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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT
8230

Reial decret 570/2011, de 20 d’abril, 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 s’estableixen 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 2011.

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, especifica les prestacions d’atenció
a la dependència, i, concretament, els apartats 3, 4 i 5 defineixen les prestacions
econòmiques que s’hi preveuen.
Aquestes prestacions econòmiques estan regulades posteriorment en els articles
següents: 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’acorda el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència, per a l’aprovació posterior pel Govern mitjançant un reial decret.
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, determina a l’article 13.1 que la quantia de les prestacions econòmiques
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència l’estableix 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 s’actualitza en funció de l’increment de l’índex de preus de consum (IPC).
L’article 13.1 del Reial decret esmentat ha estat modificat pel 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.
El criteri d’actualització anual previst per a les quanties de les prestacions econòmiques
és diferent de l’establert per a les quanties del nivell mínim de protecció garantit per
l’Administració General de l’Estat, ja que en aquest cas s’ha de tenir en compte l’actualització
aplicada a l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM), de conformitat amb el
que preveu l’article 3.4 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.
Amb la finalitat d’unificar els criteris d’actualització anual de quanties en els dos
supòsits, aquest Reial decret té com a objecte modificar l’article 13.1 del Reial decret
727/2007, de 8 de juny, substituint la menció a l’increment de l’índex de preus de consum
(IPC) per l’actualització aplicada a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM).
D’altra banda, en aquest Reial decret es regulen les quanties màximes de les
prestacions econòmiques per grau i nivell amb dret a prestacions previstes en el capítol II
del títol I de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, per a l’exercici 2011.
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D’aquesta manera, d’acord amb les previsions legals esmentades, es desplega el que
disposa 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 s’estén, en l’exercici 2011, a les persones que
siguin o hagin estat reconegudes en grau I, dependència moderada, nivell 2, a més de les
persones que siguin o hagin estat reconegudes en grau III, gran dependència, nivells 1 i 2,
i grau II, dependència severa, nivells 1 i 2.
Finalment, a través de la disposició final primera d’aquest Reial decret es pretén donar
compliment al que preveu l’Acord del Consell de Ministres de 26 de novembre de 2010, en
el qual s’encomana als departaments ministerials competents emprendre reformes
normatives encaminades, entre altres aspectes, a: «I. Excloure les ajudes econòmiques
de l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, de les rendes o ingressos computables a l’efecte de
possibilitar el reconeixement del dret a les pensions no contributives a les víctimes de
violència de gènere».
Aquest Reial decret l’aprova el Govern, de conformitat amb l’Acord de 22 de desembre
de 2010, adoptat pel Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència.
En el seu procés d’elaboració s’ha sotmès a la 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.
Aquesta norma es dicta a l’empara de la facultat que confereixen al Govern la disposició
final setena i l’article 20 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i l’article 13.1 del Reial
decret 727/2007, de 8 de juny.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, amb
l’informe previ del Ministeri 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 15 d’abril 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.
U. L’article 13.1 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, queda redactat en els termes següents:
«1. La quantia de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia
i Atenció a la Dependència és objecte d’actualització anual pel Govern mitjançant un
reial decret, amb l’acord previ del Consell Territorial, per als graus i nivells amb dret
a prestacions, tenint en compte l’actualització aplicada a l’indicador públic de rendes
d’efectes múltiples (IPREM).»
Dos.

S’introdueix una nova disposició addicional, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Quotes a la Seguretat Social i per formació
professional derivades de la prestació econòmica per a atencions en l’entorn
familiar.
Les quotes a la Seguretat Social i per formació professional establertes cada
any en funció del que preveu l’article 4 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, les abona conjuntament i directament l’Institut de Gent Gran i Serveis
Socials (IMSERSO) a la Tresoreria General de la Seguretat Social.»
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Article segon. Quantia màxima de les prestacions econòmiques del grau III, gran
dependència, nivells 1 i 2, grau II, dependència severa, nivells 1 i 2, i grau I, dependència
moderada, nivell 2, per a l’exercici 2011.
S’actualitza per a l’exercici 2011 la quantia màxima 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, d’acord amb el que preveu l’article 13, en la redacció
que en fa aquest Reial decret, 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.
Així mateix, es quantifica per a l’exercici 2011 l’import màxim de la prestació econòmica
vinculada al servei i de la prestació econòmica per a atencions en l’entorn familiar per a
cada persona beneficiària del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, de
grau I, dependència moderada, nivell 2.
En conseqüència, per a l’any 2011 les quanties màximes de les prestacions econòmiques
corresponents al grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, grau II, dependència severa,
nivells 1 i 2, i grau I, dependència moderada, nivell 2, són les que es determinen a l’annex
d’aquest Reial decret.
Disposició transitòria única. Situacions jurídiques preexistents.
La quantia de les prestacions econòmiques reconegudes amb anterioritat a l’exercici
2011 s’actualitza aplicant el percentatge de variació de l’IPREM fixat com a referència l’any
2011 en relació amb el fixat el 2010.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre,
pel qual es regula l’ajuda econòmica que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
S’afegeix un apartat 7 a l’article 6 del Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel
qual es regula l’ajuda econòmica que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, amb la
redacció següent:
«7. L’ajuda econòmica reconeguda de conformitat amb les disposicions
d’aquest Reial decret és compatible amb la percepció de les pensions d’invalidesa i
de jubilació de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva, i en cap cas té la
consideració de renda o ingrés computable als efectes de la percepció
d’aquestes.»
Disposició final segona. Títol competencial.
1. 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.
2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’apartat dos de l’article primer
d’aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució,
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica i règim
econòmic de la Seguretat Social.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor i efectes.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», amb efectes del dia 1 de gener de 2011.
El que estableix la disposició final primera, en relació amb la no-consideració com a
renda o ingrés computable de les ajudes econòmiques que estableix l’article 27 de la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, als efectes de les pensions d’invalidesa i de jubilació de la Seguretat Social en
la modalitat no contributiva, té efectes i és aplicable a partir de la data d’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.
Madrid, 20 d’abril de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Sanitat,
Política Social i Igualtat
LEIRE PAJÍN IRAOLA
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ANNEX
Quanties màximes de les prestacions econòmiques per grau i nivell per a l’any 2011

Graus i nivells

Prestació
econòmica
vinculada al servei
–
Euros mensuals

Prestació econòmica per a
atencions en l’entorn familiar
–
Euros mensuals

Quantia

Quantia

Grau III nivell 2

833,96

520,69

Grau III nivell 1

625,47

416,98

Grau II nivell 2

462,18

337,25

Grau II nivell 1

401,20

300,90

Grau I nivell 2

300,00

180,00
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Quota SS+FP

Prestació econòmica
d’assistència personal
–
Euros mensuals
Quantia

833,96
164,54
(163,04 + 1,50)

625,47

82,27
(81,52 + 0,75)
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