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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT
3175 Reial decret 175/2011, d’11 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per  determinar les intensitats de protecció 
dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, i el Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual 
es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de 
dependència.

L’article 10.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix que el Govern, 
mitjançant un reial decret, ha d’aprovar els criteris establerts pel Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per determinar la intensitat de 
protecció dels serveis i la compatibilitat i incompatibilitat entre ells. Així mateix, l’article 
20 de l’esmentada Llei estableix que les quanties de les prestacions econòmiques, una 
vegada acordades pel Consell Territorial, les ha d’aprovar el Govern mitjançant un reial 
decret.

En compliment dels mandats anteriors es va aprovar el Reial decret 727/2007, de 8 
de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia 
de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

En el Reial decret esmentat es van desplegar només els serveis i prestacions 
econòmiques corresponents als graus II i III de dependència severa i gran dependència, 
per considerar que el calendari d’aplicació progressiva de la Llei, establert a l’apartat 1 
de la seva disposició final primera, i l’avaluació de resultats després dels primers tres 
anys de la seva aplicació, prevista en l’apartat 3 d’aquesta mateixa disposició final, 
aconsellaven posposar la regulació del grau I dependència moderada.

L’1 de gener de 2011 cobren efectivitat les prestacions econòmiques corresponents 
al grau I, nivell 2, i l’1 de gener de 2013, les prestacions econòmiques corresponents al 
grau I, nivell 1.

Per tant, la finalitat d’aquest Reial decret és, entre d’altres, incorporar al Reial decret 
modificat els criteris sobre les intensitats de protecció dels serveis, l’import de les 
prestacions econòmiques i els requisits i condicions d’accés a la prestació econòmica 
per a atencions a l’entorn familiar que es puguin reconèixer a les persones en situació de 
dependència en grau I, de dependència moderada.

D’altra banda, l’accés al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència de les 
persones reconegudes en situació de dependència en grau I, requereix la inclusió de les 
seves persones cuidadores en la regulació de la Seguretat Social dels cuidadors no 
professionals, prevista en el Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.

En conseqüència, a través d’aquest Reial decret es modifica el Reial decret 615/2007, 
d’11 de maig, per incloure la cotització a la Seguretat Social i formació professional dels 
cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a les quals s’hagi 
reconegut el grau I, atenent les característiques de l’atenció prestada, atès el caràcter 
moderat de la situació de dependència de la persona beneficiària.

Aquest Reial decret l’aprova el Govern, de conformitat amb l’Acord de data 28 
d’octubre de 2010 adoptat pel Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència, sobre establiment de criteris per determinar la intensitat de protecció 
dels serveis i sobre les condicions i quantia de les prestacions econòmiques per a les 
persones reconegudes en situació de dependència moderada, de conformitat amb el 
que preveu l’article 8.2.b) i c) de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
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En el seu procés d’elaboració, aquest Reial decret s’ha sotmès a informe del 
Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, i a consulta 
del Comitè Consultiu, del Consell Estatal de Persones Grans, del Consell Nacional de 
la Discapacitat i del Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció 
Social.

La present norma es dicta en ús de la facultat conferida al Govern en la disposició 
final setena, en relació amb els articles 10.3, 15 i 20 de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 11 de febrer de 2011,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per 
determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions 
econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

El Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de 
protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, queda modificat en els termes següents:

U.–Se suprimeix el paràgraf cinquè del preàmbul el tenor literal del qual és el 
següent:

«En aquest Reial decret només es despleguen els serveis i les prestacions 
econòmiques corresponents als graus II i III de dependència severa i gran 
dependència, per tal com es considera que el calendari d’aplicació progressiva de la 
Llei, que estableix l’apartat 1 de la seva disposició final primera, i l’avaluació de 
resultats després dels primers tres anys d’aplicar-la, que preveu l’apartat 3 d’aquesta 
mateixa disposició final, aconsellen posposar la regulació del grau I, dependència 
moderada.»

Dos.–Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat en 
els següents termes, i s’afegeix una lletra c) amb el següent contingut:

«1. Per tal de fer efectiu el que estableix l’article 28.3 de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, es determinen a continuació els serveis i les prestacions que 
corresponen als graus I, II i III de dependència.

c) Grau I nivell 1 i 2. Dependència moderada.

Serveis:

De promoció de l’autonomia personal.
De teleassistència.
D’ajuda a domicili.
De centre de dia.
De centre de nit.

