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2. S’ha d’elaborar una llista dels centres locals de 
control dotats de l’equip adequat per coordinar les mesu-
res de control a escala local.

3. S’ha d’oferir informació detallada sobre el perso-
nal que participa en mesures de control, les seves qualifi-
cacions, les seves responsabilitats i sobre les instruccions 
que rep relatives a la necessitat de protecció personal i al 
risc que la influença aviària constitueix per a la salut 
humana.

4. Qualsevol centre local d’urgència ha de poder 
establir ràpidament contacte amb les persones o organit-
zacions directament o indirectament afectades per un 
focus.

5. S’ha de disposar dels equips i materials necessa-
ris per portar a terme de manera efectiva les mesures de 
control.

6. S’han de donar instruccions precises relatives a 
les accions que s’hagin d’adoptar quan se sospitin i con-
firmin casos d’infecció o de contaminació, inclosos els 
mitjans de destrucció dels cadàvers.

7. S’han d’establir programes de formació per man-
tenir i desenvolupar les capacitats necessàries per partici-
par en els procediments sobre el terreny i en els adminis-
tratius.

8. Els laboratoris de diagnòstic han de tenir instal-
lacions per practicar necròpsies, la capacitat necessària 
per als exàmens serològics, histològics, etc., i actualitzar 
les tècniques de diagnòstic ràpid. S’han d’establir disposi-
cions per al transport ràpid de mostres. El pla d’interven-
ció ha de destacar també la capacitat de diagnòstic del 
laboratori i els recursos disponibles per enfrontar-se a un 
focus de la malaltia.

9. S’ha d’elaborar un pla de vacunació complet, amb 
diversos marcs hipotètics, amb indicació dels grups d’aus 
de corral i altres aus captives que han de participar, un 
càlcul de la quantitat necessària de vacunes, i la seva dis-
ponibilitat.

10. Han d’existir disposicions sobre la disponibilitat 
de dades sobre el registre d’explotacions comercials 
d’aus de corral en el territori d’Espanya, sense perjudici 
d’altres disposicions pertinents que la legislació comuni-
tària estableixi en aquest àmbit.

11. S’han de prendre mesures per reconèixer les 
races protegides, si s’escau, registrades oficialment d’aus 
de corral i altres aus captives.

12. S’han de prendre mesures per identificar les 
zones de gran densitat d’aus de corral.

13. S’han d’adoptar disposicions que atorguin la 
capacitat jurídica necessària per a l’aplicació dels plans 
d’intervenció.

14. S’ha de comptar amb la col·laboració, assessora-
ment o suport del sector productor. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 8350 REIAL DECRET 504/2007, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el barem de valoració de la situació 
de dependència que estableix la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència. («BOE» 96, de 21-4-2007.)

La disposició final setena de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència, faculta el 
Govern per dictar les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei, amb la 
finalitat principal de fer efectiu l’exercici del dret subjectiu 
de ciutadania que es reconeix a tots els espanyols en situ-
ació de dependència a través del sistema per a l’autono-
mia i atenció a la dependència.

Amb independència d’aquesta habilitació general, la 
disposició final cinquena de la Llei encomana al Govern 
l’aprovació d’un reglament que estableixi el barem per a 
la valoració dels graus i nivells de dependència que pre-
veuen els articles 26 i 27. Així mateix, el Govern ha de 
donar compliment a la disposició addicional tretzena de la 
Llei, que estableix una valoració específica per als menors 
de tres anys que atengui les especials circumstàncies que 
deriven d’aquesta edat.

D’acord amb el capítol III, títol I, de la Llei, el barem 
que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els 
criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia 
de les persones, pel que fa a la capacitat per dur a terme 
les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessi-
tat de suport i supervisió sobre això per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

La valoració té en compte els informes existents rela-
tius a la salut de la persona i a l’entorn en què fa la seva 
vida. Aquest instrument de valoració de la situació de 
dependència inclou un protocol amb els procediments i 
les tècniques que s’han de seguir i la determinació dels 
intervals de puntuació que corresponen a cadascun dels 
graus i nivells de dependència.

Així mateix, aquest Reial decret, en compliment del 
que estableix la disposició addicional novena de la Llei 
39/2006, també possibilita l’efectivitat del reconeixement 
de la situació de dependència dels qui tinguin reconeguda 
la pensió de gran invalidesa o la necessitat d’ajuda de 
tercera persona.

En el cas de les persones que tinguin reconegut el 
complement de gran invalidesa, mitjançant l’aplicació del 
barem, s’han d’establir el grau i nivell de dependència de 
cada persona, i garantir, en tot cas, el grau I dependència 
moderada nivell 1. I pel que fa als qui tinguin reconegut el 
complement de necessitat de tercera persona segons 
l’annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, 
de procediment per al reconeixement, declaració i qualifi-
cació del grau de minusvalidesa, s’estableix l’aplicació de 
la corresponent taula d’homologació.

En compliment del que estableix l’article 27 i la dispo-
sició final cinquena de la Llei 39/2006, el Consell Territorial 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció de la Dependèn-
cia va adoptar l’Acord de 23 de març de 2007, pel qual 
s’aproven el barem de valoració dels graus i nivells de 
dependència, i l’escala de valoració específica per a 
menors de tres anys, així com l’homologació dels reco-
neixements previs per a les persones que tinguin recone-
gut el complement de gran invalidesa i per als qui tinguin 
reconegut el complement de la necessitat del concurs 
d’una altra persona.

En compliment dels articles 40 i 41 de la Llei 39/2006, 
el projecte ha estat sotmès al Comitè Consultiu del Sis-
tema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, el 
Consell Estatal de Persones Grans, el Consell Nacional de 
la Discapacitat, el Consell Estatal d’Organitzacions no 
Governamentals d’Acció Social, així com el Comitè Espa-
nyol de Representants de Persones amb Discapacitat, que 
han emès informe favorable.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials i, en substitució seva i de conformitat amb el 
Reial decret 502/2007, de 19 d’abril, la vicepresidenta pri-
mera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 20 d’abril de 2007,
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D I S P O S O :

Article únic. Barem de valoració dels graus i els nivells 
de dependència i escala de valoració específica per als 
menors de tres anys.

S’aproven el barem de valoració dels graus i nivells de 
dependència i l’escala de valoració específica per als 
menors de tres anys, que figuren com a annexos I i II 
d’aquest Reial decret.

Disposició addicional primera. Efectivitat del reconeixe-
ment de les situacions vigents de gran invalidesa i de 
la necessitat del concurs d’una altra persona.

1. Als efectes del que preveu la disposició addicional 
novena de la Llei, a les persones que tinguin reconegut el 
complement de gran invalidesa, se’ls reconeix la situació 
de dependència, amb el grau i el nivell que es determinin, 
mitjançant l’aplicació del barem que estableix l’article 
l’anterior, i se’ls garanteix en tot cas el grau I dependència 
moderada, nivell I.

2. Així mateix, a les persones que tinguin reconegut 
el complement de la necessitat del concurs d’una altra 
persona, determinat segons el barem de l’annex 2 del 
Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procedi-
ment per al reconeixement, la declaració i la qualificació 
de grau de minusvalidesa, se’ls reconeix el grau i nivell 
que els correspongui, en funció de la puntuació específica 
atorgada per l’esmentat barem, d’acord amb la taula 
següent:

De 15 a 29 punts: grau I de dependència, nivell 2.
De 30 a 44 punts: grau II de dependència, nivell 2.
De 45 a 72 punts: grau III de dependència, nivell 2.

3. Les persones que tinguin reconeguda la necessi-
tat d’assistència d’una tercera persona, d’acord amb l’an-
nex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, 
continuen gaudint de tots els efectes jurídics d’aquest 
reconeixement, quan l’hagi d’acreditar davant de qualse-
vol Administració o entitat pública o privada, mentre no 
els sigui reconegut el grau i nivell de dependència que els 
correspongui de conformitat amb aquest barem.

4. En els casos especificats als números anteriors 
d’aquesta disposició addicional, el reconeixement de la 
situació de dependència, amb el grau i nivell que es deter-
minin mitjançant l’aplicació del barem que estableix 
aquest Reial decret, l’han de fer pels òrgans correspo-
nents, a instàncies de la persona interessada o el seu 
representant legal.

