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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
514 REIAL DECRET 7/2008, d’11 de gener, sobre 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, per a 
l’exercici de 2008.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, a l’article 14 cita les prestacions d’atenció a 
la dependència, entre les quals hi ha, als apartats 3, 4 i 5, les diferents prestacions 
econòmiques que poden derivar de l’aplicació de la Llei. Després, aquestes prestacions 
econòmiques estan regulades a l’article 17, la prestació econòmica vinculada al servei, 
a l’article 18, la prestació econòmica per a atencions en l’entorn familiar, i, a l’article 19, 
la prestació econòmica d’assistència personal.

L’article 20 del text legal esmentat assenyala que la quantia d’aquestes prestacions 
econòmiques l’ha d’acordar el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a 
la Dependència, perquè després el Govern l’aprovi mitjançant un reial decret.

En compliment d’aquest mandat, 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, fixa a l’annex II les quanties 
màximes de les prestacions econòmiques per situació de dependència en grau III, gran 
dependència, nivells 1 i 2, per a l’any 2007, primer any de vigència de la Llei.

Així mateix, el dit text legal disposa a l’apartat 1 de l’article 13 que la quantia de les 
prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
l’ha d’establir anualment el Govern mitjançant un reial decret, amb l’acord previ del 
Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), 
per als graus i nivells amb dret a prestacions, i que s’ha d’actualitzar en funció de 
l’increment de l’índex de preus de consum (IPC).

Per tant, amb l’acord previ del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència (SAAD) adoptat en la reunió del dia 21 de desembre de 2007, 
correspon al Govern establir la quantia de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència per als graus i nivells amb dret a prestacions, i, 
quan escaigui, s’ha d’actualitzar en funció de l’increment de l’índex de preus de consum 
(IPC).

En conseqüència, el present Reial decret, d’acord amb les previsions legals 
esmentades, desplega el que estableix la disposició final primera de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, en la qual s’estableix el calendari d’aplicació progressiva de la Llei 
respecte de l’efectivitat dels drets a les prestacions de dependència, que en l’exercici 
de 2008 s’estén a les persones que estiguin o hagin estat reconegudes en el grau II de 
dependència severa, nivell 2, a més de les persones que estiguin o hagin estat 
reconegudes en el grau III, gran dependència, nivells 1 i 2. Igualment, procedeix a 
revalorar la quantia màxima de les prestacions econòmiques previstes en la cartera de 
serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, de 
manera que es permeti el manteniment del poder adquisitiu dels beneficiaris d’acord 
amb l’augment del cost de la vida.

La present norma es dicta a l’empara de la facultat conferida al Govern en la disposició 
final setena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i l’article 13.1 del Reial decret 727/2007, 
de 8 de juny.

En el seu procés d’elaboració, aquest Reial decret s’ha sotmès a consulta del Comitè 
Consultiu, del Consell Estatal de Gent Gran, del Consell Nacional de la Discapacitat i del 
Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 11 • Dissabte 12 de gener de 2008 • Secc. I. Pàg. 2

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

51
4-

C

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
de gener de 2008,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir les quanties màximes de les 
prestacions econòmiques per grau i nivell que preveu el capítol II del títol I de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, per a l’exercici de 2008, segon any de vigència 
de la Llei.

Article 2. Import màxim de les prestacions econòmiques del grau II, dependència severa, 
nivell 2.

Per a l’exercici de 2008, es quantifica l’import màxim de la prestació econòmica 
vinculada al servei i de la prestació econòmica per a atencions en l’entorn familiar i 
suport a cuidadors no professionals per a cada beneficiari del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència de grau II, dependència severa, nivell 2, en 
les quantitats que consten en l’annex d’aquest Reial decret, de conformitat amb el 
contingut de la disposició final primera de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, 
sobre aplicació progressiva de la Llei.

Article 3. Import màxim de les prestacions econòmiques del grau III, gran dependència, 
nivells 1 i 2.

Es procedeix a desplegar les previsions que en matèria de revaloració de les 
prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
conté 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. A aquests efectes es revisen els imports que fixa l’annex del 
Reial decret esmentat, en funció d’un increment de l’IPC anual del 4,10%.

En conseqüència, per a l’any 2008 les quanties màximes de les prestacions 
econòmiques corresponents al grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, són les que 
determina l’annex d’aquest Reial decret.

Així mateix, les prestacions econòmiques reconegudes en l’exercici de 2007 a favor de 
les persones a les quals els hagi estat reconeguda una situació de grau III, gran dependència, 
nivells 1 i 2, incrementen la seva quantia mitjançant l’aplicació del percentatge abans 
esmentat, amb efectes des de l’1 de gener de 2008.

Disposició addicional única. Quotes a la Seguretat Social derivades de la prestació 
econòmica per a atencions en l’entorn familiar.

La quota per Seguretat Social, inclosa la corresponent a formació professional, que 
consta a l’annex d’aquest Reial decret en relació amb la prestació econòmica per a 
atencions en l’entorn familiar, l’ha d’abonar directament l’Institut de Gent Gran i Serveis 
Socials (IMSERSO) a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

El beneficiari ha de rebre la prestació econòmica en la quantitat que li correspongui 
segons el seu grau i nivell.
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Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials perquè dicti les disposicions que siguin 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor i efectes.

El present Reial decret entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb efectes del dia 1 de gener de 2008.

Madrid, 11 de gener de 2008.

JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

ANNEX

Quanties màximes de les prestacions econòmiques per grau i nivell per a l’any 2008

Graus i nivells

Prestació econòmica 
vinculada 
al servei

–
Euros mensuals

Prestació econòmica 
per a atencions 

en l’entorn familiar
–

Euros mensuals

Prestació econòmica 
d’assistència 

personal
–

Euros mensuals

Quantia Quantia Quota SS+FP Quantia 

     

Grau III. Nivell 2. 811,98 506,96
153,93

811,98

Grau III. Nivell 1. 608,98 405,99 608,98
Grau II. Nivell 2. 450,00 328,36  


