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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

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.

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 sec-
tors 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 dispo-
sició 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,

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 
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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 publi-
cació 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

Codi Prestació

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.3.1
Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter 
temporal o permanent

28,06 €/estada
853,49 €/mes 324,47 €/mes 529,02 €/mes
617,32

€/mes 
(dies labo-
rables)

234,68
€/mes 
(dies labo-
rables)

382,64
€/mes 
(dies labo-
rables)

1.2.3.3.1
Servei de llar residència per a gent gran de ca-
ràcter temporal o permanent

27,85 €/estada
847,24 €/mes 174,94 €/mes 672,30 €/mes

1.2.3.3.2.1
Servei de residència assistida per a gent gran amb 
risc social de caràcter temporal o permanent

45,53 €/estada
1.384,88 €/mes 420,40 €/mes 964,48 €/mes

1.2.3.3.2.2
Servei de residència assistida per a gent gran de 
caràcter temporal o permanent. Grau II

52,44 €/estada
1.595,06 €/mes 518,29 €/mes 1.076,77 €/mes

1.2.3.3.2.3
Servei de residència assistida per a gent gran de 
caràcter temporal o permanent. Grau III

61,46 €/estada
1.869,41 €/mes 667,56 €/mes 1.201,85 €/mes

1.2.3.4
Servei d’habitatge tutelat per a gent gran de ca-
ràcter temporal o permanent

9,33 €/estada
283,71 €/mes 59,40 €/mes 224,31 €/mes

1.2.4.1
Servei de promoció de l’autonomia personal per 
a persones amb dependència ateses en centres 
sociosanitaris de llarga estada

18,04 €/estada 18,04 €/estada

1.2.4.2
Servei de promoció de l’autonomia personal per 
a persones amb dependència ateses en hospitals 
de dia (amb servei de menjador)

8,13 €/estada 3,66 €/estada 4,47 €/estada

1.2.4.3
Servei de promoció de l’autonomia personal per 
a persones amb dependència ateses en centres 
sociosanitaris de llarga estada psiquiàtrica

18,04 €/estada 18,04 €/estada
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Codi Prestació

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.2.1
Servei de centre de dia d’atenció especialitzada 
temporal o permanent per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual

35,78 €/estada
787,16 €/mes 362,65 €/mes 424,51 €/mes

1.2.6.2.3.1
Servei de llar amb suport per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport 
intermitent

13,75 €/estada
418,23 €/mes 85,28 €/mes 332,95 €/mes

1.2.6.2.3.2.1
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitat de suport intermitent

37,77 €/estada
1.148,84 €/mes 234,28 €/mes 914,56 €/mes

1.2.6.2.3.2.2
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitat de suport limitat

69,23 €/estada
2.105,68 €/mes 729,86 €/mes 1.375,82 €/mes

1.2.6.2.3.2.3

Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport limitat (trastorns de 
conducta)

73,39 €/estada
2.232,28 €/mes 770,60 €/mes 1.461,68 €/mes

1.2.6.2.3.2.4
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitat de suport extens

73,39 €/estada
2.232,28 €/mes 770,60 €/mes 1.461,68 €/mes

1.2.6.2.3.2.5

Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport extens (trastorns de 
conducta)

79,73 €/estada
2.425,12 €/mes 911,39 €/mes 1.513,73 €/mes

1.2.6.2.3.2.6
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitat de suport generalitzat

74,33 €/estada
2.260,80 €/mes 819,16 €/mes 1.441,64 €/mes

1.2.6.2.3.3.1
Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport extens

100,20 €/estada
3.047,75 €/mes 1.141,43 €/mes 1.906,32 €/mes

1.2.6.2.3.3.2

Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport extens (trastorns de 
conducta)

115,20 €/estada
3.503,91 €/mes 1.289,85 €/mes 2.214,05 €/mes

1.2.6.2.3.3.3
Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport generalitzat

100,20 €/estada
3.047,75 €/mes 1.141,43 €/mes 1.906,32 €/mes

1.2.6.2.3.3.4

Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport generalitzat (amb pro-
blemes de salut o de salut mental afegits)

109,45 €/estada
3.328,95 €/mes 1.288,02 €/mes 2.040,93 €/mes

1.2.6.3.1
Servei de centre de dia d’atenció especialitzada 
temporal o permanent per a persones amb dis-
capacitat física

