
 

Normativa de l’àmbit social 
 

 Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència 

 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social   

 

 Reial Decret 357/1991, de 15 de març, per la qual es desenvolupa, en 
matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20 de 
desembre, per la que s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no 
contributives 

 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 
 

 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic  
 

 Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions 
inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del 
Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa 
de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis 
socials 

 

 Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social 

 

 Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials 
 

 Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim 
aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter 
econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al 
reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de 
la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic 
 

 Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques 
destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la 
Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les 
prestacions de servei no gratuïtes 

 

 Ordre SSI/2371/2013, de 17 de desembre, per la que es regula el 
Sistema d’Informació per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 

 

 Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps 
parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social 
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