Disposició addicional segona. Valoració de la necessitat 
del concurs d’una altra persona per al reconeixement de 
les prestacions no contributives de la Seguretat Social i 
per al gaudi de qualsevol benefici, servei o ajuda en què 
sigui necessària l’acreditació d’aquesta situació.

La determinació de la situació de dependència i de la 
necessitat del concurs d’una altra persona a què es refe-

reixen els articles 145.6, 182 bis 2.c), i 182 ter del Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’ha de 
fer mitjançant l’aplicació del barem aprovat pel present 
Reial decret, amb les especificacions relatives a l’edat i el 
tipus de discapacitat que s’hi estableixen. La determina-
ció de la situació de dependència, mitjançant l’aplicació 
d’aquest barem, també serveix per al gaudi de qualsevol 
benefici, servei o ajuda establerts per qualsevol Adminis-
tració pública o entitat en els casos en què sigui necessà-
ria l’acreditació d’ajuda d’una tercera persona.

Disposició addicional tercera. Ampliació dels períodes 
de descans per maternitat.

Per a l’ampliació del període de descans per materni-
tat en els casos de discapacitat del fill o menor acollit, 
s’aplica l’escala de valoració específica per a menors de 3 
anys, i es considera que és procedent l’ampliació quan la 
valoració sigui almenys del grau I moderat.

Així mateix, als efectes de l’ampliació del període de 
descans per maternitat que, d’acord amb la legislació 
aplicable, correspongui en els casos en què el nounat 
hagi de romandre hospitalitzat després del part, s’han de 
tenir en compte els internaments hospitalaris iniciats 
durant els trenta dies naturals següents al part.

Disposició addicional quarta. Revisió del barem.

Transcorregut el primer any d’aplicació del barem de 
valoració de la situació de dependència que s’estableix 
mitjançant aquest Reial decret, el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Depen-
dència ha de fer una avaluació dels resultats obtinguts i 
proposar les modificacions que, si s’escau, consideri pro-
cedents.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret. 
En particular, queda expressament derogat l’annex 2 del 
Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, sobre procedi-
ment per al reconeixement, la declaració i la qualificació 
del grau de minusvalidesa, sense perjudici del que preveu 
la disposició addicional primera, apartat 3.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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ANNEX I 
.

Barem de valoració dels graus i nivells de dependència (BVD)  
.

INTRODUCCIÓ 

D'acord amb l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, la dependència és "l'estat de 
caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la 
discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, 
necessiten l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per fer activitats bàsiques
de la vida diària o,  en el cas de les persones amb  discapacitat intel·lectual o malaltia mental,
d'altres ajudes per a la seva autonomia personal".  

El barem de valoració de la dependència (d'ara endavant, BVD) permet determinar les 
situacions de dependència moderada, dependència greu i de gran dependència,  

a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona  necessita ajuda per realitzar diverses 
activitats bàsiques de la vida diària almenys una  vegada al dia o té necessitats d'ajuda
intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final 
del BVD de 25 a 49 punts. 

b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita  ajuda per realitzar diverses
activitats bàsiques de la vida diària dos o tres vegades al dia, però no vol el suport 
permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. 
Es correspon amb una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts. 

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda  per realitzar  diverses 
activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'auto-
nomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d'una  
altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal. 
Es correspon amb una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts. 

Així mateix, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció de l'autonomia 
personal i de la intensitat de la cura que requereix d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 
26 de la Llei 39/2006. El BVD és aplicable en qualsevol situació de discapacitat i en qualsevol edat, a 
partir dels 3 anys. 

CRITERIS D'APLICACIÓ 

1. La valoració es basa en l'aplicació d'un qüestionari i en l'observació directa de la persona que 
es valora per part d'un professional qualificat i amb la formació adequada en el BVD. En el cas 
de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, així com en les altres situacions en 
què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva, com ara la sordce-
guesa i el dany cerebral, el qüestionari s'aplica en forma d'entrevista en presència de la per-
sona a valorar i amb la participació d'una persona que conegui degudament la situació del 
sol·licitant.  

2. La valoració s'ha de fer tenint en compte els corresponents informes sobre la salut de la persona
i sobre l'entorn en què visqui, i considerant, si s'escau, les ajudes tècniques, ortesis i pròtesis
que li hagin estat prescrites (art. 27.5 de la Llei). A més, aquestes s'han de posar en relació
amb les barreres existents en el seu entorn habitual. 
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3. El barem ha de ser aplicat a l'entorn habitual de la persona, valorant les següents activitats i 
tasques de l'entorn habitual dins i fora del domicili: menjar i beure; regulació de la 
micció/defecació; rentar-se les mans i rentar-se la cara; desplaçar-se fora de casa. La resta 
d'activitats i tasques de l'entorn habitual es corresponen amb el domicili habitual. 

4. Es valora la necessitat de suport d'una altra persona en l'activitat o tasca encara que la persona 
valorada l'estigui rebent actualment i amb independència d'aquest. 

5. El barem valora la capacitat de la persona per portar a terme per si mateixa les activitats 
bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió per a la seva realització 
per persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental (art. 27.4 de la Llei), així com 
en les altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivo- 
cognitiva. 

6. Per valorar la capacitat de la persona valorada per dur a terme per si mateixa i de forma 
adequada les tasques que es descriuen al BVD, s'ha de tenir en compte tant la seva capacitat 
d'execució física, com la seva capacitat mental i/o d'iniciativa, sempre que hi hagi deficiències 
permanents (motrius, mentals, intel·lectuals, sensorials o d'un altre tipus). En el cas de les 
patologies que cursen per brots, la valoració s'ha de fer en la situació basal del pacient, tenint 
en compte la freqüència, la durada i la gravetat dels brots.  

7. La valoració de l'execució de la persona valorada en les diferents tasques s'emmarca en la 
valoració global de l'activitat corresponent. En els casos en què les persones amb discapacitat 
intel·lectual o amb malaltia mental, així com amb afectacions en la seva capacitat 
perceptivocognitiva, que són capaces de dur a terme les tasques de l'activitat de manera 
aïllada, però que requereixen el suport i la supervisió general per fer, d'una manera 
comprensiva, l'activitat en el seu  conjunt, s'ha de valorar amb falta de desenvolupament en 
totes les tasques de l'activitat corresponent. 

8. El valorador ha d'identificar el nivell i els problemes de desenvolupament que té la persona 
valorada en les tasques que s'inclouen en aquest formulari d'acord amb els criteris d'aplicació 
esmentats. Així mateix, també s'ha d'assenyalar el grau de suport d'una altra persona que 
requereix la persona valorada per portar a terme les tasques i activitats.  

9. La valoració d'activitats i tasques s'ha de fer d'acord amb els criteris d'aplicabilitat que recull la 
taula de grups d'edat i d'existència de discapacitat intel·lectual o malaltia mental (DI/MM) o 
altres situacions en què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva 
(vegeu la taula més endavant). 

Llegiu detingudament les descripcions i les claus que apareixen a continuació.  

Nivells de desenvolupament de tasques:

SÍ, la persona valorada és capaç de dur a terme la tasca sense el suport d'una altra persona. 
NO, la persona valorada necessita el suport d'una altra persona. 
NO APLICABLE.

Problemes en el desenvolupament de tasques:

F. No executa físicament la tasca. 
C (només aplicable a DI/MM). No comprèn la tasca i/o l'executa sense coherència i/o amb 
desorientació. 
I (només aplicable a DI/MM). No mostra iniciativa per dur a terme la tasca.
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Graus de suport d'una altra persona en les tasques:

SP. Supervisió/Preparació. La persona valorada només necessita que una altra persona li prepari 
els elements necessaris per dur a terme l'activitat i/o li faci indicacions o estímuls, sense contacte 
físic, per dur a terme l'activitat correctament i/o evitar que representi un perill. 
FP. Assistència física parcial. La persona valorada requereix que una altra persona col·labori 
físicament en la realització de l'activitat. 
FM. Assistència física màxima. La persona valorada requereix que una altra persona la substitueixi 
en la realització física de l'activitat  
ES. Assistència especial. La persona valorada presenta trastorns de comportament i/o problemes 
perceptivocognitius que dificulten la prestació del suport d'una altra persona en la realització de 
l'activitat. 

