
 
 
 

DOCUMENT DE RETORN SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER ACTUALITZAR EL COST DE 

REFERÈNCIA, EL MÒDUL SOCIAL I EL COPAGAMENT DE LES PRESTACIONS NO GRATUÏTES I EL 

COST DE REFERÈNCIA DE LES PRESTACIONS GRATUÏTES, EN DETERMINATS SERVEIS DE LA 

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 

 

En data 23/09/2022 es va iniciar el tràmit de Consulta pública prèvia de l’Ordre per actualitzar 

el cost de referència, el mòdul social i el copagament de determinades prestacions no gratuïtes 

de la Cartera de Serveis Socials i el cost de referència de les prestacions gratuïtes, en determinats 

serveis de la Cartera de Serveis Socials, a través del Canal participa: participa.gencat.cat 

 

L’objectiu de la iniciativa és incrementar en un 3% les tarifes dels serveis socials especialitzats 

en els àmbits de la gent gran en situació de dependència, de les persones amb discapacitat, dels 

serveis de salut mental, de la infància i l’adolescència, de l’acolliment i l’adopció, dels serveis 

d’atenció precoç, del suport a l’autonomia, de les drogodependències, del VIH/sida i de les 

tuteles. 

 

La iniciativa prevista permet incrementar el cost de referència, tant el mòdul social que finança 

l’administració com el copagament que assumeix l’usuari, quan ens referim a prestacions no 

gratuïtes. El mòdul social s’incrementa de forma retroactiva amb efectes a 1 de gener de 2022. 

 

Aquesta disposició persegueix reajustar l’equilibri financer de les entitats proveïdores de serveis 

especialitzats de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en els àmbits esmentats i, alhora, 

vetllar per repercutir aquest reajustament en millores salarials per a les persones treballadores 

del sector. 

 

La finalitat principal de la consulta, que ha tingut una durada d’un mes i ha finalitzat el 

23/10/2022, era conèixer l’opinió de la ciutadania en general i dels col·lectius afectats de 

manera especial per la disposició normativa que es pretén aprovar.  

 

Per assolir el compliment dels objectius plantejats en la normativa prevista, o qualsevol altre 

tipus d'aportació en relació amb la consulta, s’han pogut adreçar propostes a la pàgina web del 

Portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya esmentada. I els aspectes objecte 

de la consulta inclosos han estat els següents: 

 

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

2. Els objectius de la iniciativa. 

3. Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives.  

4. Els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions 

considerades.  

5. Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma.  

  

El resultat de la consulta s’ha tancat però, sense que s’hagi adreçat cap aportació. 

https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciopreusserveissocials
https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm9OIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fb5afd5bdc006785ce15275d0369e765fc818284/OIT22_-_Fitxa_Consulta_P%C3%BAblica_Pr%C3%A8via_Proposta_Ordre_Cartera_Serveis_Socials.pdf
https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm9OIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fb5afd5bdc006785ce15275d0369e765fc818284/OIT22_-_Fitxa_Consulta_P%C3%BAblica_Pr%C3%A8via_Proposta_Ordre_Cartera_Serveis_Socials.pdf
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