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A A A A A A A A LeiLeiLeiLeiLeiLeiLeiLei de de de de de de de de 
Dependencia como Dependencia como Dependencia como Dependencia como Dependencia como Dependencia como Dependencia como Dependencia como 

oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade
para a para a para a para a para a para a para a para a xeraciónxeraciónxeraciónxeraciónxeraciónxeraciónxeraciónxeración de de de de de de de de 

empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego

Vanesa GarcíaVanesa García
TraballadoraTraballadora SocialSocial

Ferrol. Ferrol. NovembroNovembro 2009.2009.

�� LeiLei 39/2006, de 14 39/2006, de 14 dede decembrodecembro, de , de 

Promoción da Autonomía Promoción da Autonomía PersoalPersoal e e 

Atención Atención ásás PersoasPersoas en Situación de en Situación de 

Dependencia.Dependencia.

�� Aprobada no Pleno do Congreso dos Aprobada no Pleno do Congreso dos 
Deputados o 30 de Deputados o 30 de novembronovembro de 2006.de 2006.

�� Vigor: >1 Vigor: >1 xaneiroxaneiro de 2007.de 2007.

�� Implantación progresiva ata 2015.Implantación progresiva ata 2015.

�� Sistema de Sistema de SaúdeSaúde..

�� Sistema Educativo.Sistema Educativo.

�� Sistema de Sistema de PensiónsPensións..

�� SAAD (Sistema para a Autonomía e SAAD (Sistema para a Autonomía e 
a a AtenciónsAtencións á Dependencia).á Dependencia).

�� Novo Novo dereitodereito..

�� Universal e Universal e subxectivosubxectivo..

�� Garante Garante atención e atención e coidadoscoidados ásás
persoaspersoas en situación de dependencia.en situación de dependencia.

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA

�� Fenómeno presente en Fenómeno presente en tódalastódalas idadesidades::
�� NacementoNacemento

�� Infancia, Infancia, xuventudexuventude, , idadeidade adulta.adulta.

�� A proporción de A proporción de persoaspersoas dependentesdependentes
aumenta aumenta coacoa idadeidade..

�� PersoasPersoas maioresmaiores: 17% da : 17% da poboaciónpoboación..

�� 1 millón + de 1 millón + de persoaspersoas maioresmaiores que de que de 
rapaces de 0 a 14.rapaces de 0 a 14.

�� PoboaciónPoboación >65 anos >65 anos duplicouseduplicouse nos nos 
últimos 30 anos.últimos 30 anos.

�� EnvellecementoEnvellecemento do do envellecementoenvellecemento::

poboaciónpoboación >80 en tan >80 en tan sósó 20.20.



2

Motivos:Motivos:

�� Aumento da esperanza de vida*:Aumento da esperanza de vida*:
�� MellorasMelloras sanitarias, sanitarias, sociaissociais..

�� Alimentación,…Alimentación,…

�� Descenso da Descenso da natalidadenatalidade::
�� Control da reproducción.Control da reproducción.

�� CustoCusto da crianza e educación.da crianza e educación.

�� Dificultades Dificultades empregoemprego estable.estable.

�� DicultadeDicultade acceso á acceso á vivendavivenda..

* [España: 82,7 mulleres / 75,5 * [España: 82,7 mulleres / 75,5 homeshomes]]

�� Aumento da dependencia Aumento da dependencia �� progresivo progresivo 
coacoa idadeidade..

�� 3.528.221 3.528.221 persoaspersoas con con algunhaalgunha
discapacidadediscapacidade (9%).(9%).

�� 32% das 32% das persoaspersoas >65 anos presentan >65 anos presentan 
algalgúún tipo de n tipo de discapacidadediscapacidade..

�� DispDispááraserase > 80 anos.> 80 anos.

�� DereitoDereito dos dos cidadánscidadáns a recibir a recibir unhaunha
atención por parte do Estado, cando atención por parte do Estado, cando 
non se poden valer por sí non se poden valer por sí mesmosmesmos::

�� EnfermidadeEnfermidade..
�� Accidente.Accidente.
�� VellezVellez..

�� Aportación en función das Aportación en función das rendasrendas..

LEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOALLEI AUTONOMÍA PERSOAL

�� O SAAD O SAAD inspíraseinspírase nos nos seguintesseguintes
principiosprincipios::

�� Carácter Carácter universal e públicouniversal e público das das 
prestaciónsprestacións..

�� Acceso en Acceso en condiciónscondicións de de igualdadeigualdade e non e non 
discriminación.discriminación.

�� Participación Participación de de tódalastódalas AdministraciónsAdministracións
Públicas.Públicas.

Financiación:Financiación:Financiación:Financiación:Financiación:Financiación:Financiación:Financiación:

�� Admón. Admón. XeralXeral do Estadodo Estado �� nivel nivel 
mmíínimo de proteccinimo de proteccióón. n. ContContéémplansemplanse
tamtaméénn convenios convenios coascoas CC.AACC.AA..

�� CC.AACC.AA.. �� alomenosalomenos unhaunha cantidadecantidade
igual que a do Estado.igual que a do Estado.

�� BeneficiariosBeneficiarios �� segundo a segundo a ssúúaa
capacidadecapacidade econeconóómica.mica.

AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:AUTONOMÍA:

�� CapacidadeCapacidade de controlar, afrontar e de controlar, afrontar e 
tomar, por propia iniciativa, tomar, por propia iniciativa, decisiónsdecisións
persoaispersoais acerca de cómo vivir acerca de cómo vivir dacordodacordo
coascoas normas e preferencias propias, así normas e preferencias propias, así 
como desenvolver as actividades básicas como desenvolver as actividades básicas 
da vida diaria.da vida diaria.
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ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES BÁSICAS 
DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):DA VIDA DIARIA (ABVD):

�� AquelasAquelas que permiten é que permiten é persoapersoa
desenvolverse desenvolverse cuncun mínimo de autonomía mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: o e independencia, tales como: o coidadocoidado
persoalpersoal, as , as mobilidadesmobilidades esenciaisesenciais, as , as 
actividades domésticas básicas,…actividades domésticas básicas,…

DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:DEPENDENCIA:

�� Estado de carácter Estado de carácter permanentepermanente no que no que 
se se atopanatopan as as persoaspersoas que, por que, por razónsrazóns
derivadas da derivadas da idadeidade, a , a enfermidadeenfermidade, , ouou a a 
discapacidadediscapacidade, e ligadas á falla , e ligadas á falla ouou perdaperda
de autonomía física, mental, intelectual de autonomía física, mental, intelectual ouou
sensorial, precisan da atención sensorial, precisan da atención doutradoutra/s /s 
persoaspersoas para realizar ABVD.para realizar ABVD.

PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:PROCEDEMENTO:

�� Órgano Órgano xestorxestor ((p.exp.ex. . SS.SSSS.SS. . ConcellosConcellos).).

�� Valoración do solicitante. (Baremo BVD)Valoración do solicitante. (Baremo BVD)

�� Resolución.Resolución.

�� PIAPIA

�� Prestación do Prestación do ServizoServizo..

�� PrazoPrazo..

Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:

�� Dependencia Dependencia nalgúnnalgún dos graos dos graos 
establecidos.establecidos.

�� Residir en territorio español Residir en territorio español alomenosalomenos 5 5 
anos, 2 consecutivos e anteriores.anos, 2 consecutivos e anteriores.

GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:GRAOS DE DEPENDENCIA:

�� Dependencia moderadaDependencia moderada. (ABVD 1 . (ABVD 1 
vez/día), vez/día), apoioapoio intermitente intermitente ouou limitado.limitado.

�� Dependencia severaDependencia severa.. (ABVD 2(ABVD 2--3 3 
veces/día, pero non  veces/día, pero non  requirerequire apoioapoio
permanente permanente dundun coidadorcoidador), ), apoioapoio extenso.extenso.

�� Grande dependenciaGrande dependencia.. (ABVD varias (ABVD varias 
veces/día, e veces/día, e apoioapoio indispensable e indispensable e 
continuo)continuo)

�� 2 2 niveisniveis en cada grao, en función:en cada grao, en función:

�� Da Da autonomíaautonomía da da persoapersoa..

