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DICTAMEN 26/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova 
la Cartera de serveis socials 2010-2011. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 31 de maig de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 30 d’abril de 2010 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de 
decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa i d’una 
memòria econòmica.  
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 27 de maig i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, cinc articles, sis disposicions 
addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, dues 
disposicions finals i dos annexos. 
 
El preàmbul fa referència a la primera Cartera de serveis socials aprovada 
que va ser la del període 2008-2009. Es posa de manifest que aquesta 
segona Cartera conté els elements essencials que han demostrat la 
viabilitat i efectivitat en l’aplicació de la primera Cartera i s’han inclòs altres 
indicadors per concretar les diferents prestacions els quals confereixen 
major transparència en els criteris d’accés a les prestacions, milloren la 
garantia de determinats drets reconeguts i doten la norma de major 
seguretat jurídica. 
 
L’article 1 estableix l’objecte del Decret i de la Cartera de serveis socials.  
 
L’article 2 regula les prestacions garantides i les no garantides. 
 
L’article 3 concreta les formes de finançament de les prestacions socials. 
 
L’article 4 regula el copagament de les prestacions de serveis no gratuïtes. 
 
L’article 5 regula l’acreditació de les entitats proveïdores i estableix que 
l’import de les prestacions econòmiques atorgades a les persones 
beneficiaries poden ser abonades directament a aquestes entitats. 
  
La disposició addicional primera regula l’actualització dels imports referents 
al cost de referència, al mòdul social i al copagament. 
 
La disposició addicional segona regula la integració del servei de centre de 
nit als espais assistencials generals d’acolliment residencial. 
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La disposició addicional tercera estableix la cobertura territorial de les 
prestacions de serveis garantides. 
 
La disposició addicional quarta concreta que serà el Pla estratègic de 
serveis socials 2010-2013 el que estableixi el nivell d’objectius de cobertura 
de les prestacions garantides de la Cartera de serveis socials 2010-2011. 
 
La disposició addicional cinquena regula el tractament fiscal de les 
prestacions econòmiques. 
 
La disposició addicional sisena estableix excepcions de l’edat de la població 
destinatària de determinades prestacions de serveis. 
 
La disposició transitòria estableix quines entitats s’entendran per 
acreditades mentre no s’aprovi el Decret d’acreditació d’entitats previst a 
l’article 70 de la Llei 12/2007. 
 
La disposició derogatòria estableix la derogació del Decret 151/2008, de 29 
de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009. 
 
La disposició final primera preveu la modificació dels imports màxims de 
copagament fixats en normes anteriors. 
 
La disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la Cartera de 
serveis socials 2010-2011, l’endemà de la publicació de la norma al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’annex 1 es recullen totes les prestacions, tant les de serveis, com les 
econòmiques i les tecnològiques, de la Cartera de serveis socials per al 
període 2010-2011. 
 
En l’annex 2 es recullen els objectius a assolir al final del període 2010-
2011. 
 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC considera que el desplegament normatiu de la Llei de 
serveis socials no ha donat resposta, amb l’eficiència i la suficiència 
necessàries, a les premisses de què partia la Llei. S’ha actuat amb retard i 
no s’han mobilitzat els recursos imprescindibles per fer viable un model 
d’Estat de Benestar universal i equitatiu. 
 
La Cartera de serveis socials reflecteix una multiplicitat de prestacions, la 
majoria de les quals no són suficients per pal·liar l’estat de precarietat en 
què es troben moltes persones i famílies. La gran fragmentació i atomització 
del sistema de prestacions dificulta l’accés real dels ciutadans així com 
també al ple coneixement per part dels professionals de les possibles 
respostes a donar a certes situacions - alhora que burocratitza les seves 
funcions i fa augmentar i complica les càrregues de gestió -.  
 
Segona.  La Llei 12/2007 preveu en els articles 37 i 85 l’elaboració d’un Pla 
estratègic i d’un Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya, 
respectivament. El primer ha de servir per ordenar des d'una perspectiva 
general i global el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per  
assolir els objectius de la política de serveis socials d'acord amb allò que 
estableix la llei, i el segon es defineix com l’instrument bàsic per assegurar 
el desenvolupament i l'aplicació dels criteris de qualitat del Pla estratègic de 
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serveis socials, del qual en forma part. 
 
