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INFORME PROPOSTA SOBRE PREUS PÚBLICS DE LES 
RESIDÈNCIES, APARTAMENTS TUTELATS, CENTRES DE DIA I ESTADES 
RESIDENCIALS DE CARACTER TEMPORAL PER AL 2022 
 
 
La Direcció d’Intervenció Social de l’Àrea de Drets Socials, presenta la següent proposta 
de preus públics a l’aprovació de la Comissió de Govern per l’any 2022 dels serveis 
d’atenció a les persones grans, segons la següent relació:  
 
Les tarifes aprovades per l’any 2021 eren: 
 

A. Residències: 
 

- Nivell de dependència alt (graus III) 1.944,23€ plaça/mes, sent el preu màxim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya el de 1.447,87€ plaça/mes en el 
moment d’aprovació.  

- Nivell de dependència mitjà (graus II) 1.944,23€ plaça/mes, sent el preu màxim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya el de 1.447,87€ plaça/mes en el 
moment d’aprovació.  

 
A1. Servei de tallers de l’Espai de la Gent Gran de la Residència Parc del 
Guinardó:  
 

Els tallers que ofereixen aquest punt de dinamització estableixen la tarifa següent per a 
l’oferta de tallers trimestrals: 
 

o 3,5 € taller al trimestre per a persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta. 
o 6 € taller trimestral per a persones grans amb Targeta Rosa Reduïda. 

 
 

B. Habitatges tutelats per a gent gran. 
 

El preu mensual d’aquests equipaments serà de 295,04 €. El copagament màxim de 
l’usuari es fixa en 233,27€ mensuals. 
 

 
B1: Àpat Esporàdic Apartaments Pau Casals: 4,10 € per àpat. 
 

C. Centres de dia 
 
El preu públic dels centres de dia: 

- A jornada complerta serà de 697,62 €/mes A l’actualitat la Generalitat aplica un 
topall de preu màxim de 428,84 €. La jornada complerta és de dilluns a 
divendres de 8 i les 19 h, 12 mesos de l’any i inclou el servei de menjador. 
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- I de la mitja jornada és de 348,81€/mes. A l’actualitat la Generalitat aplica un 
topall de preu màxim de  214,42 €. La mitja jornada pot ser de matí (8 a 13 h) o 
tarda (14 a 19 h) i no inclou el preu del menjador que es podrà abonar apart.  

 
- El preu del menjador de mitja jornada és de 4,10 € dia aplicat mensualment al 

preu de 90,2 € (22 serveis). Aquest preu es reduirà en la mateixa proporció de 
reducció que té l’usuari en el copagament del Centre de Dia. 

 
C1 Serveis complementaris dels Centres de Dia 

 
 Activitat del TEMPS PER A TU: L’import a satisfer és de 4,10 € per sessió amb 

un compromís mínim d’assistència d’un mes complert: 
Exempció: Les persones usuàries dels serveis del Temps per a tu del Centre de 
dia Casa Bloc, estaran exempts al pagament en els següents supòsits: 

- Quan els ingressos de la unitat familiar o la persona cuidadora no superin 
l’IRSC. 

- Quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Gratuïta. 
- Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials, informant 

necessitats socials en relació a les activitats del projecte. 
Reduccions: Les persones usuàries del servei gaudiran d’una reducció del 50% del 
preu públic quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Reduïda. 

 
 El preu del menjador del servei TEMPS PER A TU és de 4,10 € àpat. 
 Activitats psicoestimulatives i psicomotrius obertes a persones grans no 

usuàries del Centre de Dia: L’import per a aquestes activitats és de 1,50 € per hora 
d’atenció. 

 
D. Residències estades temporals per urgència (SAUV) 

 
- Preu estada dia......................................  53,14€ 
- Preu estada mes ..................................1.620,34€ 

 
 
Un cop analitzats els diferents elements tècnics i econòmics, que determinen el 
funcionament i gestió diària dels diferents serveis, considerem que és adient fer una 
revisió d’aquests preus públics pel proper any, fent una nova proposta, que va mes enllà 
de les que pugui aprovar la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir que tots els 
usuaris d’aquests serveis paguin el mateix preu.  
 
La proposta, per tant, de preus públics per l’any 2022, contempla tres realitats 
diferenciades: la d’aquells serveis pel quals es considera innecessari fer un canvi, i per 
tant es proposa la continuïtat dels preus aprovats per la Comissió de Govern per l’any 
2021, la d’aquells serveis en la que si es considera adient proposar un canvi de preu, i 
una tercera realitat de preus nous que cal incorporar:  
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1. Serveis pels quals es proposa una continuïtat en els preus aplicats 
l’any 2021:  

 
 

E. Residències: 
 
Les residències municipals tenen l’acreditació d’entitats col·laboradores per part de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el programa de suport a l’Acolliment Residencial 
per a gent gran, que queden establertes en l’acord GOV/82/2008, de 6 de maig i pel qual 
es creen prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència en el 
Departament de Benestar Social, i Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic. Per aquest motiu, els preus públics de les residències municipals 
s’estableixen en funció de la dependència de la persona usuària. 
 