�� Da Da intensidadeintensidade dos dos coidadoscoidados que que 
requirarequira..
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�� O grao pode revisarse:O grao pode revisarse:
�� Interesado / Representante / De oficio.Interesado / Representante / De oficio.

�� Motivos:Motivos:
�� MelloríaMelloría ouou empeoramentoempeoramento..
�� Variación dos requisitos.Variación dos requisitos.
�� IncumprimentoIncumprimento das das obrigasobrigas da da LeiLei..
�� Erro de diagnóstico Erro de diagnóstico ouou nana aplicación do aplicación do 
baremo.baremo.

CATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOSCATÁLOGO DE SERVIZOS

�� Carácter prioritario.Carácter prioritario.

�� A través da oferta pública da Rede de A través da oferta pública da Rede de 
SS.SSSS.SS. (centros e . (centros e servizosservizos públicos públicos ouou
privados concertados).privados concertados).

�� PrestaciónsPrestacións económicas.económicas.

SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN SERVIZO DE PREVENCIÓN 
DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..DAS SITUACIÓNS DE DEP..

�� PrevirPrevir a aparición a aparición ouou o o agravamentoagravamento..

�� P.exP.ex. programas de hábitos . programas de hábitos saudablessaudables..

SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN SERVIZO DE PROMOCIÓN 
DA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOALDA AUTONOMÍA PERSOAL

�� Desenvolver e Desenvolver e mantermanter a a capacidadecapacidade de de 
controlar, afrontar e tomar controlar, afrontar e tomar decisiónsdecisións
acerca de cómo vivir, e facilitar a acerca de cómo vivir, e facilitar a 
realización das ABVD.realización das ABVD.

�� P.exP.ex. turismo e balneoterapia, formación . turismo e balneoterapia, formación 
en NT,…en NT,…

SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE SERVIZO DE 
TELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIATELEASISTENCIA

�� RespostaResposta inmediata en inmediata en situaciónssituacións de de 
emerxenciaemerxencia, , inseguridadeinseguridade, , soedadesoedade ouou
aillamentoaillamento..

�� FavorecendoFavorecendo a permanencia no a permanencia no seuseu
medio.medio.

SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A SERVIZO DE AXUDA A 
DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO

�� CoidadosCoidados e e atenciónsatencións persoaispersoais, e , e 
cobertura das necesidades domésticas.cobertura das necesidades domésticas.

�� Potenciar a autonomía das Potenciar a autonomía das persoaspersoas, , 
favorecendofavorecendo a permanencia no a permanencia no seuseu
domicilio.domicilio.
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INTENSIDADE:INTENSIDADE:

�� Grao III: Grande Dependencia:Grao III: Grande Dependencia:
�� Nivel 2: Entre 70 e 90 horas.Nivel 2: Entre 70 e 90 horas.

�� Nivel 1: Entre 55 e 70 horas.Nivel 1: Entre 55 e 70 horas.

�� Grao II: Dependencia Severa:Grao II: Dependencia Severa:
�� Nivel 2: Entre 40 e 55 horas.Nivel 2: Entre 40 e 55 horas.

�� Nivel 1: Entre 30 e 40 horas.Nivel 1: Entre 30 e 40 horas.

SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS SERVIZOS DE CENTROS 
DE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITEDE DÍA E DE NOITE

�� Centros de Día para Centros de Día para maioresmaiores..

�� Centros de Día para < 65 anos.Centros de Día para < 65 anos.

�� Centros de Día de Atención Centros de Día de Atención 
Especializada.Especializada.

�� Centros de Centros de NoiteNoite..

�� ServizoServizo de Transporte Adaptado.de Transporte Adaptado.

SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN SERVIZOS DE ATENCIÓN 
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

�� Atención integral e continuada, de Atención integral e continuada, de 
carácter carácter persoalpersoal, social e sanitaria., social e sanitaria.

�� Centros públicos Centros públicos ouou acreditados.acreditados.

�� Carácter permanente Carácter permanente ouou temporal temporal 
(respiro).(respiro).

PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS PRESTACIÓNS 
ECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICAS

�� Adquisición Adquisición dundun servizoservizo..

�� CoidadosCoidados no entorno familiar.no entorno familiar.

