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DEPENDÈNCIA 
 
Objecte 
 
La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer als ciutadans el 
dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. 
 
El Consell d’Europa defineix com a dependència “aquell estat en què es troben les persones que, 
per  raons  lligades  a  la  falta  o  a  la  pèrdua  de  l’autonomia  física,  psíquica  o  intel∙lectual,  tenen 
necessitats d’assistència o d’ajudes  importants, o  totes dues alhora, per a dur a  terme els actes 
corrents de la vida diària”. 
 
Destinataris 
 
Les persones que es troben en situació de dependència, és a dir: 
 
• Persones majors dependents. 
• Discapacitats moderats, severs o grans dependents. 
• Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència. 
• Persones dependents amb discapacitat psíquica, intel∙lectual i amb malaltia mental. 

 
Requisits 
 
La llei defineix els requisits següents: 
 

• Ser espanyol o tenir residència legal a Espanya. 
• Tindran un tractament especial els menors de tres anys discapacitats. 
• Trobar‐se en situació de dependència en alguns dels graus que estableix la llei. 
• Residir a  territori espanyol  i haver‐ho  fet durant cinc anys, dos dels quals hauran de  ser 

immediatament anteriors a la data de presentació de la sol∙licitud. 
 
En el  cas dels menors de  tres  anys, els  requisits de  residència  anteriors  s’exigiran  a  la persona 
encarregada de la seua guarda i custòdia. 
 
Sol∙licitud inicial 
 
Caldrà  presentar  la  sol∙licitud  inicial  de  valoració  del  grau  de  dependència  juntament  amb  la 
documentació  corresponent a  les oficines del Departament de Benestar Social ubicades en  tres 
zones del municipi. 
Podeu presentar les sol∙licituds durant tot l’any. 
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DADES COMPLEMENTÀRIES 
 
Graus de dependència 
 
Per a mesurar la dependència hi ha establits 3 graus en funció de l’autonomia, atenció i cura que 
requerisca la persona. 
 
GRAU I DE DEPENDÈNCIA MODERADA: quan la persona necessita ajuda per a dur a terme diverses 
activitats bàsiques de la vida diària (d’ara endavant ABVD) almenys una vegada al dia o requereix 
suport intermitent o limitat per a la seua autonomia personal. 
 
GRAU  II DE DEPENDÈNCIA SEVERA: quan  la persona necessita ajuda per a dur a  terme diverses 
ABVD dues o  tres vegades al dia però no  requereix el  suport permanent d’un cuidador o no  té 
necessitats de suport extens per a la seua autonomia personal. 
 
GRAU  III DE GRAN DEPENDÈNCIA: quan  la  persona  necessita  ajuda  per  a  dur  a  terme  diverses 
ABVD  unes  quantes  vegades  al  dia  i,  per  la  seua  pèrdua  total  d’autonomia  física,  mental, 
intel∙lectual  o  sensorial,  requereix  el  suport  indispensable  i  continu  d’una  altra  persona  o  té 
necessitats de suport generalitzat per a la seua autonomia personal. 
 

Amb  el  Reial Decret‐Llei  20/2012,  de  13  de  juliol,  l’efectivitat  del  dret  a  les  prestacions  de 
dependència  s’exercirà  progressivament,  de  manera  gradual,  i  es  realitzarà  d’acord  amb  el 
calendari següent a partir de l’1 de gener de 2007: 

El primer any a qui siga valorat en el Grau III de Gran Dependència, nivells 1 i 2. 
En el segon i tercer any a qui siga valorat en el Grau II de Dependència Severa, nivell 2. 
En el tercer i quart any a qui siga valorat en el Grau II de Dependència Severa, nivell 1. 
El  cinqué  any,  que  acaba  el  31  de  desembre  de  2011,  a  qui  siga  valorat  en  el  Grau  I  de 

Dependència Moderada, nivell 2, i se’ls haja reconegut la prestació concreta. 
A  partir  de  l’1  de  juliol  de  2015  a  tots  els  altres  que  van  ser  valorats  en  el  Grau  I  de 

Dependència Moderada, nivell 2. 
A partir de l’1 de juliol de 2015, a qui haja sigut valorat en el Grau I, nivell 1, o siguen valorats 

en el Grau I de Dependència Moderada.» 
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Catàleg de serveis d’atenció del SAAD 
 
El conjunt de  tots els  serveis oferits es denomina catàleg de  serveis del  sistema  (art. 15)  i és el 
següent: 
 
1.  Els  serveis  de  prevenció  de  les  situacions  de  dependència  i  els  de promoció  de  l’autonomia 
personal. 
 
2. Servei de teleassistència. 
 
3. Serveis d’ajuda a domicili: 
‐ Atenció de les necessitats de la llar. 
‐ Atenció personal. 
 
4. Servei de centre de dia i de nit: 
‐ Centre de dia per a majors. 
‐ Centre de dia per a menors de 65 anys. 
‐ Centre de dia d’atenció especialitzada. 
‐ Centre de nit. 
 
5. Servei d’atenció residencial: 
‐ Residència de persones majors en situació de dependència. 
‐  Centre  d’atenció  a  persones  en  situació  de  dependència,  d’acord  amb  els  tres  tipus  de 
discapacitat. 
 
 
Tipus de prestacions econòmiques d’atenció a la dependència que inclou la llei 
 
Hi ha tres prestacions econòmiques noves: 
 
1. Prestació econòmica vinculada al servei  
 
2. Prestació econòmica per a l’atenció en el medi familiar i suport a cuidadors no professionals  
 
3. Prestació econòmica d’assistència personal  
 
 
(Més informació en http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=28161&sec=14201094752) 
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Legislació 
 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de  l’Autonomia Personal  i Atenció a  les Persones 
en Situació de Dependència (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006). 
 
Reial Decret 174/2011, d’11 de  febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de  la situació de 
dependència  establit  per  la  Llei  39/2006,  de  14  de  desembre,  de  Promoció  de  l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.  

Ordre de 5 de desembre   de 2007, de  la Conselleria de Benestar Social, per  la qual es  regula el 
procediment d’aprovació del Programa Individual d’Atenció. 

Ordre 5/2011, de 6 de  juny, de  la Conselleria de Benestar Social, de modificació dels articles 4  i 
concordants de l’Ordre de 5 de desembre de 2007, per la qual es regulen els requisits i condicions 
d’accés a les ajudes econòmiques del Programa d’Atenció a les persones i a les seues Famílies en el 
marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana. 

Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer 
el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència. 
 
Reial Decret‐Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, que modifica la Llei 39/2006. 
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