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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
4786 Reial decret 291/2015, de 17 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 

1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, estableix a l’article 8.2.b) que correspon al 
Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència, entre altres funcions, establir els criteris per determinar la intensitat de 
protecció dels serveis previstos d’acord amb els articles 10.3 i 15.

El Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència va aprovar, en la reunió de data 16 de juliol de 2014, l’Acord sobre els 
criteris per determinar el contingut del servei de promoció de l’autonomia personal per a 
les persones reconegudes en situació de dependència en grau II i III.

Al seu torn, l’article 10.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, regula que la intensitat 
de protecció de cadascun dels serveis l’ha d’aprovar el Govern mitjançant un reial decret.

El Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, determina les intensitats dels serveis, entre les quals hi ha la intensitat 
del servei de promoció de l’autonomia per a les persones en situació de dependència en 
grau I.

En compliment del manament legal anterior, es fa necessari modificar el Reial decret 
esmentat per introduir-hi la regulació del servei de promoció de l’autonomia personal per 
a les persones amb grau II i III de dependència, que té per finalitat desenvolupar i mantenir 
la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d’acord 
amb les normes i les preferències pròpies, i facilitar l’execució de les activitats bàsiques 
de la vida diària i la consecució d’una millor qualitat de vida i d’autonomia personal.

En el seu procés d’elaboració, aquesta norma s’ha sotmès a consulta del Comitè 
Consultiu del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, del Consell Estatal 
de Gent Gran, del Consell Nacional de la Discapacitat i del Consell Estatal d’Organitzacions 
no Governamentals d’Acció Social.

Aquest Reial decret l’aprova el Govern de conformitat amb l’Acord de 16 de juliol de 
2014 adoptat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència. L’Acord esmentat ha estat elaborat de conformitat amb el que 
preveu l’article 8.2.b) i g) de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Aquesta norma es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 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.

Aquesta norma s’estableix a l’empara de la facultat conferida al Govern a la disposició 
final setena, en relació amb els articles 10.3 i 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 17 d’abril de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es 
regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, 
establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

El Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifiquen els paràgrafs primer i segon de l’apartat 4 de l’article 6, que passen 
a tenir la redacció següent:

«4. En particular són serveis de promoció de l’autonomia personal, a més 
dels que preveu l’apartat 2, els següents:

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

intel·lectual.
f) Suports personals, atenció i cures en allotjaments de suport a la inclusió 

comunitària.

La intensitat del servei de promoció s’ha d’ajustar al que estableix l’annex I.»

Dos. Es modifica l’annex I, que passa a tenir la redacció següent:

«ANNEX I

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

1. Per al servei de promoció de l’autonomia personal s’estableix la intensitat 
següent, sense perjudici del que es preveu específicament per al servei d’atenció 
primerenca, i el servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia 
funcional:

Graus I i II: un mínim de dotze hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

Grau III: un mínim de vuit hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

2. Per al servei d’atenció primerenca, s’estableix la intensitat següent:

Graus I, II i III: un mínim de sis hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

3. Per al servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia 
funcional, s’estableix la intensitat següent:
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Grau I: un mínim de quinze hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

Grau II: un mínim de dotze hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

Grau III: un mínim de vuit hores mensuals d’atenció o el seu equivalent en 
sessions.

4. Les intensitats del servei d’atenció primerenca i del servei de promoció, 
manteniment i recuperació de l’autonomia funcional poden ser complementàries 
d’altres previstes pels diferents serveis establerts per les comunitats autònomes 
per a aquesta atenció.»

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. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 d’abril de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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