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ANNEX

Modificació de l’annex del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre 

Substància

Condicions d’ús

Tots els 
dietètics

Només en 
aliments dietètics 
destinats a usos 
mèdics especials

Categoria 1. Vitamines.

L’encapçalament «Àcid fòlic» 
se substitueix per «Folat», i 
s’afegeix la línia següent:

L-metilfolat càlcic ................. X  

Categoria 2. Minerals.

Sota l’encapçalament «Mag-
nesi» s’afegeix la línia 
següent:

L-aspartat magnèsic ............. X

Sota l’encapçalament «Ferro» 
s’afegeix la línia següent:

Bisglicinat ferrós .................. X  

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 9689 REIAL DECRET 614/2007, d’11 de maig, sobre 
nivell mínim de protecció del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència garan-
tit per l’Administració General de l’Estat. 
(«BOE» 114, de 12-5-2007.)

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, estableix a l’article 7 que la protec-
ció de la situació de dependència s’ha de prestar d’acord 
amb els nivells de protecció següents: un nivell mínim 
de protecció garantit per l’Administració General de l’Es-
tat, un nivell de protecció acordat entre l’Administració 
General de l’Estat i cadascuna de les comunitats autò-
nomes i un nivell addicional que poden establir, per part 
seva, les comunitats autònomes amb càrrec als seus 
pressupostos.

L’article 9 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, dis-
posa que el Govern, escoltat el Consell Territorial del Sis-
tema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, deter-
mina el nivell mínim de protecció garantit per a cada un 
dels beneficiaris del Sistema, segons el grau i nivell de la 
seva dependència, com a condició bàsica de garantia del 
dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
situació de dependència. L’article 32.2 estableix, quant al 
finançament, que l’Administració General de l’Estat assu-
meix el cost d’aquest nivell de protecció.

El nivell mínim de protecció garantit per l’Administra-
ció General de l’Estat, que regula aquest Reial decret, 
contribueix al finançament del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció a la Dependència i fa possible l’accés a les pres-
tacions de dependència en condicions d’igualtat en tot el 
territori de l’Estat.

Correspon a les comunitats autònomes la gestió dels 
recursos econòmics que constitueixen aquest nivell 

mínim de protecció, mitjançant el reconeixement del grau 
i nivell de dependència i la provisió dels serveis i presta-
cions per a la promoció de l’autonomia personal i atenció 
a la dependència.

L’objecte, per tant, de la present disposició és regular 
el nivell mínim de protecció garantit per l’Administració 
General de l’Estat.

El present Reial decret s’ha sotmès a consulta del 
Comitè Consultiu, del Consell Estatal de Persones Grans, 
del Consell Nacional de la Discapacitat i del Consell Esta-
tal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social, i 
s’ha rebut l’informe del Consell Territorial del Sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

La present norma es dicta en ús de la facultat que li 
confereix al Govern la disposició final setena de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’informe del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
de maig de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir la regula-
ció del nivell mínim de protecció aportat per l’Administra-
ció General de l’Estat al Sistema per a l’Autonomia i Aten-
ció a la Dependència.

Article 2. Nivells de protecció del Sistema per a l’Auto-
nomia i Atenció a la Dependència i aportació de l’Ad-
ministració General de l’Estat per al seu finançament.

1. La participació de l’Administració General de l’Es-
tat s’ha d’adequar a les previsions de l’article 7 de la Llei 
39/2006 per als nivells de protecció següents:

a) El nivell de protecció mínim establert per l’Admi-
nistració General de l’Estat.

b) El nivell de protecció que s’acordi entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i l’Administració de cadascuna de 
les comunitats autònomes a través dels convenis que pre-
veu l’article 10 de la Llei.

2. L’Administració General de l’Estat aporta el finan-
çament necessari per cobrir el nivell de protecció mínim a 
què es refereix l’article 9 de la Llei, d’acord amb el que 
preveu l’article 3 del present Reial decret.

3. Igualment, l’Administració General de l’Estat posa 
a disposició de les comunitats autònomes, a través dels 
convenis corresponents, el finançament resultant de les 
previsions anuals de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, una vegada aprovades, mitjançant un reial decret, 
les intensitats dels serveis, la compatibilitat i incompatibi-
litat entre aquests i la quantia de les prestacions econòmi-
ques dels nivells mínim i acordat a què es refereixen els 
articles 10.3 i 20 de la Llei.

4. Així mateix, l’Administració General de l’Estat 
assumeix les cotitzacions corresponents a la Seguretat 
Social dels cuidadors no professionals a què es refereix 
l’article 18.3 de la Llei.

Article 3. Configuració del nivell mínim de protecció.

