
  
 
 
 
 

 
 

 
ACORD ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL  DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS, I LES PATRONALS 
EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS QUE GESTIONEN SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA, PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE 
MALALTIA MENTAL, LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I ELS JOVES 
TUTELATS I EXTUTELATS, LES PERSONES AFECTADES PEL VIRUS 
VIH/SIDA, LES PERSONES AMB DROGODEPENDÈNCIES I/O ALTRES 
TIPUS D’ADDICCIONS, I L’ATENCIÓ PRECOÇ RELATIU AL 
RECONEIXEMENT A LA TASCA PROFESSIONAL I MILLORA DE LA 
QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER LES ENTITATS 
PROVEÏDORES DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PÚBLICA. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya, en nom i representació del Departament de Drets Socials. 
 
D'altra part, 
 
la Sra. Ana Zarzosa Güell, en nom i representació de l’Associació Catalana d'Entitats de 
Salut. 
 
la Sra. Mª Cinta Pascual Montañés, en nom i representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials. 
 
el Sr. Christian Oliete Alsina, en nom i representació de l’Associació de Centres 
d'Atenció a la Dependència de Catalunya. 
 
el Sr. Victor Galmés Oliver, en nom i representació de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social Dincat. 
 
la Sra. Mireia Aleu Torra, en nom i representació dels Centres Socio-sanitaris Catòlics 
de Catalunya. 
 
el Sr. Manel Ferré Montañés, en nom i representació del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya. 
 
la Sra. Misericordia Rodriguez Garcia, en nom i representació de la Coordinadora de 
Centres de Profunds de Catalunya. 
 



  
 
 
 
 
la Sra. Montserrat Falguera Julià, en nom i representació de la Federació d'Entitats 
d'Assistència a la Tercera Edat. 
 
la Sra. Helena Fontanet Casas, en nom i representació de La Confederació Tercer 
Sector Social. 
 
la Sra. Gemma Lucia Garcia Gómez, en nom i representació de la Unió Catalana de 
Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. 
 
la Sra. Roser Fernández Alegre, en nom i representació de la Unió Catalana d’Hospitals. 
 
el Sr. Ignasi Freixa Furió en nom i representació de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències. 
 

Que representen les Patronals dels sectors de l’atenció a les persones amb 
dependència, amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de la malaltia 
mental, la infància, l’adolescència, els joves tutelats i extutelats, les persones 
afectades pel virus VIH/SIDA, les persones amb drogodependències i/o altres 
tipus d’addicions, i l’atenció precoç. 
 
 
I N T E R V E N E N  
 
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document. 
 
 
E X P O S E N  
 
 
Primer. El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació  denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels Departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 244/21, de 19 de juny, 
determina que correspon al Departament de Drets Socials l’exercici de les 
atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit 
de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials. 
 
Segon. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el 
Sistema de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, equipaments, 
projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada que  tenen com 
a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les 
etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques 
i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les 



  
 
 
 
 
persones.  Els serveis socials de titularitat privada participen en l'acció social 
mitjançant l'acompliment d'activitats i prestacions de serveis socials, d'acord amb 
el que estableix aquesta llei, sota la inspecció, el control i el registre de la 
Generalitat. 
 
Un dels principis rectors del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya és 
la promoció i la millora contínua de la qualitat dels serveis, que pren com a 
referència el concepte de qualitat de vida i vetlla perquè els serveis i els recursos 
s'adaptin a les necessitats socials i el desenvolupament de la comunitat. La 
qualitat dels serveis, d'acord amb els articles 70, 82 i 83 de la Llei 12/2007, d'11 
d'octubre, de serveis socials, a més de ser un principi rector, és un dret de les 
persones usuàries i la població en general, que obliga tant les administracions 
públiques com els professionals i les entitats proveïdores dels serveis socials. 
Correspon al Govern establir els criteris i els estàndards mínims i òptims de 
qualitat i els mecanismes d'avaluació i de garantia del compliment dels criteris 
en el marc del Pla estratègic de serveis socials. 
 