En la valoració de la dependència es consideren les següents activitats d'autocura, mobilitat i tasques 
domèstiques que es conceptualitzen, d'acord amb la Classificació internacional del funcionament, la 
discapacitat i la salut (OMS 2001), tal com es detallen a continuació; així com l'activitat de prendre 
decisions en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental o altres situacions en 
què les persones puguin tenir afectada la capacitat perceptivocognitiva.  

MENJAR I BEURE: Portar a terme les tasques i accions coordinades relacionades amb menjar els 
aliments servits, apropar-los a la boca i consumir-los de manera adequada per a la cultura local, tallar 
o partir el menjar en trossos, obrir ampolles i llaunes, fer servir els coberts. Subjectar el got, apropar-lo 
a la boca i beure de manera adequada per a la cultura local, barrejar, remenar i servir líquids per 
beure, beure a través d'una ajuda instrumental. 

REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ: Indicar-ne la necessitat, adoptar la postura adequada, 
escollir i anar a un lloc adequat per orinar/defecar, manipular la roba abans i després d'orinar/defecar, i 
netejar-se després d'orinar/defecar.

RENTAR-SE: Rentar-se i eixugar-se tot el cos, o parts del cos, utilitzant aigua i materials o mètodes 
apropiats de rentar-se i eixugar-se, com ara banyar-se, dutxar-se, rentar-se les mans i els peus, la 
cara i els cabells, i assecar-se amb una tovallola. 

ALTRES ATENCIONS CORPORALS: Cura de parts del cos que requereixen un nivell d'atenció més 
gran que el simple fet de rentar-se i eixugar-se. 

VESTIR-SE: Portar a terme les accions i tasques coordinades necessàries per posar-se i treure's roba 
i el calçat en l'ordre correcte i d'acord amb les condicions climàtiques, i les condicions socials, com ara 
posar-se, cordar-se i treure's camises, faldilles, bruses, pantalons, roba interior, (...), sabates, botes, 
sandàlies i sabatilles. 

MANTENIMENT DE LA SALUT: Cuidar d'un mateix sent conscient de les pròpies necessitats i fent el 
que sigui necessari per cuidar de la pròpia salut, tant per reaccionar davant els riscos sobre la salut, 
com per prevenir malalties, com ara buscar assistència mèdica; seguir consells mèdics i d'altres 
professionals de la salut; i evitar riscos.

TRANSFERÈNCIES CORPORALS: Agrupa les activitats següents. 
• Seure: adoptar i deixar la posició d'assegut, i canviar la posició del cos d'estar assegut a 

qualsevol altra com ara aixecar-se o ajeure’s. 
• Ajeure's: adoptar i deixar una posició ajeguda o canviar la posició del cos de l'horitzontal a 

qualsevol altra, com ara posar-se dret o seure.
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• Posar-se dret: adoptar i deixar la posició d'estar dret o canviar la posició corporal d'estar dret a 
qualsevol altra posició com ara ajeure’s o seure. 

• Transferir el propi cos mentre s'està assegut: moure's, estant assegut, d'un seient a un altre, al 
mateix nivell o a un altre nivell, com moure's des d'una cadira fins al llit. 

• Transferir el propi cos mentre s'està ajagut: moure's estant ajegut d'un lloc a un altre en el 
mateix nivell o a un altre nivell, com passar d'un llit a un altre.

DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA: Caminar i/o moure's dins de la pròpia casa, dins d'una habitació, 
entre diferents habitacions.

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA: Caminar i/o moure's, a prop o lluny del propi habitatge, i/o 
utilització de mitjans de transport, públics o privats.

TASQUES DOMÈSTIQUES: Agrupa les activitats següents. 
- Preparar menjars: Idear, organitzar, cuinar i servir menjars freds i calents per a un mateix.  
- Anar a comprar: aconseguir a canvi de diners béns i serveis necessaris per a la vida diària, 

com la selecció d'aliments, begudes, productes de neteja, articles per a la casa o roba; 
comparar la qualitat i el preu dels productes necessaris, negociar i pagar els béns o serveis 
seleccionats i transportar els béns. 

- Netejar i cuidar l'habitatge: Inclou activitats com ara ordenar i treure la pols, escombrar, netejar 
i passar el pal de fregar pel terra, netejar finestres i parets, netejar lavabos i inodors, netejar 
mobles; així com rentar plats, paelles, cassoles i estris de cuina, i netejar taules i terres al 
voltant de l'àrea on es menja i es cuina  

- Rentar i cuidar la roba: Rentar la roba (a mà o a màquina), eixugar-la (a l'aire o a màquina), 
planxar-la, i guardar-la a l'armari o similar. 

PRENDRE DECISIONS. Capacitat de controlar, afrontar i prendre per iniciativa pròpia decisions 
personals relatives a com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies. Agrupa la presa de 
decisions relatives a les activitats d'autocura, activitats de mobilitat, tasques domèstiques, interaccions 
interpersonals bàsiques i complexes, fer servir i gestionar els diners i ús de serveis a disposició del 
públic.  

TAULA D'APLICABILITAT DE TASQUES I ACTIVITATS DEL BVD 

A continuació es presenten en forma de taula els criteris d'aplicabilitat de les tasques i activitats 
del BVD en funció del grup d'edat de la persona valorada, així com en funció de la presència de 
discapacitat intel·lectual o malaltia mental o altres situacions en què les persones puguin tenir afectada 
la capacitat perceptivocognitiva. Les tasques o activitats que no són aplicables en el cas de la persona 
valorada s'assenyalen a la taula següent  NA.  

El sistema de ponderació de tasques i activitats del barem s'ajusta en funció de les tasques i activitats 
que són aplicables en el cas de la persona valorada, d'acord amb les taules de pesos que consten a 
l'annex d'aquest document.  

Aplicables a totes les situacions de dependència 3 a 6 anys 7 a 10 
anys 

11 a 17 
anys 

18 anys i 
més 

MENJAR I BEURE     
Emprar nutrició i/o hidratació artificial NA NA Sí Sí 
Obrir ampolles i llaunes NA Sí Sí Sí 
Tallar o partir la carn en trossos NA Sí Sí Sí 
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Aplicables a totes les situacions de dependència 3 a 6 anys 7 a 10 
anys

11 a 17 
anys

18 anys i 
més

Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca Sí Sí Sí Sí 
Subjectar el recipient de beguda Sí Sí Sí Sí 
Apropar-se el recipient de beguda a la boca Sí Sí Sí Sí 
Xuclar les begudes Sí Sí Sí Sí 
     
REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ 
Anar a un lloc adequat Sí Sí Sí Sí 
Manipular la roba Sí Sí Sí Sí 
Adoptar i deixar la postura adequada Sí Sí Sí Sí 
Netejar-se NA Sí Sí Sí 
Continència micció Sí Sí Sí Sí 
Continència defecació Sí Sí Sí Sí 
     
RENTAR-SE 
Rentar-se les mans Sí Sí Sí Sí 
Rentar-se la cara Sí Sí Sí Sí 
Rentar-se la part inferior del cos NA Sí Sí Sí 
Rentar-se la part superior del cos NA Sí Sí Sí 
     
ALTRES ATENCIONS CORPORALS     
Pentinar-se NA Sí Sí Sí 
Tallar-se les ungles NA NA Sí Sí 
Rentar-se els cabells NA Sí Sí Sí 
Rentar-se les dents NA Sí Sí Sí

VESTIR-SE 
Calçar-se NA Sí Sí Sí 
Cordar-se botons NA Sí Sí Sí 
Vestir-se peces de la part inferior del cos NA Sí Sí Sí 
Vestir-se peces de la part superior del cos NA Sí Sí Sí 