1. El nivell mínim de protecció de la situació de 
dependència, que preveu l’article 7.1 de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, es garanteix mitjançant la fixació d’una 
quantitat econòmica que l’Administració General de l’Es-
tat aporta al finançament del Sistema per cadascun dels 
beneficiaris reconeguts com a dependents segons el seu 
grau i nivell, per a les prestacions de dependència previs-
tes en el seu programa individual d’atenció.
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2. Aquest nivell mínim de protecció és finançat ínte-
grament per l’Administració General de l’Estat en els ter-
mes que estableix l’article 32 de la Llei esmentada, a càr-
rec dels recursos previstos anualment a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a la seva transferèn-
cia a les comunitats autònomes.

3. El nivell mínim de protecció per a cada beneficiari 
del Sistema és l’equivalent a la quantitat fixada per a cada 
grau i nivell de dependència que es determini anualment 
segons el calendari d’aplicació progressiva que estableix 
la disposició addicional primera de la Llei. Per a l’exerci-
ci 2007, la quantitat és la corresponent a l’annex a aquest 
Reial decret.

4. Les quanties assenyalades a l’annex per al nivell 
mínim de protecció són objecte d’actualització anual mit-
jançant un reial decret, tenint en compte l’actualització 
aplicada a l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM).

5. L’Administració General de l’Estat ha de fer efec-
tiva a les comunitats autònomes les quantitats que siguin 
procedents en funció del nombre de beneficiaris recone-
guts en situació de dependència amb dret a prestacions, 
tenint en compte per a això el seu grau i nivell i la data 
d’efectivitat del reconeixement. Els crèdits necessaris per 
a aquesta finalitat s’han de lliurar mensualment per dotze-
nes parts segons el nombre de beneficiaris amb dret a 
prestació, i se n’ha de fer la regularització amb caràcter 
trimestral. Per a això, les comunitats autònomes han d’in-
formar l’Administració General de l’Estat de les resolu-
cions de reconeixement adoptades, així com del grau i 
nivell dels beneficiaris, a través de la connexió a la xarxa 
de comunicacions i serveis telemàtics del Sistema.

Disposició addicional única. Ceuta i Melilla.

1. L’Administració General de l’Estat assumeix les 
funcions de planificació, ordenació, direcció i gestió del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, així 
com el finançament corresponent al nivell mínim de pro-
tecció a les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. De conformitat amb el que preveu la disposició 
addicional onzena de la Llei 39/2006, el Ministeri de Treball 
i Afers Socials i les ciutats de Ceuta i Melilla han de subs-
criure acords sobre centres i serveis del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, la col·laboració 
en la gestió i el seu finançament.

3. Les ciutats de Ceuta i Melilla poden contribuir 
amb l’Administració de l’Estat en la definició, el finança-
ment i la gestió d’un nivell de protecció addicional.

Disposició transitòria única. Aportació transitòria de 
fons a les comunitats autònomes.

Fins que el Consell Territorial no acordi els criteris per 
determinar la intensitat de protecció dels serveis, la com-
patibilitat i incompatibilitat entre aquests, les condicions i 
quanties de les prestacions econòmiques i els criteris de 
participació dels beneficiaris en el cost dels serveis, el 
Govern ha d’aportar a la comunitat autònoma les quanti-
tats establertes a l’annex, sempre que hi hagi un reconei-
xement de la situació de dependència i el beneficiari esti-
gui rebent serveis o prestacions econòmiques de 
dependència.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplica-
ció i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

ANNEX

Expressió quantificada dels nivells de protecció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Grau i nivell

Mínim de protecció garantit 
(article 3 del Reial decret)

–
Euros

Aportació total màxima 
estimada de l’Administració 

General
de l’Estat (en mitjana 
per benefi ciari i mes)

–
Euros

Mitjana estimada del total
de l’aportació

de les administracions públiques 
per benefi ciari i mes

corresponent als nivells mínim
i acordat

–
Euros

    

    
Grau III Gran dependència. Nivell 2   . . . . . . . . 250 507 1.014
Grau III Gran dependència. Nivell 1   . . . . . . . . 170 387 774

 9690 REIAL DECRET 615/2007, d’11 de maig, pel qual 
es regula la Seguretat Social dels cuidadors de 
les persones en situació de dependència. 
(«BOE» 114, de 12-5-2007.)

L’article 18 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, quan regula la prestació 
econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a 
cuidadors no professionals, estableix a l’apartat 3 que el 
cuidador s’ha d’ajustar a les normes sobre afiliació, alta i 
cotització a la Seguretat Social que es determinin per 

reglament. Així mateix, a la disposició addicional quarta 
de la mateixa Llei s’estableix que el Govern ha de deter-
minar la incorporació a la Seguretat Social dels cuidadors 
no professionals en el règim que els correspongui, així 
com els requisits i el procediment d’afiliació, alta i cotit-
zació.

El vigent ordenament de la Seguretat Social, per 
donar compliment al mandat inclòs a la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, facilita el recurs a l’institut del conveni 
especial que preveu l’article 125.2 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, al qual s’han d’acollir els 
cuidadors no professionals per accedir a la protecció del 


