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Informe econòmic  
Projecte de Decret de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del 

Sistema Català de Serveis Socials. 

 
 

 

Per tal de donar compliment al que estableix l’article 64 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Sub-direcció 

General de Planificació i Gestió Pressupostària emet aquest informe d’acord amb el 

contingut de la proposta de Decret i de les memòries general i d’avaluació d’impacte 

presentades pel Servei d’Inspecció i Registre. 

L’objectiu d’aquest projecte de Decret és reforçar les ràtios de personal en la prestació dels 

serveis de residència assistida per a gent gran, tant d’atenció directa com indirecta, amb la 

finalitat de garantir la qualitat del servei que es presta en la actualitat. 

D’acord amb la informació que figura a la memòria d’avaluació d’impacte, la Xarxa Pública 

de Serveis Socials compta amb un total de 824 residències. A més a més existeixen 166 

residències privades no acreditades, que no formen part de la Xarxa. 

La modificació de ràtios que s’inclou en aquest projecte de Decret afecta especialment 

aquestes residències privades no acreditades, ja que els centres que formen part de la 

Xarxa Pública tenen habitualment ràtios d’atenció directa i indirecta superiors. 

Els càlculs efectuats pel Servei d’Inspecció i Registre quantifiquen en 7,1M€ el cost que 

suposarà per a les residències privades l’augment de les jornades laborals del personal 

afectat. 

L’aprovació d’aquest projecte de Decret, per tant, no suposa increment de la despesa 

pública pressupostada, atès que les residències de la Xarxa Pública ja compleixen amb les 

ràtios d’atenció directa i indirecta que es preveuen en el Decret. 
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