MANTENIMENT DE LA SALUT 
Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades NA Sí Sí Sí 
Evitar riscos dins el domicili NA Sí Sí Sí 
Evitar riscos fora del domicili NA NA Sí Sí 
Demanar ajuda davant una urgència NA NA Sí Sí 
TRANSFERÈNCIES CORPORALS 
Seure Sí Sí Sí Sí  
Ajeure's Sí Sí Sí Sí 
Posar-se dret Sí Sí Sí Sí 
Transferir mentre s'està assegut Sí Sí Sí Sí 
Transferir mentre s'està ajagut Sí Sí Sí Sí 
     
DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA 
Desplaçaments vinculats a l'autocura Sí Sí Sí Sí 
Desplaçaments no vinculats a l'autocura Sí Sí Sí Sí 
Accedeix a tots els elements comuns de les 
habitacions 

Sí Sí Sí Sí 
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Aplicables a totes les situacions de dependència 3 a 6 anys 7 a 10 
anys

11 a 17 
anys

18 anys i 
més

Accedeix a totes les estances comunes de l'habitatge 
en què resideix 

Sí Sí Sí Sí

     
DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA 
Accés a l'exterior NA Sí Sí Sí 
Desplaçament al voltant de l'edifici NA Sí Sí Sí 
Desplaçament pròxim NA Sí Sí Sí 
Desplaçament llunyà NA NA Sí Sí 
Utilització de mitjans transport NA NA Sí Sí 

DUR A TERME TASQUES DOMÈSTIQUES 
Preparar menjars NA NA NA Sí 
Anar a comprar NA NA NA Sí 
Netejar i cuidar l'habitatge NA NA NA Sí 
Rentar i cuidar la roba NA NA NA Sí 

Aplicables només en situacions de persones amb 
discapacitat intel·lectual o malaltia mental o amb 
deficiència en la capacitat perceptivocognitiva 

3 a 6 anys 7 a 10 
anys 

11 a 17 
anys 

18 anys i 
més 

PRENDRE DECISIONS    
Activitats d'autocura Sí Sí Sí Sí 
Activitats de mobilitat Sí Sí Sí Sí 
Tasques domèstiques NA NA NA Sí 
Interaccions interpersonals  Sí Sí Sí Sí 
Utilitzar i gestionar els diners NA Sí Sí Sí 
Ús de serveis a disposició del públic NA NA Sí Sí 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE MENJAR I BEURE 

És capaç de dur a terme les següents tasques relatives a l'activitat de menjar i beure 
sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Emprar nutrició i/o 
hidratació artificial 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Obrir ampolles i 
llaunes 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Tallar o partir el 
menjar en trossos 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Fer servir coberts per 
apropar el menjar a la 
boca 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Subjectar el recipient 
de beguda 

NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Apropar-se el recipient 
de beguda a la boca 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Xarrupar les begudes  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
3. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

4. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

1. Problemes identificats   
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

2. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

5. Altres observacions. 
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VALORACIÓ EN LA REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ 

És capaç de dur a terme les tasques següents relatives a la regulació de la 
micció/defecació sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Anar a un lloc adequat  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 
Manipular la roba  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Adoptar o deixar la 
postura adequada 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Netejar-se  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Continència micció  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Continència defecació  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
8. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

9. Barreres o facilitadors  
en l'entorn. 

6. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

7. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

10. Altres observacions. 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE RENTAR-SE 

És capaç de dur a terme les següents tasques relatives a l'activitat de rentar-se 
sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual?

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Rentar-se les mans  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar-se la cara  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar-se la part 
inferior del cos 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar-se la part 
superior del cos 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
13. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

14. Barreres o facilitadors  
en l'entorn. 

11. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

12. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

15. Altres observacions. 
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VALORACIÓ EN ALTRES ATENCIONS CORPORALS 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb altres atencions 
corporals sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Pentinar-se  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Tallar-se les ungles  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar-se els cabells  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar-se les dents  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
18. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

19. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

16. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

17. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

20. Altres observacions. 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE VESTIR-SE 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb l'activitat de vestir-
se sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Calçar-se  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Cordar-se botons  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Posar-se les peces de 
la part inferior del cos 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Posar-se les peces de 
la part superior del 
cos

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
23. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

24. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

21. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

22. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

25. Altres observacions. 



2260 Dilluns 23 d’abril 2007 Suplement núm. 16

  

VALORACIÓ EN MANTENIMENT DE LA SALUT 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb el manteniment de 
la salut sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Aplicar-se les 
mesures 
terapèutiques 
recomanades 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Evitar riscos dins del 
domicili

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Evitar riscos fora del 
domicili 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Demanar ajuda 
davant una urgència

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
28. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

29. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

26. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

27. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

30. Altres observacions. 
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VALORACIÓ EN TRANSFERÈNCIES CORPORALS 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb les transferències 
corporals sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Seure  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Ajeure's  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Posar-se dret  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Transferir-se mentre 
està assegut

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Transferir-se mentre 
s'està estirat 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
33. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

34. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

31. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

32. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

35. Altres observacions. 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb desplaçar-se dins 
de casa sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Dur a terme 
desplaçaments 
vinculats a l'autocura 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Dur a terme 
desplaçaments no 
vinculats a l'autocura

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Accedir a tots els 
elements comuns de 
les habitacions 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Accedir a totes les 
estances comunes de 
l'habitatge on viu

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
38. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

39. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

36. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

37. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

40. Altres observacions. 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb desplaçar-se fora 
de casa sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Accedir a l'exterior de 
l'edifici 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Desplaçar-se al 
voltant de l'edifici

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Dur a terme un 
desplaçament pròxim 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Desplaçament llunyà  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 
Utilització de mitjans 
de transport 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
43. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

44. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

41. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

42. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

45. Altres observacions. 
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VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE DUR A TERME TASQUES DOMÈSTIQUES 

És capaç de dur a terme les següents tasques relacionades amb les tasques 
domèstiques sense el suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Preparar menjars  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Anar a comprar  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Netejar i cuidar 
l'habitatge 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Rentar i cuidar la roba  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
48. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

49. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

46. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

47. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

50. Altres observacions. 



Suplement núm. 16 Dilluns 23 d’abril 2007 2265

  

VALORACIÓ DE LA CAPACITAT DE PRENDRE DECISIONS  

És capaç de prendre decisions relacionades amb les següents activitats sense el 
suport d'una altra persona en el seu entorn habitual? 

TASQUES EXECUCIÓ 

Problemes en 
l'execució 

GRAU DE SUPORT 
PERSONAL

F C I 
Activitats d'autocura  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 
Activitats de mobilitat  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 
Tasques domèstiques  NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Interaccions 
interpersonals 
bàsiques i complexes

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Fer servir  i gestionar 
els diners 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

Ús de serveis a 
disposició del públic 

 NA  SÍ  NO  SP  FP  ES 

NOTES DE LA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT 
53. Identificació de l'ús 

d'ajudes tècniques. 

54. Barreres o facilitadors 
en l'entorn. 

51. Problemes identificats 
en l'informe de 
condicions de salut que 
afecten l'execució del 
sol·licitant en l'activitat. 

52. Descripció del 
funcionament del 
sol·licitant en l'activitat. 

55. Altres observacions. 



2266 Dilluns 23 d’abril 2007 Suplement núm. 16

  

ACTIVITATS TASQUES EXECUCIÓ
PROBLEMES GRAU
D’EXECUCIÓ DE SUPORT PUNTS

              PUNTUACIÓ TOTAL GRAU NIVELL

RESUM DE RESULTATS DE LA VALORACIÓ
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DETERMINACIÓ DE LA SEVERITAT DE LA DEPENDÈNCIA 

La determinació del grau i el nivell de la dependència de la persona valorada 
s'obté a partir de la puntuació final produïda en l'aplicació del BVD d'acord amb 
l'escala de puntuació següent: 

La puntuació final s'obté de la suma dels pesos de les tasques (vegeu l'annex A) 
en què la persona valorada no té execució ponderada pel coeficient del grau de 
suport en cada tasca (vegeu l'annex C) i el pes de l'activitat corresponent. En el 
cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental, i també 
amb afectacions en la seva capacitat perceptivocognitiva s'utilitza a més una taula 
específica de pesos de les tasques (vegeu l'annex B), seleccionant com a 
puntuació final aquella que resulti més beneficiosa per a la persona valorada.  
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ACTIVITATS / TASQUES