Entre els estàndards de qualitat en l’organització i el personal, destaca  
l’estratègia organitzativa per promoure l’estabilització de les plantilles dels 
professionals, l’avaluació del clima laboral respecte del servei, les condicions 
laborals adequades de l’equip assistencial multidisciplinari bàsic o el programa 
de formació continuada que respongui a les necessitats canviants del mercat 
laboral i permeti els treballadors i les treballadores evolucionar professionalment 
i qualificar-se al llarg de la seva vida laboral.  
 
El Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència (SAAD) va aprovar en data 15 de gener de 2021 “l’Acord per 
a la posada en marxa del Pla de Xoc per a l’impuls del Sistema per a l’autonomia 
i l’atenció a la dependència. En el marc d’aquest Pla, una de les mesures que 
conté és la millora de la qualitat dels serveis i de les condicions laborals de les 
persones que treballen en el SAAD. 
D’acord amb l’article 2 de l’Estatut dels Treballadors, els convenis col·lectius son 
font formal de l’ordenament jurídic laboral i per tant es converteixen en norma 
aplicable amb caràcter erga omnes dins dels seu àmbit d’aplicació. Les entitats 
proveïdores de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública han de complir les 
condicions laborals dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu 
aplicable i, com a mínim, les del conveni sectorial aplicable i  l’estabilitat laboral 
i la qualitat en l’ocupació, amb aportació dels recursos humans i condicions 
laborals i salarials que afavoreixen l’estabilitat de la plantilla adscrita a la 
prestació dels serveis, és un dels criteris d’assignació i de les condicions 
d’execució per a les entitats proveïdores de la Xarxa de serveis socials d’atenció 
pública.  
 



  
 
 
 
 
En compliment de  la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la què es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol las Directives del Parlamento 
Europeo y del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  el 
Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en 
la Xarxa de Serveis d’Atenció Pública, el Decret  284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, l’Ordre ASC/32/2008, de 23 de 
gener, de convocatòria per a l'any 2008 per a l'acreditació d'entitats 
col·laboradores de diversos programes en l'àmbit dels serveis socials, l’Ordre 
TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública, ja que desplega el Decret 69/2020 i estableix 
les condicions d’execució de cadascun dels serveis socials previstos en la 
Cartera de Serveis Socials i Ordre TSF/59/2021, d'11 de març, per la qual 
s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions 
de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les  entitats de serveis socials 
que són proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció estan obligades a 
prestar els serveis amb estricta subjecció a la normativa aplicable i complir les 
condicions de l’organització i funcionament dels serveis, vetllant perquè es 
garanteixin els drets de les persones usuàries i per tant, estan subjectes al 
control de caràcter financer i de qualitat, i a les funcions inspectores i 
sancionadores de l’administració pública. 
 
Tercer.- El sistema de serveis socials s'articula per mitjà d'una Cartera de 
Serveis definida com un instrument dinàmic a partir de l'estudi de la realitat social 
i territorial i des de la previsió i la planificació, i finançada públicament amb criteris 
de sostenibilitat. La Cartera de Serveis socials defineix per a cada prestació; la 
garantia, la descripció, l'objecte, les funcions, la tipologia, la població 
destinatària, l'establiment o equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i 
les ràtios de professionals de l'equip, els estàndards de qualitat i els criteris 
d'accés, així com, per les prestacions de servei no gratuïtes, el cost de referència, 
el mòdul social i el copagament. D’acord amb la disposició final primera de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials en relació amb la disposició 
addicional primera del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la 
Cartera de serveis socials, el conseller o consellera del departament competent 
en matèria de serveis socials podrà actualitzar, mitjançant Ordre, el cost de 
referència, el mòdul social i el copagament, relatiu a les prestacions de la Cartera 
de Serveis Socials i aquells serveis especificats a l’annex del document present. 
 