Prestacions econòmiques:

Prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar.
Prestació econòmica vinculada al servei, en els supòsits que preveu la Llei 39/2006, 

de 14 de desembre, de conformitat amb el catàleg de serveis corresponent al grau I.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 42  Divendres 18 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 3

Tres.–S’introdueix un apartat 4 a l’article 6, que queda redactat de la manera 
següent:

«4. Per a les persones a les quals s’hagi reconegut el grau I, de dependència 
moderada, són serveis de promoció per a l’autonomia personal, el contingut dels 
quals l’ha de desenvolupar la Comissió Delegada del Consell Territorial del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, els següents:

Els d’habilitació i teràpia ocupacional.
Atenció primerenca.
Estimulació cognitiva.
Promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional.
Habilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental o discapacitat 

intel·lectual.
Suports personals i atencions en allotjaments especials (habitatges tutelats).

La intensitat del servei de promoció per a les persones a les quals s’hagi reconegut 
el grau I, de dependència moderada, s’ha d’ajustar a l’interval de protecció o a les 
hores mínimes d’atenció en el cas d’atenció primerenca establertes en l’annex I.

La concreció de la intensitat s’ha de determinar en el Programa individual 
d’atenció, de conformitat amb les hores mensuals que estableixi el corresponent 
dictamen tècnic en funció de les activitats de la vida diària en les quals la persona 
en situació de dependència demani suports o atencions. Tot això, sense perjudici 
de les majors intensitats dels serveis i programes de promoció d’autonomia 
personal que cada comunitat autònoma tingui ja establert.

Així mateix, les comunitats autònomes poden dur a terme accions i programes 
amb caràcter complementari a les prestacions contingudes en el Programa 
individual d’atenció com ara assessorament, acompanyament actiu, orientació, 
assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions, que contribueixin a 
facilitar la realització de les activitats de la vida diària.»

Quatre.–L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Intensitat del servei de teleassistència.

1. El servei de teleassistència té per finalitat atendre les persones beneficiàries 
mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació i de la informació, observant les 
mesures d’accessibilitat adequades per a cada cas, i suport dels mitjans personals 
necessaris, en resposta immediata davant situacions d’emergència, o d’inseguretat, 
soledat i aïllament i amb la finalitat d’afavorir la permanència de les persones 
usuàries en el seu medi habitual.

2. El servei de teleassistència es presta per a les persones en situació de 
dependència que ho necessitin, en les condicions establertes per cada comunitat 
autònoma o administració que, si s’escau, tingui la competència.

3. Per a les persones a les quals s’hagi reconegut el grau I, de dependència 
moderada, el servei de teleassistència es presta com a servei complementari a la 
resta de prestacions que conté el Programa individual d’atenció excepte en el cas 
de serveis de teleassistència avançada amb suports complementaris, el contingut 
dels quals el determina la Comissió Delegada del Consell Territorial del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.»

Cinc.–Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 8, que queden redactats de la 
manera següent:

«1. El servei d’ajuda a domicili el constitueix el conjunt d’actuacions portades 
a terme en el domicili de les persones en situació de dependència, amb la finalitat 
d’atendre les necessitats bàsiques de la vida diària i incrementar la seva autonomia, 
de manera que possibiliti la permanència en el seu domicili.»
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«4. La intensitat del servei d’ajuda a domicili està en funció del programa 
individual d’atenció i es determina en nombre d’hores mensuals de serveis 
assistencials, mitjançant intervals segons el grau i nivell de dependència, d’acord 
amb l’annex II.»

Sis.–Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, que queda redactat de la manera següent:

«2. Tenint en compte la tipologia de centres establerta a l’article 15.1.d) de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, els centres de dia s’han d’adequar per oferir a 
les persones en situació de dependència atenció especialitzada d’acord amb la 
seva edat i amb les atencions que requereixin, tenint en compte el seu grau.»

Set.–S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 4 de l’article 9, del següent tenor:

«No obstant això, la intensitat del centre de dia per a les persones a les quals 
s’hagi reconegut el grau I, de dependència moderada, ha de ser com a mínim la 
que estableix l’annex III.»

Vuit.–L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. Els requisits i condicions d’accés a les prestacions econòmiques les 
estableixen les comunitats autònomes o administració que, si s’escau, en tingui la 
competència, tenint en compte el que disposa l’acord adoptat pel Consell Territorial 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

2. Als efectes del que preveuen els articles 2.5, 14.4 i 18 de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, poden assumir la condició de cuidadors no 
professionals d’una persona en situació de dependència, el seu cònjuge i els seus 
parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al tercer grau de parentiu.