Obrir ampolles i llaunes

Tallar o partir la carn en trossos

Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca

Subjectar el recipient de beguda

Apropar-se el recipient de beguda a la boca

Xarrupar les begudes 

MENJAR I BEURE

Anar a un lloc adequat

Manipular la roba

Adoptar i deixar la postura adequada

Netejar-se

Continència micció

Continència defecació

REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ

Rentar-se les mans

Rentar-se la cara

Rentar-se la part inferior del cos

Rentar-se la part superior del cos

RENTAR-SE

Pentinar-se

Tallar-se les ungles

Rentar-se els cabells

Rentar-se les dents

ALTRES ATENCIONS CORPORALS

Calçar-se

Cordar-se botons

Posar-se peces de la part inferior del cos

Posar-se peces de la part superior del cos

VESTIR-SE

Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades

Evitar riscos dins el domicili

Evitar riscos fora del domicili

Demanar ajuda davant una urgència

MANTENIMENT DE LA SALUT

Seure

Estirar-se

Posar-se dret

Transferir mentre s’està assegut

Transferir mentre s’està estirat

TRANSFERÈNCIES CORPORALS

Fer desplaçaments vinculats a l’autocura

Fer desplaçaments no vinculats a l’autocura

Accedir a tots els elements comuns de les habitacions

Accedir a totes les estances comunes de l’habitatge habitual

DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA

Fer desplaçaments propers

Fer desplaçaments llunyans

Utilitzar mitjans de transport

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA

Preparar menjars

Anar a comprar

Rentar i cuidar l’habitatge

Rentar i cuidar la roba

TASQUES DOMÈSTIQUES

Activitats d’autocura

Activitats de mobilitat

Tasques domèstiques

Relacions interpersonals

Gestió dels diners

Ús de serveis a disposició del públic

PRENDRE DECISIONS

3-6 ANYS    7-10 ANYS   11-17 ANYS       18+ANYS

ANNEX A: TAULA GENERAL DE PESOS DE TASQUES I ACTIVITATS

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA
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ACTIVITATS / TASQUES

Obrir ampolles i llaunes

Tallar o partir la carn en trossos

Utilitzar coberts per apropar el menjar a la boca

Subjectar el recipient de beguda

Apropar-se el recipient de beguda a la boca

Xarrupar les begudes 

MENJAR I BEURE

Anar a un lloc adequat

Manipular la roba

Adoptar i deixar la postura adequada

Netejar-se

Continència micció

Continència defecació

REGULACIÓ DE LA MICCIÓ/DEFECACIÓ

Rentar-se les mans

Rentar-se la cara

Rentar-se la part inferior del cos

Rentar-se la part superior del cos

RENTAR-SE

Pentinar-se

Tallar-se les ungles

Rentar-se els cabells

Rentar-se les dents

ALTRES ATENCIONS CORPORALS

Calçar-se

Cordar-se botons

Posar-se peces de la part inferior del cos

Posar-se peces de la part superior del cos

VESTIR-SE

Aplicar-se mesures terapèutiques recomanades

Evitar riscos dins el domicili

Evitar riscos fora del domicili

Demanar ajuda davant una urgència

MANTENIMENT DE LA SALUT

Seure

Estirar-se

Posar-se dret

Transferir mentre s’està assegut

Transferir mentre s’està estirat

TRANSFERÈNCIES CORPORALS

Fer desplaçaments vinculats a l’autocura

Fer desplaçaments no vinculats a l’autocura

Accedir a tots els elements comuns de les habitacions

Accedir a totes les estances comunes de l’habitatge habitual

DESPLAÇAR-SE DINS DE CASA

Fer desplaçaments propers

Fer desplaçaments llunyans

Utilitzar mitjans de transport

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA

Preparar menjars

Anar a comprar

Rentar i cuidar l’habitatge

Rentar i cuidar la roba

TASQUES DOMÈSTIQUES

Activitats d’autocura

Activitats de mobilitat

Tasques domèstiques

Relacions interpersonals

Gestió dels diners

Ús de serveis a disposició del públic

PRENDRE DECISIONS

3-6 ANYS    7-10 ANYS   11-17 ANYS       18+ANYS

 ANNEX B: TAULA ESPECÍFICA DE PESOS DE TASQUES I ACTIVITATS

DESPLAÇAR-SE FORA DE CASA
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ANNEX C: TAULA DE COEFICIENTS DE GRAUS DE SUPORT 

GRAUS DE SUPORT  COEFICIENT 

Supervisió/Preparació 0,90 
Assistència física parcial 0,90 
Assistència física màxima 0,95 
Assistència especial 1,00 
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ANNEX II 

Escala de valoració específica de dependència per a persones menors de tres anys (EVE) 

INTRODUCCIÓ 

La disposició addicional tretzena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència que regula la protecció de les persones menors de tres 

anys, estableix, als efectes de valoració, una escala de valoració especifica (d'ara endavant EVE).  

En persones menors de tres anys, són objecte de valoració les situacions originades per condicions de salut de 
caràcter crònic, prolongat o de llarga durada.  

La valoració de les persones d'entre 0 i 3 anys té caràcter no permanent, i s'estableixen revisions d'ofici 
periòdiques als 6, 12, 18, 24 i 30 mesos. Als 36 mesos totes les persones han de tornar a ser avaluades amb el 

BVD per a persones de més de 3 anys. 

L'EVE permet establir tres graus de dependència, moderada, severa i gran dependència que es correspon amb 
la puntuació final d'1 a 3 punts obtinguda en la seva aplicació. No s'estableixen nivells en cada grau i es fa una

assignació directa al nivell 2.  

L'EVE estableix normes per a la valoració de la situació de dependència i la determinació de la seva severitat, 
tenint com a referent la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF), 

adoptada per l'Organització Mundial de la Salut.  

CRITERIS D'APLICACIÓ 

1 L'EVE valora la situació de dependència en persones d'entre zero i tres anys remetent-se a la 
comparació amb el funcionament esperat en altres persones de la mateixa edat sense la condició de salut per 
la qual se sol·licita la valoració.  
2 La valoració s'ha de fer tenint en compte els informes sobre la salut de la persona i sobre l'entorn en 
què visqui, com es recull a l'article 27.5 de la Llei 39/2006. El diagnòstic d'una malaltia no és un criteri de 
valoració en si mateix.  
3 La valoració es fa mitjançant l'observació del funcionament en variables de desenvolupament, 
agrupades en determinades funcions i activitats motrius i adaptatives, i de necessitats de suport en salut en 
determinades funcions vitals bàsiques, en la mobilitat i per baix pes en el naixement, d'acord amb els criteris 
d'aplicabilitat que es recullen més endavant.  
4 La valoració ha de respondre a criteris homogenis i s'ha de fer mitjançant l'observació directa per un 
professional format en EVE considerant, si s'escau, les ajudes tècniques que li hagin estat prescrites, a l'entorn 
habitual de la persona i no requereix l'ús de materials específics.  

En la valoració de la situació de dependència en persones des del naixement fins als tres anys d'edat, es 

consideren determinades variables de desenvolupament agrupades en funcions i activitats a l'àrea motora i/o a 
l'àrea adaptativa. I la necessitat de mesures de suport derivades d'una condició de salut per baix pes en el 

moment del naixement, per requerir mesures de suport vital per mantenir determinades funcions fisiològiques 
bàsiques i/o requerir mesures terapèutiques que incideixen sobre la capacitat de mobilitat de la persona.  

VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT, Activitat motriu: Funcions i activitats de mobilitat mitjançant 19 
fites evolutives, valorant la fita de l'edat corresponent i totes les anteriors  
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VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT, Activitat adaptativa: Funcions i activitats d'adaptació al medi, 
valorant la fita de l'edat corresponent i totes les anteriors  

NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT. Pes al naixement: Pes recollit en l'informe clínic del part, informe 
d'alta hospitalària, o història clínica, valorant aquest ítem entre el naixement i els 6 mesos  

NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT. Mesures de suport per a funcions vitals: Necessitat d'utilitzar 
mesures de suport terapèutic com a suport a funcions fisiològiques bàsiques d'alimentació, respiració, funció 
renal i/o urinària, control del dolor i immunitat. Es valora des del naixement fins als 36 mesos

NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT Mesures per a la mobilitat: 
necessitat d'utilitzar mesures de suport terapèutic que incideixen en funcions relacionades amb el moviment. 
Es defineixen com a mesures facilitadores de la mobilitat, la utilització de pròtesis, ortesis, casc protector. Es 
defineixen com a mesures restrictives de la capacitat de moviment la necessitat de fixacions 
musculoesquelètiques, protecció lumínica, embenat compressiu i de processador de l'implant coclear. Es 
valora des dels 6 fins als 36 mesos.