Així, els preus dels serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública es 
fixen en funció dels cost de referència i el mòdul social que estableix la Cartera 
de Serveis socials o les disposicions que s'han dictat a aquest efecte, segons la 
tipologia de servei. Pels serveis del sector de la infància, l’adolescència i els joves 
extutelats, els preus dels serveis de la xarxa de serveis socials ve establert 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. En aquest sentit, el 
Departament de Drets Socials té el propòsit d’augmentar el cost de referència de 
determinats serveis de la Cartera de Serveis socials, els serveis específics, els 
serveis referenciats i, en conseqüència, el preu de les provisions d’aquests 
serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública, mitjançant la publicació 
de l’Ordre corresponent, amb l’objectiu que aquest augment reverteixi 
principalment en l’increment de les percepcions salarials de les persones 
treballadores adscrites als serveis relacionats en l’annex , per tal de reconèixer 
la seva tasca professional, millorar la qualitat de la prestació dels serveis i dotar 
d’estabilitat el sector d’atenció social a les persones. 
 
Les patronals signants expressen llur preocupació per les conseqüències que el 
llarg període de congelació de preus ha provocat en la Xarxa de serveis socials 
d’atenció pública i, alhora, manifesten la seva alarma davant l’extraordinari 
increment dels costos de subministraments, de manera especial en l’àmbit 
energètic i de l’alimentació.   
 
Atès l’interès comú d’ambdues parts, el Departament de Drets Socials i les 
patronals en representació de les entitats que gestionen serveis d’atenció a les 
persones amb dependència, persones amb discapacitat, persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental, la infància, l’adolescència i els 
joves tutelats i extutelats, les persones afectades pel virus VIH/SIDA, i les 
persones amb drogodependències i/o altres tipus d’addiccions subscriuen 
aquest Protocol, que es regirà pels següents 
 
 
P A C T E S  
 
 
Primer. Objecte i finalitat 
 
L’objecte de l’Acord és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament de Drets Socials i les patronals signants de l’acord en la seva 
qualitat de representant de les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis 
d’Atenció Pública en el sectors, per qualsevol sistema de provisió contractual o 
no contractual, en règim de col·laboració o subvenció, o qualsevol altre 
instrument de relació, amb la finalitat de reconèixer la tasca professional de les 
persones treballadores de l’atenció social a la ciutadania i millorar la qualitat de 
la prestació dels serveis.  
 
Segon. Increment de preus i millora salarial 
 
Com a mecanisme de millora en la qualitat dels serveis socials que es presten a 



  
 
 
 
 
la ciutadania, mitjançant la millora de les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores del sector, el Departament de Drets Socials, publicarà la 
corresponent Ordre d’actualització del cost de referència de determinats serveis 
de la Cartera de Serveis Socials, així com de determinats serveis que figurin 
inscrits en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) com a 
serveis experimentals. 
 
En l’Ordre d’actualització s’augmentarà en un 3% el cost de referència dels 
serveis que es relacionen en l’annex d’aquest acord amb retroactivitat des de l’1 
de gener de 2022 i també es fixaran el mòdul social i el copagament de cada 
servei. 
 
El preu que s’abonarà a les proveïdores de la Xarxa de serveis socials d’atenció 
pública per a la provisió d’aquests serveis s’incrementarà també en un 3%, amb 
els efectes establerts en l’Ordre d’actualització publicada pel Departament de 
Drets Socials. 
 
Amb els efectes que estableixi l’ordre d’actualització dels costos de referència 
dels serveis relacionats als annexos, i el consegüent augment dels preus fixats 
per a les provisions d’aquests serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció 
pública, les patronals signants es comprometen a traslladar aquest increment a 
la negociació col·lectiva sectorial, en allò que afecta les percepcions salarials, en 
proporció a l’augment del preu dels serveis que recull aquest acord. 
 
Els increments de les percepcions salarials, seran d’obligat compliment per a les 
entitats proveïdores dels serveis, es faran d’acord amb la normativa vigent o 
mitjançant la negociació col·lectiva sectorial corresponent. Això no obstant 
aquells convenis col·lectius i/o entitats que durant l’exercici 2022 hagin procedit 
a increments equivalents en les percepcions salarials no restaran obligades a 
efectuar nous increments. 
 
Tercer.  Règim d’aplicació de la millora salarial. 
 