3. Quan la persona en situació de dependència reconeguda en grau III i grau 
II tingui el seu domicili en un entorn caracteritzat per insuficiència de recursos 
públics o privats acreditats, la despoblació, o circumstàncies geogràfiques o d’una 
altra naturalesa que impedeixin o dificultin altres modalitats d’atenció, l’administració 
competent excepcionalment pot permetre l’existència d’atencions no professionals 
per part d’una persona del seu entorn que, fins i tot no tenint el grau de parentiu 
assenyalat en l’apartat anterior, resideixi al municipi de la persona dependent o en 
un de veí, i ho hagi fet durant el període previ d’un any a la data de presentació de 
la sol·licitud.

Quan la persona en situació de dependència tingui reconegut el grau I, l’entorn 
a què es refereix el paràgraf anterior ha de tenir, a més, la consideració d’entorn 
rural. En aquest cas, les persones cuidadores han de reunir la resta de requisits 
establerts a l’efecte en el present article, amb excepció de la convivència en el 
mateix domicili. En el Programa individual d’atenció que determini la prestació 
més adequada a les necessitats de la persona beneficiària, s’han d’indicar 
expressament els motius pels quals no pugui ser proposat un servei o, si s’escau, 
la prestació econòmica vinculada a l’esmentat servei.

4. A més del que preveuen els anteriors apartats, s’estableixen les següents 
condicions d’accés a la prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i 
els requisits dels cuidadors no professionals de les persones en situació de 
dependència a les quals s’hagi reconegut el grau I, dependència moderada:

a) Que la persona beneficiària estigui sent atesa mitjançant atencions a 
l’entorn familiar, amb caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement de la situació 
de dependència i no sigui possible el reconeixement d’un servei degut a la 
inexistència de recursos públics o privats acreditats.

b) Que la persona cuidadora convisqui amb la persona en situació de 
dependència en el mateix domicili, llevat del supòsit previst a l’apartat 3 del present 
article.
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c) Que la persona cuidadora no tingui reconeguda la situació de dependència 
en qualsevol dels seus graus.

5. En cas que la persona en situació de dependència reconeguda en grau I 
rebés un servei dels previstos per al seu grau i nivell de dependència, en la 
resolució de concessió de prestacions s’ha de mantenir almenys el mateix servei 
o un altre servei amb la mateixa intensitat. En el supòsit que l’esmentat servei 
sigui incompatible amb la prestació econòmica d’atencions a l’entorn, aquesta no 
s’ha de concedir.»

Nou.–Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 13.
Deu.–La disposició addicional única passa a denominar-se disposició addicional 

primera.
Onze.–S’afegeix una disposició addicional segona amb la següent redacció.

«Disposició addicional segona. Prevenció de l’agreujament de la situació de 
dependència en el grau I, nivells 1 i 2.

1. La prevenció és prioritària per a les persones en situació de dependència en 
grau I, amb l’objecte de prevenir l’agreujament del seu grau i nivell de dependència, 
per la qual cosa ha de formar part de totes les actuacions que es realitzin en l’àmbit 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

2. Els plans de prevenció de les situacions de dependència, elaborats per les 
comunitats autònomes o administració que, si s’escau, tingui la competència, 
determinen en el seu corresponent àmbit territorial els criteris, recomanacions i 
condicions mínimes que estableixi el Consell Territorial del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.»

Dotze.–S’afegeix una disposició addicional tercera, el contingut de la qual és el 
següent:

«Disposició addicional tercera. Quantia màxima de les prestacions econòmiques.

1. Per a l’any 2007 les quanties màximes de les prestacions econòmiques 
corresponents al grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, es determinen en l’annex IV.

2. Per a l’any 2011, les quanties màximes de les prestacions econòmiques 
corresponents al grau I, dependència moderada, nivell 2, són les que determina 
l’annex V.»

Tretze.–S’afegeix una disposició transitòria única amb la següent redacció:

«Disposició transitòria única. Situació de transitorietat relativa a les persones en 
situació de dependència moderada que estiguin rebent serveis d’atenció 
residencial.

Fins al 31 de desembre de l’any 2013, a les persones a les quals s’hagi reconegut 
el grau I de dependència moderada i que amb data 28 d’octubre de 2010 estiguin 
rebent el servei d’atenció residencial, se’ls pot oferir aquesta prestació com la 
modalitat d’intervenció més adequada en el procés de consulta per a l’establiment 
del programa individual d’atenció.