Atès que la Cartera de serveis socials 2010-2011 s’ha elaborat sense tenir 
enllestits ambdós plans, el CTESC considera que hi ha risc que algunes 
prestacions recollides a la Cartera no guardin la coherència imprescindible 
amb les mesures, recursos i accions proposades pels esmentats plans, la 
qual cosa pot derivar en un compliment insatisfactori dels principis 
inspiradors de la Llei, i pot contravenir el principi de control de qualitat en el 
sistema (article 5.p), el dret de conèixer els estàndards aplicables per part 
dels usuaris i usuàries (article 9.2.b), el dret a rebre informació suficient i 
entenedora sobre els serveis i prestacions (article 10.a) i acabar afectant els 
continguts fixats per a la mateixa Cartera (article 24.3). 
 
Tercera. El CTESC considera que l’estructura dels continguts de la Cartera 
és insuficient per esdevenir realment una Cartera útil, tant per als ciutadans 
com per a professionals.   
 
El CTESC considera que caldria incloure, pel que fa a les prestacions de 
serveis, conceptes com ara: 
- Objectius. 
- Modalitat de la intervenció. 
- Intensitat del servei (activitats del servei). 
- Perfil dels destinataris (mitjançant variables com sexe, situació econòmica, 
situació familiar, residencial de salut i/o autonomia funcional).  
- Requisits d’accés. 
- Cost de referència assistencial. 
- Cost hoteler, alimentari i de bugaderia. 
- Rang de copagament (import màxim i mínim). 
- Normativa aplicable al copagament. 
- Òrgan gestor del servei. 
- Administració i unitat competent. 
- Procediment i tràmits d’accés. 
- Terminis per a la concessió del servei. 
 
Pel que fa a les prestacions econòmiques, el CTESC considera que 
s’haurien d’incloure els conceptes següents: 
 
- Objectius. 
- Intensitat de la prestació econòmica (activitats complementàries).  
- Perfil dels destinataris (mitjançant variables com sexe, situació econòmica, 
situació familiar, residencial de salut i/o autonomia funcional).  
- Requisits d’accés. 
- Import de la prestació (quantia, criteris, procediment d’actualització). 
- Òrgan gestor de la prestació. 
- Administració i unitat competent. 
- Procediment i tràmits d’accés. 
- Terminis per a la concessió de la prestació.  
 
Quarta. El CTESC constata que en les prestacions de serveis, a la Cartera, 
sovint es confonen perfils professionals i càrrecs. D’altra banda, la definició 
del perfil professional és summament ambigua, ja que es parla de 
“professionals de les ciències socials” sense especificar disciplina, o bé 
s’empren fórmules gens clarificadores com “equip interdisciplinari 
especialitzat”. Per la qual cosa es considera que s’hauria de definir un criteri 
homogeni que distingís entre perfils, categories i càrrecs. 
 
Cinquena. El CTESC considera que el fet que alguns serveis de 
competència  local puguin incloure prestacions previstes en l’article 24.6 de 
la Llei de serveis socials i que els ens locals puguin fixar o no la participació 
econòmica de les persones usuàries en el cost d’aquestes prestacions, pot 
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vulnerar el principi d’equitat territorial. En aquest sentit, el CTESC recomana 
que es facin les modificacions adients en el Projecte de decret, en especial 
en l’article 3.3, a fi i efecte que aquest principi quedi preservat. 
 
Sisena. El CTESC entén que caldria promoure el concepte de “finestra 
única” als serveis socials, o el que és el mateix, l’Administració Oberta de 
Catalunya, per facilitar al ciutadà les gestions i els tràmits necessaris des 
d’un sol canal, al marge de quina sigui l’administració competent i del tipus 
de servei o prestació social demanats.  
 
Setena. El CTESC considera que el Decret d’acreditació d’entitats s’hauria 
d’haver aprovat de forma simultània a l’entrada en vigor de la Llei 12/2007 i 
la Cartera de serveis. En primer lloc, com a compliment del que determina la 
Llei 12/2007 de serveis socials i la Llei 36/2006 de promoció de l’autonomia 
personal i d’atenció a la dependència i, en segon lloc, per garantir 
l’homogeneïtat de la qualitat del servei de totes les entitats prestadores de 
serveis de la Xarxa Pública de Serveis Socials de Catalunya. 
 
Vuitena. El CTESC considera que la situació de crisi en què estem podria 
fer que s’incrementés el nombre de persones demandants dels diferents 
serveis bàsics d’atenció social. Tenint en compte que en aquests moments 
molts d’aquests serveis ja tenen una migrada capacitat de resposta que 
genera una important llista d’espera per rebre el tractament social adient, el 
CTESC considera que caldria ampliar les ràtios de professionals per poder 
atendre adequadament les persones que ho necessiten, tot reduint les 
llistes d’espera actuals.  
 