Per mantenir la condició de proveïdores, les entitats de serveis socials s'han 
d'ajustar en tot moment a les previsions, les condicions i els criteris que estableixi 
l'administració pública competent en matèria de serveis socials. Així mateix, les 
entitats han de tenir a disposició de l'administració pública competent la 
informació funcional, l'assistencial, l'econòmica i l'estadística, així com els 
indicadors de gestió i altra documentació que resulti necessària per fer el 
seguiment de la bona prestació dels serveis socials. 
 
L’incompliment de l’obligació per part de les proveïdores de la Xarxa de serveis 
socials d’atenció pública, d’augmentar les percepcions salarials dels seus 
treballadors i treballadores en els termes acordats, es considera incompliment 



  
 
 
 
 
dels requisits de les condicions d’execució dels serveis. 
 
El Departament de Drets Socials podrà habilitar els mecanismes i les mesures 
que siguin necessaris per tal d’efectuar el seguiment de l´aplicació del contingut 
del present pacte i, en el marc de la contractació dels serveis a les entitats 
proveïdores de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública, incloure 
l´acompliment d´aquest acord com a requisit de les condicions d’execució dels 
serveis. 
 
Quart. Continuïtat a futur 
 
El present acord es considera un punt d’inici per avançar conjuntament cap a 
la millora del finançament de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública, de 
les condicions laborals de les persones treballadores, del reconeixement del 
sector social d’atenció a les persones i de la negociació dels convenis 
col·lectius. 
 
El Departament de Drets Socials impulsarà, abans de finals de 2022, els 
espais estables de treball necessaris per analitzar els costos dels serveis, 
actualitzar la Cartera de Serveis Socials i assolir aquests objectius compartits. 
 
Cinquè. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de garantir que l’augment del cost de referència dels serveis relacionats 
a l’annex reverteixi de manera efectiva a la millora salarial del personal 
treballador, es constituirà una comissió de seguiment mixta i paritària formada 
pel mateix nombre de representants del Departament de Drets Socials que de 
les altres parts signatàries, que podran comparèixer acompanyades amb 
persones amb qualificació tècnica en la matèria. La Comissió es reunirà com a 
mínim dues vegades a l’any i tindrà com a funció fer el seguiment així com   
informar a les parts del nivell d’assoliment dels objectius interessats. 
 
Sisè. Naturalesa 
 
Aquest Acord té naturalesa de Protocol d’acord amb l’article 108 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.   
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Protocol a la ciutat de 
Barcelona. 
 
 
 



  
 
 
 
 
                   
 
 
 
Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia, 
Consellera de Drets Socials. 

 
 
 
 
Sra. Ana Zarzosa Güell,  
Associació Catalana d'Entitats de Salut. 

 
 
 
 
Sra. Mª Cinta Pascual Montañés, 
Associació Catalana de Recursos 
Assistencials. 

 
 
 
 
Sr. Christian Oliete Alsina, 
Associació de Centres d'Atenció a la 
Dependència de Catalunya. 

 
 
 
 
Sr. Victor Galmés Oliver,  
Associació Empresarial d’Economia 
Social Dincat. 

 
 
 
 
Sra. Mireia Aleu Torra,  
Centres Socio-sanitaris Catòlics de 
Catalunya. 

 
 
 
 
Sr. Manel Ferré Montañés,  
Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

 
 
 
 
Sra. Misericordia Rodriguez Garcia, 
Coordinadora de Centres de Profunds de 
Catalunya. 

 
 
 
 
Sra. Montserrat Falguera Julià,  
Federació d'Entitats d'Assistència a la 
Tercera Edat 

 
 
 
 
Sra. Helena Fontanet Casas,  
La Confederació Tercer Sector Social. 

 
 
 
 
Sra. Gemma Lucia Garcia Gómez,  
Unió Catalana de Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç. 

 
 
 
 
Sra. Roser Fernández Alegre,  
Unió Catalana d’Hospitals. 
 
 

 
 
 
 
Sr. Ignasi Freixa Furió,  
Unió de Petites i Mitjanes Residències. 

 



  
 
 
 
 
Annex 1. Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a 
les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials. 
 
