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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 25/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de
l'atenció sociosanitària.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6 a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o la
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius
En l'àmbit de Catalunya, l'atenció sociosanitària es va iniciar l'any 1986, any en què el Departament de Sanitat
i Seguretat Social d'aleshores va crear el programa Vida als anys, un model que integrava els serveis socials
amb els sanitaris en una mateixa prestació.
La creació del Departament de Benestar Social, l'any 1988, va fer que es considerés que ambdós departaments
havien de continuar gestionant conjuntament aquests serveis, per la qual cosa es va aprovar el Decret
215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària. Aquest Decret preveu la
coordinació de la planificació sanitària i social, fixa els criteris de finançament dels recursos sociosanitaris de
cobertura pública i estableix que els departaments competents en matèria de salut i serveis socials,
respectivament, han de gestionar conjuntament aquesta prestació.
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, modificada pel Reial decret
llei 16/2012, de 20 d'abril, incorpora l'assistència sociosanitària dins la cartera comuna bàsica de serveis
assistencials. Aquesta circumstància en suposa el reconeixement explícit com a prestació de caràcter sanitari
inclosa en la cartera comuna bàsica de serveis assistencials. I, pel que fa al finançament, en determina
l'íntegra cobertura pública i la impossibilitat que les persones usuàries facin una aportació econòmica.
Malgrat la promulgació de la normativa esmentada, en l'àmbit de gestió persisteix la necessitat de les persones
usuàries dels serveis sociosanitaris d'interrelacionar-se amb el departament competent en matèria de salut i
amb el de serveis socials, fet que genera casuístiques i distorsions indesitjades per la tramitació diferenciada.
D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat
extraordinària i urgent. La necessitat extraordinària i urgent que constitueix el fonament de la promulgació d'un
decret llei requereix, d'acord amb la doctrina, la identificació concreta de la situació fàctica conjuntural de difícil
previsió, que requereix una intervenció normativa del poder executiu per fer front als objectius de
governabilitat.
La pandèmia ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la malaltia de la COVID-19, ha tingut més
impacte en les persones grans de Catalunya, que actualment suposen el 25% de la població i presenten un
predomini dels casos de gran complexitat (amb elevada morbiditat o GMA d'alt risc). En aquest sentit, les
derivacions a centres sociosanitaris constitueixen un element clau per ajudar a mantenir l'activitat hospitalària
i donar suport tant a les residències com a l'atenció primària i comunitària, per la qual cosa ha estat necessari
incrementar la capacitat de llits en alguns centres de la xarxa sociosanitària.
La pandèmia ha posat en relleu el paper cabdal de l'àmbit sociosanitari i ha fet urgent i peremptòria la
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necessitat de donar-hi una resposta ràpida i eficient mitjançant una major integració dels serveis sociosanitaris
i la simplificació i celeritat en la seva gestió.
L'alleujament de les càrregues i obligacions de les persones grans que en són usuàries i el reforç de la
seguretat jurídica de les empreses i entitats col·laboradores del sistema aconsellen assignar urgentment els
serveis esmentats al departament competent en matèria de salut.
Atesa la situació exposada i per evitar els problemes d'una gestió conjunta, que poden posar en perill la
resposta ràpida i eficient que han de donar els recursos sociosanitaris a les necessitats esmentades, és
imprescindible que, d'una banda, la totalitat de l'atenció sociosanitària sigui gestionada pel departament
competent en matèria de salut mitjançant el Servei Català de la Salut i, de l'altra, que el Govern intervingui en
la normativa de manera immediata, atès que l'objectiu de satisfer una necessitat social de primer ordre amb la
celeritat requerida no es pot portar a terme mitjançant el procediment legislatiu ordinari.
Aquesta mesura és congruent amb la situació que s'ha exposat, ja que no hi ha mesures alternatives que
puguin garantir amb eficiència una resposta ràpida i eficaç dels recursos sociosanitaris a l'actual situació de
demanda de serveis que deriva de la COVID-19.
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
A proposta de la consellera de Drets Socials i del conseller de Salut, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Gestió del sistema d'atenció sociosanitària
1. L'atenció sociosanitària passa a ser gestionada en la seva totalitat pel Departament competent en matèria
de salut mitjançant el Servei Català de la Salut.
2. Per a la gestió de l'atenció sociosanitària, el Servei Català de la Salut pot utilitzar qualsevol de les fórmules
que estableix l'article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.
3. Els contractes, convenis o concerts per a la prestació de l'atenció sociosanitària vigents quan entri en vigor
aquest Decret llei passen a ser gestionats en la seva totalitat pel Servei Català de la Salut.
Les addendes relatives al mòdul social dels serveis sociosanitaris d'aquests contractes, convenis o concerts
signades pel Departament de Drets Socials per a l'any 2020 restaran vigents entre l'1 de gener de 2021 i la
data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
4. El sistema de contraprestació de l'atenció sociosanitària s'estableix al capítol 3 del títol 4 del Decret
118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de
la Salut.