CRITERIS D'APLICABILITAT DE L'EVE, VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITAT MOTRIU 

1-Ajusta el to muscular
En suspensió ventral manté el tronc recte, eleva lleugerament el cap i flexiona els colzes, els malucs, els 
genolls i els turmells i/o a la tracció dels braços per a la sedestació hi ha una caiguda mínima del cap cap 

enrere i flexió dels braços i les cames. Es valora des del moment del naixement.  

2-Manté una postura simètrica
En decúbit supí manté una postura corporal amb el cap alineat amb el tronc i simetria en la posició de les 

extremitats, amb braços flexionats i separats del tronc i membres inferiors amb malucs i genolls en flexió i/o en 
decúbit pron els genolls queden doblegats sota l'abdomen. Es valora des del moment del naixement.  

3. Té activitat espontània
En decúbit supí, agita lliurement els braços i les cames i/o, en decúbit pron, decanta el cap per alliberar les 

vies respiratòries, o fa moviments alterns amb les cames per arrossegar-se. Es valora des del moment del 
naixement.  

4. Aguanta el cap
En decúbit pron aixeca el cap amb suport als avantbraços i/o a la tracció dels braços per a la sedestació 
aguanta el cap alineat amb el tronc. Es valora des dels quatre mesos.  

5. S'asseu amb suport
Es manté en sedestació, amb l'esquena recolzada, el tronc recte i el cap alineat. Es valora des dels cinc 
mesos. 

6. Gira sobre si mateix 
En decúbit, sobre una superfície horitzontal, gira sobre l'eix del seu propi cos. Es valora des dels set mesos. 
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7. Es manté assegut sense suport. 
S'està en sedestació sense requerir suport, amb l'esquena recta, i allibera les mans. Es valora des dels nou 
mesos. 

8. Assegut sense suport, es treu un mocador de la cara
En sedestació sense suport i sense perdre l'equilibri, eleva els braços i es treu un mocador que li tapa la 

cara. Es valora des dels deu mesos. 

9. Passa d'estirat a assegut
Des de la posició de decúbit, aconsegueix seure sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des dels onze 

mesos. 

10. Es posa dret amb suport
Assoleix la bipedestació, des de qualsevol altra posició, sense l'ajuda d'una altra persona, utilitzant com a 
suport objectes de l'entorn. Es valora des dels dotze mesos. 

11. Fa passos amb suport 
Camina amb moviments coordinats i alterns, amb suport en objectes o ajuda d'una altra persona. Es valora des 
dels tretze mesos. 

12. Es manté dret sense suport
S'està en bipedestació sense cap mena de recolzament. Es valora des dels quinze mesos. 

13. Camina sol
Camina sense suports ni ajuda d'una altra persona. Es valora des dels divuit mesos. 

14. Puja escales sense ajuda
Puja esglaons utilitzant qualsevol forma de desplaçament i sense ajuda d'una altra persona. Es valora des dels 
vint mesos.  

15. Empeny una pilota amb els peus 
En bipedestació, desplaça la pilota amb els peus. Es valora des dels vint-i-quatre mesos.  

16. Baixa escales sense ajuda 
Baixa esglaons utilitzant qualsevol forma de desplaçament i sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des 
dels vint-i-set mesos. 

17. Trasllada recipients amb contingut
Transporta un recipient que conté elements sense bolcar-lo. Es valora des dels trenta mesos. 

18. Camina esquivant obstacles 
Camina esquivant objectes que entorpeixen el desplaçament. Es valora des dels trenta-dos mesos.  

19. Es manté sobre un peu sense suport
S'aguanta amb un sol peu en contacte amb el terra, sense suport ni ajuda d'una altra persona. Es valora des 
dels trenta-tres mesos.  

ACTIVITAT ADAPTATIVA 

1. Succiona 
Fa l'acte de xarrupar aplicant una força d'aspiració produïda pel moviment de les galtes, els llavis i la llengua, 

que permeten l'alimentació. Es valora des del moment del naixement.  
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2. Fixa la mirada 
Manté la mirada a la cara d'una persona que està davant d'ell, dins el seu camp visual. Es valora des dels dos 

mesos.  

3. Segueix la trajectòria d'un objecte 
Segueix amb els ulls el desplaçament d'un objecte que es mou dins del seu camp visual. Es valora des dels 
quatre mesos.  

4. Aguanta un sonall 
Subjecta un sonall, que se li posa a la mà. Es valora des dels quatre mesos.  

5. Estén la mà cap a un objecte 
Intenta agafar amb les mans un objecte que se li ofereix. Es valora des dels sis mesos.  

6. Aguanta un objecte a cada mà
Subjecta simultàniament un objecte a cada mà. Es valora des dels vuit mesos.  

7. Passa un objecte d'una mà a l'altra 
Canvia de mà l'objecte que aguanta. Es valora des dels nou mesos. 

8. Recull un objecte amb oposició del polze 
Recull o aixeca un objecte a l'abast de la mà, utilitzant només els dits amb el polze en oposició. Es valora des 

dels deu mesos.  

9. Estira un cordó per agafar una joguina 
Atreu cap a sí mateix una joguina estirant un cordó al qual està lligada. Es valora des dels onze mesos  

10. Manipula el contingut d'un recipient. 
Treu i/o fica objectes que estan en un recipient. Es valora des dels catorze mesos.  

11. Obre calaixos
Obre un calaix al seu abast utilitzant el tirador. Es valora des dels setze mesos.  

12. Beu sol
Beu d'una tassa sense l'ajuda d'una altra persona. Es valora des dels divuit mesos.  

13. Fa servir coberts per portar el menjar a la boca 
Porta menjar a la boca utilitzant algun cobert. Es valora des dels vint-i-dos mesos.  

14. Es treu una peça de roba
Es treu sense ajuda qualsevol de les peces amb què està vestit. Es valora des dels vint-i-quatre mesos. 

15. Reconeix la funció dels espais de la casa
Identifica cada espai de la casa per les funcions que s'hi duen a terme. Es valora des dels vint-i-sis mesos.  

16. Imita traços amb el llapis 
Reprodueix amb el llapis un traç definit. Es valora des dels vint-i-set mesos.  

17. Obre una porta 
Obre una porta utilitzant la manilla o tirador. Es valora des dels trenta mesos.  
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18. Es posa una peça de roba 
Es posa sense ajuda qualsevol peça de roba. Es valora des dels trenta-tres mesos.  

19. Obre una aixeta
Obre una aixeta sigui quin sigui el mecanisme. Es valora des dels trenta-tres mesos.  

CRITERIS D'APLICABILITAT DE L'EVE, NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT  

PES AL NAIXEMENT 

Es valora des del moment del naixement i fins als 6 mesos. 
      

1 Pes nounat inferior a 1.100 g. 

2 Pes nounat entre 1.100 i 1.500 g. 

3 Pes nounat superior a 1.500 i inferior a 2.200 g. 

MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS  

Es valora des del moment del naixement i fins als 36 mesos. 

1. Alimentació. 

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir les funcions relacionades amb la ingesta, digestió i 

eliminació de residus, que assegurin la nutrició.  

1.1  Sonda nasogàstrica exclusiva 
Rep alimentació, únicament, a través d'una sonda introduïda per un orifici nasal fins a l'estómac.  

1.2     Parenteral exclusiva 
Rep alimentació, únicament, per via intravenosa.  

1.3  Alimentació exclusiva per estoma. Rep alimentació, únicament, a través d'una sonda que s'insereix 

quirúrgicament a través d'un orifici a la pell de l'abdomen i arriba a l'estómac o a una nansa intestinal.  