- Nivell de dependència alt (graus III) 1.944,23€ plaça/mes, sent el preu màxim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya el de 1.447,87€ plaça/mes en el 
moment d’aprovació.  

- Nivell de dependència mitjà (graus II) 1.944,23€ plaça/mes, sent el preu màxim 
aprovat per la Generalitat de Catalunya el de 1.447,87€ plaça/mes en el 
moment d’aprovació.  

 
Aquests preus estan regulats pel DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures 
extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. 
 
La correspondència entre els graus i nivells de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència 
amb les places col·laboradores és la següent: 

 
Llei 39/2006: Dependència per plaça col·laboradora: 
Grau III (nivell 1 i 2) Dependència alta 
Grau II (nivell 1 i 2) Dependència mitja 
 

El càlcul de la contraprestació que abonarà la persona usuària en funció de la seva 
capacitat econòmica, és el determinat a l’Ordre de Benestar Social i Família 
BSF/130/2014, per a la valoració de la capacitat econòmica i el càlcul de l’aportació de la 
persona usuària d’un servei social subjecte de preu públic. S’hauran de tenir en compte 
les següents regles: 
 

a) Persones usuàries sense persones al seu càrrec. Dels ingressos totals de 
l’usuari o usuària es deduirà el preu/plaça/mes del centre corresponent, 
respectant-ne sempre la garantia del 20% de l’indicador de renda de suficiència 
per a la lliure disposició de l’usuari o usuària. 
b) Persones usuàries amb persones al seu càrrec. Dels ingressos totals es deduirà 
l’indicador de renda de suficiència multiplicat pel coeficient personal (ponderació 
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de les persones a càrrec de l’usuari o usuària) i es garantirà a la persona 
beneficiària el 20% de l’indicador de renda de suficiència. 
c) Si la persona a càrrec també és beneficiària d’un servei social oficial. Del total 
d’ingressos es deduirà el 30% de l’indicador de renda de suficiència i es garantirà 
igualment a la persona beneficiària el 20% de l’indicador de renda de suficiència. 
 
A1. Servei de tallers de l’Espai de la Gent Gran de la Residència Parc del 
Guinardó:  
 

El centre residencial Parc del Guinardó presta el servei de dinamització per a l’envelliment 
actiu i saludable adreçat a les persones grans de l’entorn comunitari proper. Els tallers 
que ofereixen aquest punt de dinamització estableixen la tarifa següent per a l’oferta de 
tallers trimestrals: 

o 3,5 € taller al trimestre per a persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta. 
o 6 € taller trimestral per a persones grans amb Targeta Rosa Reduïda. 

 
 

F. Habitatges tutelats per a gent gran. 
 

El preu mensual d’aquests equipaments serà de 295,04 €. El copagament màxim de 
l’usuari es fixa en 233,27€ mensuals. 
 
Aquests preus estan regulats pel DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures 
extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, i podran modificar-se a 
raó de qualsevol actualització normativa que estableixi la Generalitat de Catalunya. 
 
El càlcul del copagament de l’usuari serà en funció de la seva capacitat econòmica, i 
queda determinat per l’Ordre TSF/230/2019. 

 
B1: Àpat Esporàdic Apartaments Pau Casals: 4,10 € per àpat. 
 

G. Centres de dia 
 
El preu públic dels centres de dia: 

- A jornada complerta serà de 697,62 €/mes A l’actualitat la Generalitat aplica un 
topall de preu màxim de 428,84 €. La jornada complerta és de dilluns a 
divendres de 8 i les 19 h, 12 mesos de l’any i inclou el servei de menjador. 
 

- I de la mitja jornada és de 348,81€/mes. A l’actualitat la Generalitat aplica un 
topall de preu màxim de  214,42 €. La mitja jornada pot ser de matí (8 a 13 h) o 
tarda (14 a 19 h) i no inclou el preu del menjador que es podrà abonar apart.  

 
- El preu del menjador de mitja jornada és de 4,10 € dia aplicat mensualment al 

preu de 90,2 € (22 serveis). Aquest preu es reduirà en la mateixa proporció de 
reducció que té l’usuari en el copagament del Centre de Dia. 
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Aquests preus estan regulats pel DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i 
podran modificar-se a raó de qualsevol actualització normativa que estableixi la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El càlcul del copagament es farà en funció de la seva capacitat econòmica de la persona 
usuària i està determinat a l’Ordre TSF/230/2019, per a la valoració de la capacitat 
econòmica i el càlcul de l’aportació de la persona usuària d’un servei social subjecte a 
preu públic. 
 
