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Davant de la publicació per part de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) i de l’IDESCAT
(Institut d’Estadística de Catalunya) de les dades de l’IPC a desembre 2021, us trametem la
informació següent respecte a l’actualització de tarifes de les PLACES PRIVADES.
Si el contracte contempla l’actualització amb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Índex base
IPC Nacional d’Espanya
IPC Nacional d’Espanya Sector Serveis
IPC de Catalunya
IPC de Catalunya Sector Serveis
IPC de la província de Barcelona
IPC de la província de Girona
IPC de la província de Lleida
IPC de la província de Tarragona

Increment tarifa fins
6,5 %
1,5 %
6,1 %
1,6 %
5,8 %
6,9 %
7,3 %
7,0 %

Us recordem que les PLACES ACREDITADES PEVS són places privades. L’actualització es
pot efectuar seguint els índex i criteris anteriors però amb les limitacions següents (d’acord
amb l’Ordre BSF/127/2012, de 9 de gener, publicada en el DOGC núm. 6132 del
21/05/2012):
a) Si els ingressos anuals de l’usuari/ària són inferiors al doble de l’IRSC (actualment en
15.935,46 € = 7.967,73 x 2), llavors el resultat final actualitzat màxim del preu serà el de
la plaça pública.
b) Si els ingressos anuals de l’usuari/ària són superiors a les xifres anteriors, llavors el preu
tindrà l’actualització màxima seguint els criteris de la plaça privada que us donem més
amunt, doncs no té topall de preu.
Respecte de les PLACES PÚBLIQUES (col·laboradores i concertades), per a 2022, no tenim
notícies d’augment, si més no, haurem d’esperar la publicació de la normativa pertinent i
veure si contempla alguna actualització o increment.
Restem a la vostra disposició.
Barcelona, 16 de gener de 2022
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