, d’altra banda, que els criteris funcionals 

de les prestacions de servei de centres residencials de gent gran i de servei d’atenció 

residencial i d’atenció diürna de persones amb discapacitat actualment vigents, es podran 

determinar per disposició reglamentària del departament competent en matèria de serveis 

socials, fins que no s’aprovi la nova cartera. 

Finalment, s’aprofita l’ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d’algunes prestacions 

de serveis socials. 

Per tot això, i en ús de les facultats que m’atorguen l’article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i l’article 1.3-2 del Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

3/2008, de 25 de juny, 
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Ordeno: 

Article 1 

Actualitzar per a l’any 2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les 

prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials que es detallen en l’annex 1 d’aquesta 

disposició, d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, 

pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 

Article 2 

Actualitzar els criteris funcionals per a la prestació de serveis per part dels centres residencials 

de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones discapacitades previstos 

a la Cartera de Serveis Socials, que s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta Ordre. 

Disposició final 

Aquesta Ordre entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 9 de maig de 2012 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 

Conseller de Benestar Social i Família 

Annex 1 

Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copagament 

Cartera 2012 

 

(Serveis de gent gran, al final hi ha tot el quadre) 
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Annex 2 

Actualització de criteris funcionals 

—1 Criteris funcionals per a centres residencials de gent gran 

1.1 El preu màxim de les places privades en centres residencials per a gent gran s’estableix 

d’acord amb els criteris següents: 

a) En el cas de persones usuàries amb uns ingressos iguals o inferiors a dues vegades l’IRSC, 

que tinguin reconeguda una prestació econòmica vinculada del Sistema català d’autonomia i 

atenció a la dependència, el preu màxim de la plaça és el cost de referència establert a la 

Cartera de Serveis Socials per cada tipologia de servei segons el grau de dependència. 

b) En el cas de persones usuàries amb uns ingressos superiors a dues vegades l’IRSC, que 

tinguin reconeguda una prestació econòmica vinculada del Sistema català d’autonomia i 

atenció a la dependència, no s’estableix cap preu màxim. 

1.2 Es faculta la prestació d’un servei addicional consistent en l’accés de la persona usuària a 

una habitació individual amb bany individual i unes dimensions de com a mínim un 10% 

superior al que estableix la normativa. L’accés a aquest servei és voluntari i ha de ser 

manifestat per escrit per part de la persona usuària o qui la representi. 

Aquest servei addicional es pot aplicar a les persones que ingressin a partir de l’entrada en 

vigor de la present Ordre i a les persones ja ingressades en habitació compartida que 

accedeixin a una habitació individual d’aquestes característiques. 

En els centres en què totes les habitacions siguin individuals i tinguin aquestes 

característiques, aquest servei té el caràcter de bàsic i no es podrà prestar com a servei 

addicional. 

—2 Centres d’atenció a persones amb discapacitat 

Les ràtios de personal establertes a la normativa vigent per al servei residencial, per al servei 

de llar residència i per a l’acolliment diürn, es poden ajustar fins a un 8%, sempre garantint la 

qualitat dels serveis que es presten. 

(12.128.107) 
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