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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORT
2798 Reial decret 99/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció del sistema per a 
l’autonomia i atenció a la dependència garantit per l’Administració General de 
l’Estat.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència (d’ara endavant Llei 39/2006) estableix en el seu 
article 7 que la protecció 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’Estat, un nivell de protecció acordat entre l’Administració General de l’Estat i 
cadascuna de les comunitats autònomes i un nivell addicional que poden establir, per la 
seva part, les comunitats autònomes amb càrrec als seus pressupostos.

L’article 9 de la Llei 39/2006 disposa que el Govern, escoltat el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, ha de determinar 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. A l’apartat 2 estableix que el finançament 
públic d’aquest nivell de protecció és a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

En desplegament d’això es va aprovar el Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre 
nivell mínim de protecció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència garantit 
per l’Administració General de l’Estat (d’ara endavant Reial decret 614/2007).

L’article 3.1 del Reial decret 614/2007 determina que el nivell mínim de protecció de la 
situació de dependència es garanteix mitjançant la fixació d’una quantitat econòmica que 
l’Administració General de l’Estat 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 que preveu el seu Programa individual d’atenció.

L’article 3.5 del Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència garantit per l’Administració 
General de l’Estat, estableix el procediment mitjançant el qual l’Administració General de 
l’Estat ha de fer efectiva a les comunitats autònomes la seva aportació econòmica en 
concepte de nivell mínim de protecció.

Concretament, es determina que l’Administració General de l’Estat ha de fer efectives 
a les comunitats autònomes les quantitats que siguin procedents en funció del nombre de 
beneficiaris reconeguts 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 seu reconeixement, a través 
de la connexió a la xarxa de comunicacions i serveis telemàtics del Sistema.

Com a conseqüència del procés constant d’autoavaluació a què s’està sotmetent 
l’actuació de l’Administració General de l’Estat i a fi de millorar l’eficàcia i eficiència en el 
compliment de la seva obligació de contribuir al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència mitjançant el nivell mínim de protecció garantit, s’introdueixen millores en el 
procediment de lliurament dels fons a les comunitats autònomes.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació, Política Social i Esport, amb 
l’informe del ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de febrer de 2009,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de 
protecció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència garantit per 
l’Administració General de l’Estat.

El Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció del Sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència garantit per l’Administració General de l’Estat, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 5 de l’article 3 queda redactat en els termes següents:
«5. Les aportacions de l’Administració General de l’Estat en concepte de nivell 

mínim de protecció garantit per a cada beneficiari queden condicionades al 
compliment dels requisits que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, 
i en qualsevol cas als següents:

a) Que el procediment de reconeixement de la situació de dependència hagi 
estat iniciat a sol·licitud de l’interessat o de qui en tingui la representació.

b) Que la valoració de la situació de dependència s’hagi realitzat mitjançant 
l’aplicació dels mecanismes que estableix el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, 
pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, sense que sigui possible determinar el 
grau i nivell de dependència mitjançant altres procediments diferents dels que 
estableix el Reial decret esmentat.»

Dos. S’hi afegeix un nou article 4, que queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Moment i forma de lliurament del nivell mínim de protecció.

1. L’Administració General de l’Estat ha de fer efectives a les comunitats 
autònomes les quantitats que siguin procedents en concepte de nivell mínim de 
protecció garantit en funció del nombre de beneficiaris reconeguts 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 seu reconeixement.

2. Els crèdits necessaris per a aquesta finalitat s’han de lliurar mensualment 
per dotzenes parts segons el nombre de beneficiaris amb dret a prestació, a partir 
de la resolució per la qual es fixa el Programa individual d’atenció i es determina la 
corresponent prestació, i s’han de regularitzar amb caràcter trimestral.

3. Per a això, les comunitats autònomes han d’informar l’Administració General 
de l’Estat de les resolucions de reconeixement adoptades, amb indicació expressa 
del grau i nivell dels beneficiaris i dels programes individuals d’atenció aprovats, a 
través de la connexió a la xarxa de comunicacions i serveis telemàtics del Sistema.

4. L’Administració General de l’Estat ha de fer efectives a les comunitats 
autònomes les quantitats que siguin procedents a partir de la data d’efectes de la 
prestació que s’hagi determinat en la resolució corresponent al Programa individual 
d’atenció. No obstant això, quan es reconeguin serveis amb una data anterior a 
l’aprovació del Programa individual d’atenció, el lliurament dels crèdits corresponents 
a aquest període queda condicionat a l’acreditació de la sol·licitud de reconeixement 
del dret i de la prestació efectiva del servei.

5. Quan entre la data d’efectes del servei o de la prestació econòmica i la data 
de la resolució per la qual es fixa el Programa individual d’atenció i es determina la 
prestació corresponent hagi transcorregut més d’un any, i la causa d’aquest retard 
sigui imputable a la comunitat autònoma, el moment i la forma del lliurament per 
l’Administració General de l’Estat de les quantitats corresponents a les prestacions 
i serveis anteriors a la data de la resolució aprovatòria del Programa individual 
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d’atenció poden quedar condicionats a les disponibilitats pressupostàries de 
l’exercici.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les 
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el titular del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport per dictar les 
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Política Social i Esport,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO.
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