
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

ORDRE BSF/372/2014, de 15 de desembre, per la qual s'actualitzen els criteris funcionals dels serveis
d'acolliment i recuperació i dels serveis d'intervenció especialitzada d'atenció a dones en situació de
violència masclista i els seus fills i filles que estableix la Cartera de serveis socials.

El Sistema de serveis socials que configura la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’articula per
mitjà d’una cartera de serveis que fixa les prestacions del sistema públic de serveis socials. La Cartera de
serveis socials actual la va aprovar el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per al període 2010-2011, i actualment
està prorrogada per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2014. Aquesta disposició estableix que, fins que no s’aprovi la nova cartera,
els criteris funcionals de les prestacions de serveis vigents actualment els determina el departament competent
en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.

En aplicació d’aquesta previsió, com a mesura transitòria mentre la Cartera de serveis socials actual està
prorrogada, i vistes la conjuntura actual, la necessitat d’harmonitzar i equilibrar el funcionament dels recursos,
així com la voluntat de contribuir a la sostenibilitat del Sistema, s’actualitzen alguns criteris funcionals de
prestació dels serveis.

Els nous criteris funcionals derivats de l’aplicació d’aquesta Ordre constitueixen l’estàndard de referència mínim
que garanteix la qualitat del servei d’acolliment i recuperació i del servei d’intervenció especialitzada d’atenció
a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, estàndard de referència que poden incrementar
opcionalment les entitats proveïdores.

Per tot això, i en ús de les facultats que m’atorga l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Actualitzar els criteris funcionals per a la prestació dels serveis d’acolliment i recuperació i dels serveis
d’intervenció especialitzada d’atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles que
estableix la Cartera de serveis socials, d’acord amb el que fixa l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

Annex
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Actualització dels criteris funcionals dels serveis d’acolliment i recuperació i dels serveis d’intervenció
especialitzada d’atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Servei d’acolliment i recuperació

Els perfils del personal professional adscrit a aquests serveis han de correspondre a personal tècnic en l’àmbit
que es detalla a continuació:

Director/a responsable.

Treballador/a social.

Educador/a social.

Psicòleg/òloga.

Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del servei.

Servei d’intervenció especialitzada

Els perfils del personal professional adscrit a aquests serveis han de correspondre a personal tècnic en l’àmbit
que es detalla a continuació:

Director/a responsable.

Treballador/a social.

Educador/a social.

Psicòleg/òloga.

Advocat/ada.

Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del servei.

En tot cas, en el servei d’intervenció especialitzada el 70% de l’horari laboral del personal professional s’ha de
dedicar a l’atenció directa a les persones usuàries del servei, i el 30% restant s’ha de dedicar al treball
comunitari i a la resta de funcions pròpies d’aquest personal.

(14.356.040)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6777 - 24.12.20142/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14356040-2014




