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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
15857 Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, pel qual es determina el nivell 

mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la 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 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, de 14 de desembre, disposa que el Govern, escoltat el 
Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència, determina el nivell mínim de protecció garantit per a cadascuna de les 
persones beneficiàries del Sistema, segons el grau 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 ha de córrer a compte de l’Administració General de l’Estat.

En desplegament d’això, es va aprovar el Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre, 
pel qual es regula el nivell mínim de protecció 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.

L’article 4.1 del Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre, estableix que l’assignació 
financera del nivell mínim de protecció a cada comunitat autònoma s’efectua mensualment 
considerant tres variables: el nombre de beneficiaris, el grau de dependència així com el 
nombre i el tipus de prestacions, que estableix el capítol II del títol I de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre.

Així mateix el Reial decret esmentat regula que l’aportació de l’Administració General 
de l’Estat per al finançament del nivell mínim de protecció del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència per a cada persona beneficiària del Sistema amb resolució de 
grau III, gran dependència; grau II, dependència severa, i grau I, dependència moderada, 
és la que estableix la disposició transitòria onzena, apartat 2, del Reial decret llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat.

Aquest Reial decret té per objecte determinar l’aportació de l’Administració General de 
l’Estat per al finançament del nivell mínim de protecció garantit per a les persones 
beneficiàries valorades en grau III, gran dependència, grau II, dependència severa, i 
grau I, dependència moderada.

D’acord amb els principis de bona regulació i en particular, amb els de proporcionalitat 
i eficiència, aquesta norma conté la regulació imprescindible per atendre la seva finalitat, i 
no imposa càrregues administratives.

En el seu procés d’elaboració, aquesta norma ha estat sotmesa a tràmit d’informació 
pública, a consulta tant del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre la base del que disposa l’article 9.1 de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, com dels òrgans de participació, com són el Comitè 
Consultiu del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, el Consell Estatal de 
Gent Gran, el Consell Nacional de la Discapacitat i el Consell Estatal d’Organitzacions no 
Governamentals d’Acció Social.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, 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 en la disposició 
final setena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 29 de desembre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Aportació de l’Administració General de l’Estat per al finançament del nivell 
mínim de protecció.

Es procedeix a l’actualització de les quanties del nivell mínim de protecció garantit per 
l’Administració General de l’Estat per a cada persona beneficiària del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, de grau III, gran dependència; grau II, dependència 
severa i grau I, dependència moderada, que són les que fixa l’annex.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, 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 la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 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 el primer dia del mes següent al de la seva publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de desembre de 2017.

FELIPE R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT
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ANNEX

Expressió quantificada del nivell mínim de protecció del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció a la Dependència

Grau de dependència

Mínim de protecció 
garantit

–
Euros/mes

Grau III gran dependència . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,13
Grau II dependència severa  . . . . . . . . . . . . . . . . 84,49
Grau I dependència moderada  . . . . . . . . . . . . . . 47,38
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