1.4  Sonda nasogàstrica complementària de la via oral 
Rep nutrició, a través d'una sonda introduïda per un orifici nasal fins a l'estómac de manera 

complementària a la via oral.  

1.5  Parenteral complementària de la via oral
Rep nutrició per via intravenosa, de manera complementària a la via oral.  

1.6     Estoma eferent
Requereix una obertura quirúrgica a la paret abdominal, a través de la qual s'eliminen els residus de 

l'alimentació.  
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2. Respiració 

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la funció respiratòria. 

2.1 Respirador mecànic 
Requereix un suport mecànic de respiració artificial.  

2.2 Aspiració continuada Requereix un aspirador que extregui de manera continuada les secrecions que 
produeix l'aparell respiratori.  

2.3 Oxigenoteràpia permanent 
Requereix una font d'oxigen durant 16 hores diàries com a mínim.  

2.4 Monitor d'apnees Requereix un suport mecànic que alerta de les pauses respiratòries no fisiològiques.  

3. Funció renal i urinària 

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la funció renal i/o l'eliminació urinària.  

3.1  Diàlisi 
Requereix una màquina de filtració que substitueixi la funció renal.  

3.2 Sondatge vesical permanent Elimina l'orina per mitjà d'una sonda introduïda a través del meat uretral fins 
a la bufeta.  

3.3 Estoma urinari Requereix una obertura quirúrgica a la paret abdominal a través de la qual s'elimina l'orina.  

4 .  Funció antiàlgica. 
Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir el control del dolor.  

4.1  Bomba de perfusió analgèsica contínua 
Rep medicació analgèsica permanent per via intravenosa.  

4.2 Catèter epidural permanent Rep medicació analgèsica, de manera continuada, mitjançant una via 
col·locada a l'espai epidural.  

5.  Funció immunològica  

Es valora la necessitat de mesures de suport per mantenir la immunitat.  

5.1 Aïllament Necessita estar incomunicat en un espai sotmès a mesures d'esterilització específiques i només 

es permet la companyia d'una persona.  

5.2 Semiaïllament/Màscara permanent Necessita estar en un espai sotmès a mesures d'esterilització 

específiques amb un règim de restricció de visites, i/o requereix l'ús de màscara de manera permanent 
per fer vida social.  
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MESURES PER A LA MOBILITAT  

Es valora des dels 6 i fins als 36 mesos. 

1. Fixació vertebral externa 
Requereix una estructura externa que limita la mobilitat de la columna vertebral.  

2. Fixació pelvipèdica 
Precisa una estructura limitadora de la mobilitat des del tronc fins a una o les dues extremitats inferiors.  

3. Fixació de la cintura pèlvica 
Requereix un dispositiu ortoprotètic que limita la mobilitat dels dos malucs.  

4. Tracció esquelètica contínua 
Requereix un dispositiu que exerceix una força tibant contínua que limita la mobilitat de la zona afectada.  

5. Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior 
Requereix un dispositiu ortopèdic que reemplaça i/o compensa l'extremitat i/o les seves funcions.  

6. Casc protector 
Requereix una peça de protecció cranial prescrita per a la prevenció de traumatismes de repetició durant la 

vigília.  

7. Embenat corporal 
Almenys el 50% de la superfície corporal està coberta amb un embenat prescrit com a mesura terapèutica.  

El percentatge de superfície corporal afectada es calcula sobre la base dels valors següents: cap i coll 18%, 

part anterior del tronc 15%, part posterior del tronc 18%, genitals 1%, cadascuna de les extremitats superiors 
9% i cadascuna de les extremitats inferiors 15% .  

8. Protecció lumínica permanent 
Requereix utilitzar de manera continuada mitjans de protecció oftàlmica i/o cutània davant la llum natural o 

artificial, i estar en espais amb baixa intensitat lumínica, per prescripció terapèutica.  

9. Processador d'implant coclear 
Requereix un dispositiu electrònic que permet la funció auditiva de l'implant.  

VALORACIÓ EN VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT. ACTIVITAT MOTRIU  

ACTIVITAT MOTRIU ADQUISICIÓ

Fites Mes Sí No 

1. Ajusta el to muscular  0  

2. Manté una postura simètrica  0  

3. Té activitat espontània  0  

4. Aguanta el cap  4  

5. S'asseu amb suport  5  

6. Gira sobre si mateix  7  
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ACTIVITAT MOTRIU ADQUISICIÓ

7. Es manté assegut sense suport  9  

8. Assegut sense suport, es treu un 
mocador de la cara  10

9. Passa d'estirat a assegut  11  

10.  Es posa dret amb suport  12  

11.  Fa passos amb suport  13  

12.  Es manté dret sense suport  15  

13.  Camina sol  18  

14.  Puja escales sense ajuda  20  

15.  Empeny una pilota amb els peus  24  

16.  Baixa escales sense ajuda  27  

17.  Trasllada recipients amb contingut  30  

18.  Camina esquivant obstacles  32  

19.  Es manté sobre un peu sense 
suport  

33

VALORACIÓ EN VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT. ACTIVITAT APADTATIVA

ACTIVITAT MOTRIU ADQUISICIÓ

Fites Mes Sí No 

1. Succiona  0  

2. Fixa la mirada  2  

3. Segueix la trajectòria d'un objecte  4  

4. Aguanta un sonall  4  

5. Estén la mà cap a un objecte  6  

6. Aguanta un objecte a cada mà  8  

7. Passa un objecte d'una mà a l'altra  9

8. Recull un objecte amb oposició del polze  10

9. Estira d'un cordó per agafar una joguina  11

10. Manipula el contingut d'un recipient 14

11. Obre calaixos  16  

12. Beu sol  18  

13. Fa servir coberts per portar el menjar a 
la boca  22
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ACTIVITAT MOTRIU ADQUISICIÓ

14. Es treu una peça de roba  24  

15. Reconeix la funció dels espais de la 
casa  26

16. Imita traços amb el llapis 27  

17. Obre una porta  30  

18. Es posa una peça de roba  33  

19. Obre una aixeta  33  

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. PES AL NAIXEMENT

Pes nounat 

1. Menys de 1.100 g  

2. Entre 1.100 i 1.500 g  

3. Més de 1.500 g i menys de 2.200 g  

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. MESURES DE SUPORT                            
PER A FUNCIONS VITALS 

MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS  

1. Alimentació 

1.1 Sonda nasogàstrica exclusiva  

1.2 Parenteral exclusiva  

1.3 Alimentació exclusiva per estoma  

1.4 Sonda nasogàstrica complementària de la via oral  

1.5 Parenteral complementària de la via oral  

1.6 Estoma eferent  

2. Respiració 

2.1 Respirador mecànic  

2.2 Aspiració continuada  

2.3 Oxigenoteràpia permanent  

2.4 Monitor d'apnees  
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3. Funció renal i/o urinària 

3.1 Diàlisi  

3.2 Sondatge vesical permanent  

3.3 Estoma urinari  

4. Funció antiàlgica 

4.1 Bomba de perfusió analgèsica contínua  

4.2 Catèter epidural permanent  

5. Funció immunològica 

5.1 Aïllament  

5.2 Semiaïllament / Màscara permanent  

VALORACIÓ EN NECESSITATS DE SUPORTS EN SALUT. MESURES PER A LA MOBILITAT 

Mesures per a la mobilitat 

1. Fixació vertebral externa  

2. Fixació pelvipèdica  

3. Fixació de la cintura pèlvica  

4. Tracció esquelètica contínua  

5. Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior 

6. Casc protector  

7. Embenat corporal  

8. Protecció lumínica permanent  

9. Processador d'implant coclear  

DETERMINACIÓ DE LA SEVERITAT DE LA DEPENDÈNCIA 

La determinació del grau de la dependència de la persona valorada s'obté a partir de la puntuació final 
obtinguda en l'aplicació de l'EVE d'acord amb la següent taula de puntuació:  

TAULA DE DEPENDÈNCIA 

Grau

DESENVOLUPAMENT SALUT 
GRAU DE 

DEPENDÈNCIA 

3  3  3  

3  2  3  

3  1  3  

3  0  3  

2  3  3  

1  3  3  
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Grau

DESENVOLUPAMENT SALUT
GRAU DE 

DEPENDÈNCIA 

0  3  3  

2  2  2  

2  1  2  

2  0  2  

1  2  2  

0  2  2  

1  1  1  

1  0  1  

0  1  1  

La puntuació final s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a la taula de variables de 
desenvolupament (vegeu l'annex A) i la taula de necessitats de suports en salut (vegeu l'annex B).  