En alguns casos s’ha observat que en el concepte de ràtios de professionals 
es fa esment al fet que es disposarà de la ràtio “suficient”. El CTESC 
considera que cal especificar i concretar realment la ràtio, ja que la 
suficiència pot ser molt variable segons el criteri de cada proveïdor i/o 
operador. D’altra banda, també es considera que és necessari establir un 
únic sistema d’aplicació que pot ser, per exemple, Nombre de persones 
professionals per usuàries, el qual, si s’escau, es pugui incrementar si 
concorren en el territori situacions de major incidència d’un o altre factor de 
risc quantificable.  
 
Novena.  L’article 20.2 de la Llei de Serveis socials de Catalunya preveu 
que són prestacions del sistema públic, les de serveis, les econòmiques i les 
tecnològiques sense fer-ne una prelació d’una sobre les altres. El CTESC 
considera que la prestació econòmica vinculada a servei residencial es 
preveu en l’annex del Projecte de decret d’una forma substitutiva de la 
prestació de serveis.  
 
Desena.  El CTESC considera que la disposició transitòria que preveu 
l’acreditació provisional dels establiments que poden formar part de la xarxa 
pública genera inseguretat jurídica i podria no garantir l’acreditació d’alguns 
establiments que estiguin operant a l’entrada en vigor d’aquest Projecte de 
decret. 
 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que en l’article 4 caldria fer esment al Decret 

215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l’atenció socio-
sanitària, segons el qual, els 3 primers mesos d’estada en un centre 
sociosanitari són gratuïts per a les persones que hagin d’accedir-hi, tant 
si és per rehabilitació, com per a curta o per a llarga estada.  
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2. El CTESC considera que la disposició addicional primera dóna 
excessiva discrecionalitat al Departament competent en matèria de 
serveis socials per modificar el copagament dels serveis previstos a la 
Cartera de serveis. El CTESC proposa que aquesta modificació no es 
faci per una norma de rang inferior a Decret. 

 
3. Pel que fa a la disposició addicional tercera, el CTESC considera que 

l’Administració, a més d’oferir un recurs públic o concertat en el lloc més 
proper possible al domicili de la persona beneficiària, també hauria de 
tenir en compte la seva accessibilitat amb transport públic, als efectes 
de facilitar-li l’atenció i relació amb el seu entorn sociofamiliar.  

 
4. El CTESC proposa en la disposició addicional tercera substituir “recurs 

públic o concertat” per “recurs de la Xarxa de serveis socials d’atenció 
pública”. 
 

5. Pel que fa a les prestacions de serveis recollides en els apartats de 
l’1.1.1 a l’1.2.11.5 de l’annex, el CTESC proposa que en cada servei se 
substitueixi en l’apartat de “funcions” la frase “Les altres funcions 
establertes per l’ordenament jurídic vigent” per l’enumeració de les 
esmentades funcions. 
 

6. Pel que fa a les prestacions de serveis recollides en els apartats 1.2.4.1, 
1.2.4.2 i 1.2.4.3 de l’annex, en els apartats de “Perfils professionals”, 
“Ràtios professionals” i “Estàndards de qualitat”, el CTESC proposa la 
substitució de “Regulats pel Departament de Salut” per l’enumeració 
d’allò que estableix aquest Departament.  

 
7. El CTESC considera que en els estàndards de qualitat que es proposen 

per a les prestacions de serveis recollides en els apartats 1.2.3.1, 
1.2.3.2, 1.2.3.3.1, 1.2.3.3.2.1, 1.2.3.3.2.2., 1.2.3.3.2.3 caldria indicar 
específicament que quan es parla de sistema d’avaluació externa, es fa 
referència al fet que el sistema d’avaluació i control serà dut a terme pel 
cos d’Inspecció del Departament competent en matèria de serveis 
socials. 
 

8. En l’apartat 2.1.6 de l’annex, el CTESC considera que actualment, en la 
descripció d’aquesta prestació encara es remet a la pensió de viduïtat i 
es presta a confusió, doncs aquesta prestació fou modificada per la Llei 
de mesures fiscals i financeres. En aquest sentit, bé en la descripció, o 
bé mitjançant un nou concepte ampliat de destinataris-requisits d’accés, 
caldria que s’explicités que aquesta prestació va adreçada a “persones 
que no poden atendre les despeses de la llar degut a que el/la cònjuge 
o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb qui 
compartia despeses ha mort”  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011 i 
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el 
present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 31 de maig de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d'Acció Sociali Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
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