
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el
copagament de les prestacions no gratuïtes, s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i
es modifiquen l'Ordre de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril.

El Sistema Català 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 una ordre, el departament
competent en matèria de serveis socials pot 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 per garantir la sostenibilitat dels sectors de gent gran, de persones amb
discapacitat, de persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i dels serveis d'atenció precoç, i
el manteniment de la qualitat dels serveis prestats.

Altres mesures incloses en aquesta disposició fan referència a:

Ampliació de l'exempció en el càlcul del patrimoni net a efectes del copagament. Es modifica l'Ordre
BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les
persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a
l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el
finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. La mesura ha de permetre a les persones beneficiàries
dels serveis no gratuïts disposar de més capacitat per fer-se càrrec de les seves despeses personals i, per tant,
millorar el seu benestar.

Pel que fa al càlcul de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries, es modifica l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en el sentit d'incloure que la prestació de la renda garantida de ciutadania, així com el
complement de la pensió no contributiva (PNC), no seran computables en el càlcul de la capacitat econòmica
per tal d'harmonitzar l'Ordre esmentada amb l'article 4.4 de la Llei 14/2007.

La modificació de l'Ordre de 20 d'abril de 1998, per la qual s'estableix el Programa d'ajuts per a l'accés als
habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s'obre
convocatòria pública per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa.

És per això que, un cop efectuada la consulta pública prèvia, i atès l'informe de la Comissió Funcional del
Consell General de Serveis Socials, que ha tingut lloc de l'11 al 13 de desembre de 2019, 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 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 a 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,
actualitzat per la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Actualitzar el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials que es
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detallen a l'annex 2 d'aquesta disposició, d'acord amb els preus actuals.

 

Article 2

Modificar l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat
econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions
econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la
participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Es modifica l'article 4.7, que queda redactat de la següent manera:

“No tenen la consideració de renda l'ajut econòmic que estableix l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, els ajuts que preveu la Llei
35/1995, d'11 de desembre, d'ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i
aquells altres ajuts de contingut igual que s'hagin pogut establir per les comunitats autònomes.

“Així mateix, tampoc tenen la consideració de renda, la prestació de la renda garantida de ciutadania que
regula la Llei 14/2017, del 20 de juliol, ni el complement de la prestació no contributiva que regula la Llei
13/2006, de 27 de juliol.”

Es modifica l'article 5, que queda redactat de la manera següent:

“Criteris per determinar el patrimoni

“5.1 Es considera patrimoni net a l'efecte de copagament el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels
quals és titular la persona beneficiària amb deducció de les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu
valor, així com dels deutes i les obligacions personals als quals hagi de respondre.

“La prestació de la renda garantida de ciutadania que regula la Llei 14/2017, del 20 de juliol, així com el
complement de la prestació no contributiva, que regula la Llei 13/2006, de 27 de juliol, no seran computables
en el càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, i per tant serà deduït del seu patrimoni net.

”5.2 En el cas del patrimoni immobiliari, el valor a computar ha de ser el valor cadastral. En el cas que aquest
valor no es pugui obtenir, cal tenir en compte el valor del bé que consti en la darrera escriptura notarial de
transmissió de la seva titularitat.

”Si la persona interessada considera que el preu de mercat de l'habitatge està per sota dels dos valors
esmentats, pot aportar una taxació efectuada per experts independents en el marc d'una societat legalment
inscrita en els registres que correspongui, i s'acceptarà el valor que resulti d'aquesta taxació.

”5.3 En els supòsits de cotitularitat, únicament es té en consideració el percentatge de propietat que correspon
a la persona beneficiària.

”5.4 L'habitatge habitual de la persona beneficiària només computa a l'efecte de patrimoni quan aquesta rebi el
servei d'atenció residencial o percebi la prestació econòmica vinculada a aquest servei, i no romanguin en
l'habitatge el cònjuge o el convivent estable en parella, així com altres persones a càrrec seu que determina
l'article 3.

”5.5 En la determinació del patrimoni, tampoc computen els béns i els drets aportats a un patrimoni protegit
especialment que regulen el capítol VII del títol II del llibre segon del Codi civil de Catalunya i la Llei 41/2003,
de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil,
de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, del qual sigui titular la persona
beneficiària, mentre hi hagi tal afectació. No obstant això, sí que computen les rendes derivades d'aquest
patrimoni que no s'integrin en aquest.

”5.6 En la determinació del patrimoni computen les disposicions patrimonials fetes per la persona beneficiària
en els quatre anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de prestacions del Sistema, en els
termes que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es
modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari, i altres normes del sistema
hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i de l'assegurança de dependència, i per la qual
s'estableix determinada norma tributària.

”5.7 La persona beneficiària ha de presentar una declaració responsable sobre la seva situació patrimonial, que
inclogui les dades rellevants per a la determinació del patrimoni segons els apartats anteriors a aquest article,
així com una relació que contingui, almenys, el següent:

”a) Béns immobles, de naturalesa rústica o urbana, amb el seu valor cadastral a 31 de desembre.
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”b) Dipòsits i comptes bancaris, comptes financers o altre tipus d'imposicions en compte, valorats pel saldo a
31 de desembre.

”c) Títols valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, com lletres, pagarés, bons i altres
instruments similars, negociables en mercats organitzats, computats pel seu valor a 31 de desembre.

”d) Títols representatius de la participació en fons propis d'entitats de qualsevol tipus, com accions,
participacions socials, fons d'inversió i d'altres de similars, computats pel seu valor a 31 de desembre.