ANNEX A: TAULA ESPECÍFICA DE VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT 

El grau en desenvolupament s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a les taules d'activitat 

motriu i activitat adaptativa  

TAULA D'ACTIVITAT MOTRIU 

Puntuació 
FITES MESOS 

1 2 3

0-1 X
1. Ajusta el to muscular  

2 X

0-1 X
2. Manté una postura simètrica 

2 X

0-1  X  

2-3 X3. Té activitat espontània  

4 X

4  X  

5 X4. Aguanta el cap  

6 X

5  X  

6 X5. S'asseu amb suport  

7 X

7-8  X  

9-10 X6. Gira sobre si mateix  

11 X

9-10  X  

11-12 X7. Es manté assegut sense suport  

13 X

10-11  X  

12-13 X8. Assegut, sense suport, es treu un mocador de la cara  

14 X

11-12  X  

13-14 X9. Passa d'estirat a assegut  

15 X
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TAULA D'ACTIVITAT MOTRIU 

Puntuació 
FITES MESOS 

1 2 3

12- X  

13-14 X10. Es posa dret amb suport  

15 X
13-14 X

15-16 X11. Fa passos amb suport  

17 X

15-16  X  

17-18 X12. Es manté dret sense suport  

19 X

18-19  X  

20-21 X13. Camina sol  

22 X

20-21  X  

22-23 X14. Puja escales sense ajuda  

24 X

24-25  X  

26-27 X15. Empeny una pilota amb els peus  

28 X

27-28  X  

29-30 X16. Baixa escales sense ajuda  

31 X

30-31  X  

32-33 X17. Trasllada recipients amb contingut  

34-35 X

32-33  X  
18. Camina sortejant obstacles  

34-35 X

19. Es manté sobre un peu sense suport 
33-34-35  

X

TAULA D'ACTIVITAT ADAPTATIVA

Puntuació 
FITES MESOS 

1 2 3

1. Succiona  0-1-2  X

2  X  

3 X2. Fixa la mirada  

4 X

4  X  

5 X3. Segueix la trajectòria d'un objecte  

6 X

4  X  

5 X4. Aguanta un sonall  

6 X

6  X  

7 X5. Estén la mà cap a un objecte  

8 X
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TAULA D'ACTIVITAT ADAPTATIVA

Puntuació 
FITES MESOS 

1 2 3

8  X  

9 X6. Aguanta un objecte a cada mà  

10 X

9  X  

10 X7. Passa un objecte d'una mà a l'altra  

11 X

10  X  

11 X8. Recull un objecte amb oposició del polze  

12 X

11-12  X  

13-14 X9. Estira un cordó per agafar una joguina  

15 X

14-15  X  

16-17 X10. Manipula el contingut d'un recipient  

18 X

16-17  X  

18-19 X11. Obre calaixos  

20 X

18-19  X  

20-21 X12. Beu sol  

22 X

22-23  X  

24-25 X13. Fa servir coberts per portar menjar a la boca  

26 X

24-25  X  

26-27 X14. Es treu una peça de roba 

28 X

26-28  X  

29-31 X15. Reconeix la funció dels espais de la casa  

32 X

27-29  X  

30-32 X16. Imita traços amb el llapis  

33 X

30-31  X  

32-33 X17. Obre una porta  

34-35 X

33-34  X  
18. Es posa una peça de roba 

35 X
19. Obre una aixeta  33-34-35  

X
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TAULA DE VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT 
Puntuació 

ACTIVITAT 
MOTRIU 

ACTIVITAT 
ADAPTATIVA 

GRAU DE 
DESENVOLUPAMENT 

3  3  3  

3  2  2  

3  1  2  

3  0  2  

2  3  2  

2  2  2  

2  1  2  

1  3  2  

0  3  2  

2  0  1  

1  2  1  

1  1  1  

0  2  1  

1  0  0  

0  1  0  

ANNEX B: TAULA ESPECÍFICA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT 

El grau en salut s'obté de la combinació de les puntuacions obtingudes a les taules de pes al naixement i 

mesures de suport per a funcions vitals, per a persones des del moment del naixement i fins als 6 mesos, i 
mesures de suport per a funcions vitals i mesures per a la mobilitat, per a persones des dels 6 i fins als 36 

mesos 

TAULA DE PES AL NAIXEMENT 

Pes nounat puntuació 

Menys de 1.100 g  3  

Entre 1.100 i 1.500 g  2  

Més de 1.500 g i menys de 2.200 g  1  

TAULES DE MESURES DE SUPORT PER A FUNCIONS VITALS  

Alimentació puntuació 

Sonda nasogàstrica exclusiva  2  

Parenteral exclusiva  3  

Alimentació exclusiva per estoma  2  

Sonda nasogàstrica complementària de la via oral  1  

Parenteral complementària de la via oral  2  

Estoma eferent  1  
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Respiració puntuació 

Respirador mecànic  3  

Aspiració continuada  2  

Oxigenoteràpia permanent  2  

Monitor d'apnees  1  

Funció renal i/o urinària puntuació 

Diàlisi  2  

Sondatge vesical permanent  1  

Estoma urinari  1  

Funció antiàlgica puntuació 

Bomba de perfusió analgèsica contínua  2  

Catèter epidural permanent  2  

Funció immunològica puntuació 

Aïllament  2  

Semiaïllament / Màscara permanent  1  

La puntuació en necessitat de mesures de suport per a funcions vitals s'obté per combinació d'acord amb les 
regles següents:  

            una puntuació de 3 a qualsevol dels ítems assigna un 3  
 una puntuació de 2 en almenys 3 ítems assigna un 3  
 una puntuació de 2 a qualsevol dels ítems assigna un 2  
 una puntuació d'1 en almenys 4 ítems assigna un 2  
 una puntuació d'1 en almenys 2 dels ítems assigna un 1  
 una puntuació d'1 a qualsevol dels ítems assigna un 0  

TAULA DE MOBILITAT 

Mesures puntuació 

Fixació vertebral externa  1  

Fixació pelvipèdica  2  

Fixació de la cintura pèlvica  1  

Tracció esquelètica contínua  2  

Pròtesi/Ortesi de membre superior i/o inferior  1  

Casc protector  1  

Embenat corporal  1 

Protecció lumínica permanent  1  

Processador d'implant coclear  1  
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La puntuació en mesures per a la mobilitat s'obté per combinació d'acord amb les regles següents:  

 La suma de puntuacions igual o superior a 5 assigna un 3  

 La suma de puntuacions igual o superior a 2 assigna un 2  

a) Persones des del naixement fins als sis mesos. 

Per combinació de les puntuacions obtingudes en pes al naixement i mesures de suport per a funcions vitals.  

b) Persones des de 6 fins a 36 mesos. 

Per combinació de les puntuacions obtingudes en mesures de suport per a funcions vitals i mesures per a la 
mobilitat.  

TAULA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT 6-36 MESOS
PUNTUACIÓ 

FUNCIONS VITALS MOBILITAT 
GRAU EN SALUT 

3  3  3  

3  2  3  

3  1  3  

3  0  3  

2  3  3  

2  2  2  

2  1  2  

2  0  2  

1  3  1  

1  2  1  

1  1  1  

1  0  1  

0  2  1  

0  1  0  

TAULA DE NECESSITATS DE SUPORT EN SALUT 0-6 MESOS

PUNTUACIÓ 

PES FUNCIONS VITALS 

GRAU EN SALUT 

3  3  3  

3  2  3  

3  1  3  

3  0  3  

2  3  3  

1  3  3  

0  3  3  

2  2  2  

2  1  2  

2  0  2  

1  2  2  

0  2  2  

0  1  1  

1  1  1  

1  0  0  