 
 

2) Serveis pels quals es proposa una modificació dels preus a aplicar 
l’any 2022, respecte els aprovats per al comissió de Govern per l’any 
2021:  

 
 

A. Residències estades temporals per urgència (SAUV) 
 
- Preu estada dia......................................  60€ 
- Preu estada mes ..................................1829,40€/mes 
 
La quota líquida es determinarà tenint en compte la capacitat econòmica disponible, en 
còmput mensual, d’acord amb la següent fórmula:  
 
  Quota líquida mensual = [ ( capacitat econòmica – reduccions) /12] 
 

% de cobertura = quota líquida/quota integra x 100 
 
Es proposa mantenir els mateixos criteris aplicats fins el moment, per a calcular la 
capacitat econòmica de la persona, així com les possibles reduccions aplicades en els 
preus públics aprovats per al comissió de govern l’any 2021, especificats a continuació:  
 
 
- La capacitat econòmica es calcularà tenint en compte dos criteris: 
 

a) La  capacitat econòmica de la unitat familiar (UF). 
 

Tindrà la consideració de UF de la persona usuària del SAUV el cònjuge o convivent 
estable en parella, els fills menors de 18 anys i els fills majors de 18 anys incapacitats 
legalment, si els pares ostenten la tutela. La convivència es comprovarà a través del 
padró d’habitants. 
 
La capacitat econòmica de la UF s’obtindrà amb la suma dels ingressos derivats de les 
pensions contributives i no contributives, dels interessos del capital immobiliari i demés 
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• Per gaudir de la bonificació caldrà la presentació del certificat d’ingressos 
contributius i/o no contributius de cada membre de la UF i/o UEC susceptible de generar 
una bonificació. 
 
 

c) Per al manteniment de la llar:  
 

Hi ha definides dos possibles reduccions, que només es tindran en compte en el cas de 
que es justifiqui la necessitat de mantenir el domicili, perquè la persona usuària del SAUV 
té possibilitats de fer un retorn o be perquè hi segueix vivint algun membre de la UF i/o de 
la UEC. Només es podrà aplicar una de les dues: 
 
- Lloguer de l’habitatge habitual i despeses de subministraments bàsics 
- Hipoteca de l’habitatge habitual, assegurança de la llar vinculada obligatòriament a 
la hipoteca i despeses de subministraments bàsics 
 
Per gaudir de la bonificació caldrà presentar el rebut del lloguer o de la hipoteca, de l’ 
assegurança de la llar vinculada obligatòriament a la hipoteca, i els rebuts dels 
subministraments bàsics ( aigua, llum i gas) 
 
d) Les pensions d’aliments i la compensatòria en cas de separació o divorci, a les 
que hagi de fer front la persona usuària del SAUV, o els membres de la UF i/o UEC,  
tindran caràcter de bonificació i reduiran la capacitat econòmica de la persona. Per gaudir 
de la reducció caldrà presentar el document acreditatiu. 
 
Sobre la quota líquida resultant s’estableixen les següents limitacions: 
a) L’import màxim resultant no pot superar l’import de la quota íntegra màxima 
b) Si la capacitat econòmica és inferior a les reduccions que se li escaiguin segons la 
situació de cada usuari, la quota líquida serà zero.  
 
 

3) Serveis pels quals es proposa l’eliminació del preu públic:  
 

Es proposa també deixar sense efecte els preus públics d’activitats complementàries que 
es realitzaven en alguns dels equipaments d’atenció a les persones grans, referents als 
serveis complementaris dels Centres de dia portats a terme dins del programa TEMPS 
PER TU, que ha deixat d’executar-se.  

 
 

4) Serveis que es proposa incorporar un nou preu públic:  
 

Es proposa incorporar el preu públic per les estades residencials de persones grans amb 
resolució de Dependència lleu (grau I) o no dependents (No Grau)  assimilable al preu 
actualment existent pels graus II i III i amb les mateixes condicions. 
 



  
 
Àrea de Drets Socials 
Direcció d’Intervenció Social 
Departament d’atenció social per a la gent gran 
I per a la promoció de l’autonomia personal.  
C/ València, 344 4a. Planta. 
08009 Barcelona 
 

8 
 

 
Barcelona, en data de signatura 
 
 
 
        
 

Vist-i-plau 
 
 
Ester Quintana i Escarrà 
Cap de Departament de GG 

 
 
 
 
Núria Menta i Salas 
Directora de Serveis d’Intervenció 
Social 
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