En cas que s’hagi reconegut aquesta prestació, el servei d’atenció residencial 
ha d’ajustar els serveis i programes d’intervenció a les necessitats de les persones 
en situació de dependència moderada ateses.»
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Catorze.–S’incorpora un nou annex I, el tenor literal del qual és el següent:

«ANNEX I

Intensitat del servei de promoció de l’autonomia per a les persones en situació 
de dependència en grau I

La intensitat del servei de promoció s’ajusta al següent interval de protecció, 
sense perjudici del que preveu específicament per a l’atenció primerenca, els serveis 
de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional:

Grau I. Dependència moderada Hores d’atenció

Nivell 2. Entre 20 i 30 hores mensuals.
Nivell 1. Entre 12 i 19 hores mensuals.

Per a l’atenció primerenca, s’estableix la següent intensitat:

Grau I. Dependència moderada Hores mínimes d’atenció

Nivells 2 i 1. Un mínim de 6 hores mensuals.

Per als serveis de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional, 
s’estableix la següent intensitat:

Grau I. Dependència moderada Hores mínimes d’atenció

Nivells 2 i 1. Un mínim de 15 hores mensuals.»

Quinze.–L’annex I passa a enumerar-se com a annex II i se substitueix la redacció per 
la següent:

«ANNEX II

Intensitat del servei d’ajuda a domicili segons grau i nivell de dependència

Grau i nivell Hores d’atenció

Grau III.
Gran dependència:
Nivell 2. Entre 70 i 90 hores mensuals.
Nivell 1. Entre 55 i 70 hores mensuals.
Grau II.
Dependència severa:
Nivell 2. Entre 40 i 55 hores mensuals.
Nivell 1. Entre 30 i 40 hores mensuals.
Grau I.
Dependència moderada.
Nivell 2. Entre 21 i 30 hores mensuals.
Nivell 1. Entre 12 i 20 hores mensuals.»
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Setze.–S’incorpora un nou annex III, amb la següent redacció:

«ANNEX III

Intensitat del servei de centre de dia per a les persones en situació de 
dependència en grau I

Grau I. Dependència moderada Hores setmanals d’atenció mínima personalitzada

Nivell 2. 25 hores setmanals.
Nivell 1. 15 hores setmanals.»

Disset.–L’annex II passa a denominar-se annex IV.
Divuit.–S’incorpora un nou annex V amb la següent redacció:

«ANNEX V

Quanties màximes de les prestacions econòmiques del grau I, nivell 2 per a 
l’any 2011

Graus i nivells

Prestació econòmica 
vinculada al servei

(en euros mensuals)

Prestació econòmica per a atencions a l’entorn 
familiar

(en euros mensuals)

Quantia Quantia Quota SS+FP

Grau I nivell 2. 300 180 El cinquanta per cent del límit 
mínim del règim general de la 
Seguretat Social.»

Article segon. Modificació del Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.

El Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels 
cuidadors de les persones en situació de dependència, queda modificat en els termes 
següents:

U.–Es modifica l’article 1, que queda redactat de la manera següent:

«Als efectes del que preveuen els articles 2.5, 14.4 i 18 de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, tenen la consideració de cuidadors no professionals 
d’una persona en situació de dependència els que siguin designats com a tals en 
el Programa individual d’atenció i compleixin els requisits que estableix l’article 12 
del Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats 
de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència.»

Dos.–S’afegeix un paràgraf tercer en l’apartat 1 de l’article 4, amb el següent tenor 
literal:

«Quan a la persona en situació de dependència tingui reconegut el grau I, 
dependència moderada, en tot cas s’entén que, ateses les característiques de 
l’atenció prestada per aquests cuidadors no professionals, la base mensual de 
cotització en el corresponent conveni especial serà el cinquanta per cent del límit 
mínim establert en el règim general de la Seguretat Social, llevat que resultés 
inferior per aplicació del que disposa el paràgraf segon de l’apartat següent.»
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Tres.–Es modifica la disposició addicional primera, que queda redactada de la manera 
següent:

«Accés i càlcul de les prestacions en els supòsits d’atencions no professionals 
a temps parcial.

En els supòsits previstos en el segon i tercer paràgraf de l’article 4.1 per a l’accés 
i càlcul de les corresponents prestacions econòmiques s’apliquen les regles previstes 
en els casos de contractes a temps parcial.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», i té efectes des de l’1 de gener de 2011.

Madrid, 11 de febrer de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat,
LEIRE PAJÍN IRAOLA
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