”5.8 Un cop determinat el patrimoni net, s'hi aplicarà una exempció global de 500.000 euros, d'acord amb el
que determina l'article 2 del Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que
afecten l'impost sobre el patrimoni, que modifica la Llei 31/2002 de 30 de desembre, de mesures fiscals i
administratives.

”5.9 Les referències que fa aquest article a la data 31 de desembre són respecte a l'any anterior a l'any en
què es tramita la sol·licitud de prestacions del Sistema.”

 

Article 3

Modificar l'Ordre de 20 d'abril de 1998, per la qual s'estableix el Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges
amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s'obre convocatòria pública
per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa.

Es modifica l'annex 1, punt 3.3, Recursos humans, que queda redactat de la manera següent:

“3.3 El personal d'atenció directa present, en el cas de la modalitat de llar residència, inclòs el director
assistencial del servei, en cap cas no serà inferior a una persona per cada 15 persones usuàries o fracció. En el
cas de llars amb menys de 15 persones usuàries, hi ha d'haver una altra persona localitzable telefònicament.

”En horari nocturn, de les 23 hores fins a les 7 hores del matí següent, el personal d'atenció directa present
serà d'una persona fins per a 30 persones usuàries, a més d'una altra de localitzable; de dues persones per a
31 a 60 persones usuàries, i de tres persones a partir de 60 persones usuàries.

”El personal d'atenció directa, en el cas de la modalitat de llar amb servei de suport, inclòs el director
assistencial del servei, en cap cas no serà inferior a una persona per cada 20 persones usuàries o fracció. No
cal que es doni una atenció permanent i present les 24 hores del dia, tot i que, en cas d'emergència, ha
d'haver-hi alguna persona localitzable telefònicament.”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
les excepcions següents:

Els imports relatius al cost de referència i al mòdul social dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efectes des de
l'1 de gener de 2019, pel que fa als àmbits de la gent gran, de les persones amb discapacitat i de les persones
amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efectes des del primer dia del
mes següent al de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els imports relatius al cost de referència dels serveis indicats a l'annex 2 tenen efectes des de l'1 de gener de
2019, pel que fa als àmbits de l'atenció precoç, de les persones amb discapacitat i de les persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental.

 

Barcelona, 18 de desembre de 2019

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex 1: Actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes
de la Cartera de serveis socials

Annex 2: Actualitzar el cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials

 

 

Annex 1

Actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la
Cartera de serveis socials

 

Codi
Prestació

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

28,76 €/estada     

874,78 €/mes 310,11 €/mes 564,67 €/mes

632,72 €/mes
dies
laborables

224,30 €/mes
dies
laborables

408,42 €/mes
dies
laborables

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

38,54 €/estada     

809,34 €/mes 205,57  603,77 €/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

38,22 €/estada     

1.162,53 €/mes 114,63 €/mes 1.047,90 €/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

70,06 €/estada     

2.130,99 €/mes 356,94 €/mes 1.774,05 €/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)

74,27 €/estada     

2.259,05 €/mes 380,88 €/mes 1.878,17 €/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

74,27 €/estada     

2.259,05 €/mes 380,88 €/mes 1.878,17 €/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)

80,69 €/estada     

2.454,32 €/mes 484,97 €/mes 1.969,35 €/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

75,22 €/estada     

2.287,94 €/mes 415,95 €/mes 1.871,99 €/mes
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1.2.6.2.3.3.1

Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport extens

101,40 €/estada     

3.084,25 €/mes 639,98 €/mes 2.444,27 €/mes

1.2.6.2.3.3.2

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

116,58 €/estada     

3.545,98 €/mes 696,43 €/mes 2.849,55 €/mes

1.2.6.2.3.3.3

Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport generalitzat

101,40 €/estada     

3.084,25 €/mes 639,98 €/mes 2.444,27 €/mes

1.2.6.2.3.3.4

Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat intel·lectual amb necessitat
de suport generalitzat (amb problemes
de salut o de salut mental afegits)

110,76 €/estada     

3.368,95 €/mes 714,22 €/mes 2.654,73 €/mes

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

38,54 €/estada     

809,34 €/mes 205,57  603,77 €/mes

1.2.6.3.3.2.1

Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport intermitent

31,91 €/estada     

970,60 €/mes 139,28 €/mes 831,32 €/mes

1.2.6.3.3.2.2

Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport limitat

62,28 €/estada     

1.894,35 €/mes 411,26 €/mes 1.483,09 €/mes

1.2.6.3.3.3.1

Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport extens

95,31 €/estada     

2.899,01 €/mes 616,04 €/mes 2.282,97 €/mes

1.2.6.3.3.3.2

Servei de centre residencial temporal o
permanent per a persones amb
discapacitat física amb necessitat de
suport generalitzat

102,98 €/estada     

3.132,31 €/mes 780,26 €/mes 2.352,05 €/mes

1.2.7.2.1

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

23,01 €/estada     

699,89 €/mes 147,68 €/mes 552,21 €/mes

1.2.7.2.2

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

59,39 €/estada     

1.806,45 €/mes 353,34 €/mes 1.453,11 €/mes

 

 

Annex 2

Actualitzar el cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials

 

Actualització del cost de referència
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Codi
prestació

Prestació no sotmesa a copagament Cost de
referència

 Import Unitat

1.2.5.1 Servei d'atenció precoç 34,14 €/hora

1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat
intel·lectual

566,91 €/hora

1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat
intel·lectual, amb auxiliar (STO)

754,77 €/hora

1.2.6.2.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat
intel·lectual

289,72 €/hora

1.2.6.3.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat
física

566,91 €/hora

1.2.6.3.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física,
amb auxiliar (STOA)

754,77 €/hora

1.2.6.3.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat
física

289,72 €/hora

 

(19.353.059)
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