Article 2
Modificació del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb
càrrec al Servei Català de la Salut
1. Es modifica l'article 52 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta redactat de la manera següent:
“Article 52
Àmbits de la contraprestació
El sistema de pagament de l'atenció sociosanitària inclou les activitats següents:
a) Hospitalització.
b) Activitats dels programes d'atenció domiciliària (PADES) i les unitats funcionals interdisciplinàries
sociosanitàries (UFISS).

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8536 - 4.11.2021
CVE-DOGC-A-21306055-2021

c) Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius.
d) Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat i/o activitats que calgui implementar
derivades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de criteris de política sanitària.”
2. Es modifica l'article 55 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta redactat de la manera següent:
“Article 55
Contraprestació econòmica
La contraprestació econòmica de l'atenció hospitalària és el producte de les estades o altes, segons
correspongui, pel preu unitari i, si escau, pels factors de ponderació corresponents.”
3. Es modifica l'article 59 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta redactat de la manera següent:
“Article 59
Contraprestació econòmica de l'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns
cognitius
La contraprestació econòmica de l'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns
cognitius és el resultat del producte de les visites o processos, segons correspongui, pel preu unitari.”

Article 3
Modificació del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011
Es modifica la disposició addicional sisena del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de
serveis socials 2010-2011, que resta redactada de la manera següent:
“Disposició addicional sisena
Excepció de l'edat de la població destinatària de determinades prestacions de serveis
Amb caràcter excepcional no es tindran en compte els límits d'edat de la població destinatària per accedir als
serveis següents: 1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent, 1.2.3.3.2
Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent, 1.2.5.2.3.3 Serveis de
centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i 1.2.5.3.3.3 Servei de
centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física. L'excepcionalitat es podrà
donar quan existeixi un informe tècnic justificatiu de la prescripció del servei a un determinat usuari i la
corresponent resolució administrativa emesa per l'òrgan competent.”

Disposició addicional
El personal que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei ocupa llocs de treball corresponents a
les funcions de treballador/a social en els equips PADES, amb vincle funcionarial o laboral amb el Departament
de Drets Socials, s'integra a l'Institut Català de la Salut. La integració del personal laboral s'efectua mitjançant
el mecanisme de successió d'empresa respectant la mateixa modalitat de contractació i les seves condicions de
treball. El personal funcionari s'integra segons les necessitats del servei o funcionals, d'acord amb la relació de
llocs de treball que s'aprovi.

Disposicions transitòries

1. Mentre els pressupostos de la Generalitat no incorporin en el pressupost del Servei Català de la Salut les
dotacions corresponents a la despesa derivada de l'assumpció pel Departament competent en matèria de salut,
per mitjà del Servei Català de la Salut, de la gestió en la seva totalitat de l'atenció sociosanitària, s'han de
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garantir les transferències de crèdit corresponents per part del Departament de Drets Socials i en el seu cas,
efectuar les adaptacions pressupostàries corresponents.

2. Els funcionaris i el personal laboral de l'Administració de la Generalitat als quals fa referència la disposició
addicional d'aquest Decret llei continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits
als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries
corresponents.

3. La liquidació de la prestació del servei corresponent a l'exercici 2021 pel període anterior a l'entrada en vigor
d'aquest Decret llei es realitzarà, pel Departament de Drets Socials, a través d'un pagament a compte que es
regularitzarà durant l'exercici 2022.

Disposició derogatòria

1. Es deroga el Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària.
2. Es deroga l'apartat 1.2.4 de l'annex del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de
serveis socials 2010-2011, junt amb els quadres descriptius corresponents.
3. Es deroga l'article 51 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.
4. Es deroga l'Ordre de 20 de març de 1992, per la qual es determinen els col·lectius ingressats en centres,
serveis i establiments sociosanitaris, en el marc del programa Vida als anys, que resten exclosos d'efectuar
l'aportació econòmica que preveu l'article 8.1 del Decret 215/1990, de 30 de juliol.

Disposicions finals

Primera
Adaptacions pressupostàries
Es faculten les persones titulars dels departaments de Salut, de Drets Socials i d'Economia i Hisenda per dur a
terme les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment al que disposa aquest Decret llei.

Segona
Rang normatiu de determinats preceptes
Les disposicions de naturalesa reglamentària objecte de modificació mitjançant aquest Decret llei mantenen el
rang reglamentari de decret a tots els efectes.

Tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l'1 de novembre de 2021.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.
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Barcelona, 2 de novembre de 2021

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Violant Cervera i Gòdia
Consellera de Drets Socials

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

(21.306.055)
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