
26186

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.
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