35,78 €/estada
787,16 €/mes 362,65 €/mes 424,51 €/mes

1.2.6.3.3.1
Servei de llar amb suport per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport in-
termitent

16,85 €/estada
512,41 €/mes 153,73 €/mes 358,68 €/mes

1.2.6.3.3.2.1
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat física amb ne-
cessitat de suport intermitent

31,53 €/estada
959,03 €/mes 284,70 €/mes 674,33 €/mes
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Codi Prestació

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.3.3.2.2
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat física amb ne-
cessitat de suport limitat

61,54 €/estada
1.871,84 €/mes 840,87 €/mes 1.030,97 €/mes

1.2.6.3.3.3.1
Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat física amb 
necessitat de suport extens

94,18 €/estada
2.864,55 €/mes 1.096,70 €/mes 1.767,85 €/mes

1.2.6.3.3.3.2
Servei de centre residencial temporal o perma-
nent per a persones amb discapacitat física amb 
necessitat de suport generalitzat

101,76 €/estada
3.095,20 €/mes 1.340,04 €/mes 1.755,16 €/mes

1.2.6.3.5.1

Servei d’assistència personal de suport en l’acom-
panyament a activitats laborals, ocupacionals 
i/o formatives, per a persones amb discapacitat 
física

13,04 €/hora
358,60 €/mes 125,51 €/mes 233,09 €/mes

1.2.6.3.5.2
Servei d’assistència personal de suport a la vida 
autònoma i d’integració social i comunitària, per 
a persones amb discapacitat física

13,04 €/hora
828,04 €/mes 289,81 €/mes 538,23 €/mes

1.2.6.4.2.1

Servei d’assistència personal de suport en l’acom-
panyament a activitats laborals, ocupacionals 
i/o formatives, per a persones amb discapacitat 
sensorial sordcegesa

13,04 €/hora
358,60 €/mes 125,51 €/mes 233,09 €/mes

1.2.6.4.2.2

Servei d’assistència personal de suport a la vida 
autònoma i d’integració social i comunitària, 
per a persones amb discapacitat sensorial sord-
ceguesa

13,04 €/hora
828,04 €/mes 289,81 €/mes 538,23 €/mes

1.2.7.2.1
Servei de llar amb suport temporal o permanent 
per a persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental

22,74 €/estada
691,74 €/mes 302,00 €/mes 389,74 €/mes

1.2.7.2.2
Servei de llar residència temporal o permanent 
per a persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental

58,69 €/estada
1.785,17 €/mes 681,12 €/mes 1.104,05 €/mes

1.2.8.2.2.1
Servei de pis amb suport per a persones amb 
drogodependències, intensitat baixa

41,19 €/estada
1.252,82 €/mes 511,86 €/mes 740,96 €/mes

1.2.8.2.2.2
Servei de pis amb suport per a persones amb 
drogodependències, intensitat alta

48,03 €/estada
1.461,01 €/mes 710,80 €/mes 750,21 €/mes

1.2.8.2.3.1
Servei de comunitat terapèutica per a persones 
amb drogodependències, intensitat baixa

48,03 €/estada
1.461,01 €/mes 394,97 €/mes 1.066,04 €/mes

1.2.8.2.3.2
Servei de comunitat terapèutica per a persones 
amb drogodependències, intensitat mitjana

50,74 €/estada
1.543,36 €/mes 563,37 €/mes 979,99 €/mes

1.2.8.2.3.3
Servei de comunitat terapèutica per a persones 
amb drogodependències, intensitat alta

67,43 €/estada
2.051,03 €/mes 838,36 €/mes 1.212,67 €/mes

1.2.9.2.1.1
Servei temporal de llar amb suport per a persones 
afectades pel virus VIH/sida, intensitat baixa

41,19 €/estada
1.252,82 €/mes 511,86 €/mes 740,96 €/mes

1.2.9.2.1.2
Servei temporal de llar amb suport per a persones 
afectades pel virus VIH/sida, intensitat alta

48,03 €/estada
1.461,01 €/mes 802,89 €/mes 658,12 €/mes

1.2.9.2.2
Servei temporal de llar residència per a persones 
afectades pel virus VIH/sida

67,43 €/estada
2.051,03 €/mes 919,41 €/mes 1,131,61 €/mes
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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 com-
partida 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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