Codi de la 
prestació 

Prestació 

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

1.2.3.3.1 
Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent 

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

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

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

1.2.3.4 
Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent 

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

1.2.6.2.2 
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

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

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 

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 

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) 

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 

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) 

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 

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 

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) 

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 



  
 
 
 
 

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) 

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

1.2.6.3.2 
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb 
discapacitat física 

1.2.6.3.3.1 
Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat física amb 
necessitat de suport intermitent 

1.2.6.3.3.2.1 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb 
necessitat de suport intermitent 

1.2.6.3.3.2.2 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb 
necessitat de suport limitat 

1.2.6.3.3.3.1 
Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física 
amb necessitat de suport extens 

1.2.6.3.3.3.2 
Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física 
amb necessitat de suport generalitzat 

1.2.6.3.5.1 
Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a 
activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb 
discapacitat física 

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 

1.2.6.4.2.1 
Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a 
activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb 
discapacitat sensorial de sordceguesa 

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 de sordceguesa 

1.2.7.1 
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.9.2.1.2 



  
 
 
 
 

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

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

 
  



  
 
 
 
 
Annex 2. Actualització del cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes de la 
Cartera de serveis socials. 
 

Codi prestació Prestació no sotmesa a copagament 

1.2.5.1 Servei d’atenció precoç 

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

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) 

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

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

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

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

1.2.7.5 Servei prelaboral 

1.2.6.3.5 
Servei d’assistència personal per a persones amb discapacitat 
física 

1.2.6.4.2 
Servei d’assistència personal per a persones amb discapacitat 
sensorial sordceguesa 

 
  



  
 
 
 
 
Annex 3. Actualització dels mòduls corresponents a la línia J (programes de 
manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de 
serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb 
dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de 
trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o 
amb problemàtica social i risc d'exclusió social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre 
TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la 
convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Experiències pilot centre de dia - Suport intermitent/limitat 

Experiències pilot centre de dia - Suport extens/generalitzat 
  

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

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport intermitent 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport limitat 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorns de conducta) 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta) 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb necessitat de 
suport intermitent 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb necessitat de 
suport limitat 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb necessitat de 
suport EXTENS 
Servei de llar residència per a persones amb discapacitat física amb necessitat de 
suport GENERALITZAT 
Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens 
Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta) 
Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 



  
 
 
 
 
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) 
Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física amb necessitat 
de suport extens 
Servei de centre residencial per a persones amb discapacitat física amb necessitat 
de suport generalitzat 
Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental 
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental 
Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o física 
Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat 
intel·lectual o física, amb auxiliar (STOA) 
Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat 
intel·lectual o física 
Servei prelaboral 
Club social A 
Club Social B 
Servei de tutela 
Drogodependències 
SIDA assistencial 
Drogues prevenció 
SIDA prevenció 

 
  



  
 
 
 
 
Annex 4. Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i en matèria de l'acolliment i 
l'adopció. 

Servei de centre d'acolliment (CA) 

Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE). 
S’inclouen dins d’aquesta tipologia els serveis d'acolliment i recuperació, 
d'assistència i tractament socioeducatiu i terapèutic per a noies i nois adolescents 
tutelats i els serveis d'internament residencial per a infants i/o adolescents tutelats 
amb discapacitats intel·lectuals i trastorns mentals. 

Servei de Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) 

Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys. 

Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys.  
S’inclouen dins d’aquesta tipologia el servei de pis assistit per a joves majors de 
18 anys amb discapacitats intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i dificultat 
social 

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral 

Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ). 
S’inclouen dins d’aquesta tipologia el serveis d'itineraris de protecció 
individualitzats per a adolescents d'entre 16 i 17 anys (IPI) 

Serveis experimentals de primera acollida i atenció integral de menors 
estrangers no acompanyats (SPAAI). 

Serveis experimentals de protecció d'emergència de menors estrangers no 
acompanyats (SPE). 

Servei experimental de Cases d’Infants 

Dispositius de servei social d'atenció immediata a menors d'edat estrangers no 
acompanyats (DAI). 

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI). 

Telèfon de la infància 

Servei d’integració familiar 

 
 
  



  
 
 
 
 
Annex 5. Serveis específics de l’àmbit de la discapacitat detallats en l'annex 4 del Decret 
Llei 39/2020, de 3 novembre. 