�� Contratación de asistencia Contratación de asistencia persoalpersoal..

�� Adquisición de Adquisición de axudasaxudas técnicas.técnicas.

�� Eliminación de Eliminación de barreirasbarreiras arquitectónicas.arquitectónicas.

PREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADAPREST. EC. VINCULADA

�� Prestación Prestación persoalpersoal e periódica.e periódica.

�� Destinada á adquisición Destinada á adquisición dundun servizoservizo de de 
atención e atención e coidadocoidado que, estando que, estando 
determinado no PIA, non fose posible determinado no PIA, non fose posible 
acceder a el.acceder a el.

�� Público Público ouou concertado.concertado.

ContíaContía::

�� 831,47 €/mes 831,47 €/mes �� Grao III, nivel 2.Grao III, nivel 2.

�� 623,60 623,60 €€/mes /mes �� Grao III, nivel 1.Grao III, nivel 1.

�� 460,80 460,80 €€/mes /mes �� Grao II, nivel 2.Grao II, nivel 2.

�� 400,00 400,00 €€/mes /mes �� Grao II, nivel 1.Grao II, nivel 1.
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PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO PREST. EC. COIDADOS NO 
MEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIARMEDIO FAMILIAR

�� Carácter excepcional.Carácter excepcional.

�� CondiciónsCondicións axeitadasaxeitadas: circunstancias : circunstancias 
familiares, familiares, habitabilidadehabitabilidade vivendavivenda,…,…

�� CoidadoresCoidadores non non profesionaisprofesionais..

�� Afiliación, alta e cotización á Seg. Social.Afiliación, alta e cotización á Seg. Social.

ContíaContía::

�� 519,13 €/mes 519,13 €/mes �� Grao III, nivel 2.Grao III, nivel 2.

�� 415,73 415,73 €€/mes /mes �� Grao III, nivel 1.Grao III, nivel 1.

�� 336,24 336,24 €€/mes /mes �� Grao II, nivel 2.Grao II, nivel 2.

�� 300,00 300,00 €€/mes /mes �� Grao II, nivel 1.Grao II, nivel 1.

�� 158,67 €/mes 158,67 €/mes �� cota de cota de SeguridadeSeguridade
Social e FormaciSocial e Formacióón Profesional (1,46 n Profesional (1,46 €€).).

Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos coidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadores
non non non non non non non non profesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionais (I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)

�� CónxuxeCónxuxe..

�� ParenteParente por por consanguinidadeconsanguinidade, , afinidadeafinidade
ouou adopción ata o 3º grao.adopción ata o 3º grao.

�� Excepcionalmente, Excepcionalmente, persoapersoa do entorno, do entorno, 
aíndaaínda sen parentesco, que resida no sen parentesco, que resida no 
mesmomesmo municipio municipio ouou cercano, cercano, alomenosalomenos
durante 1 ano anterior.durante 1 ano anterior.

�� Convenio especial Convenio especial coacoa Seg. Social.Seg. Social.

�� FalicitaráselleFalicitaráselle a a súasúa incorporación a:incorporación a:

�� Programas de formación.Programas de formación.

�� Información.Información.

�� Descanso.Descanso.

Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos Requisitos dos coidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadorescoidadores
non non non non non non non non profesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionaisprofesionais (II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)

PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA PREST. ECONÓMICA PARA 
ASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOALASISTENCIA PERSOAL

�� Contratación Contratación dunhadunha persoapersoa que preste que preste 
atención personalizada durante un atención personalizada durante un nºnº
horas.horas.

�� Facilitar Facilitar unhaunha vida vida máismáis autónoma: autónoma: 
acceso á educación, acceso á educación, aoao traballotraballo, e , e aoao
exercicioexercicio das ABVD.das ABVD.

ContíaContía::

�� 831,47 €/mes 831,47 €/mes �� Grao III, nivel 2.Grao III, nivel 2.

�� 623,60 623,60 €€/mes /mes �� Grao III, nivel 1.Grao III, nivel 1.
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DEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNSDEDUCCIÓNS

�� Coeficiente reductor, segundo a Coeficiente reductor, segundo a 
capacidadecapacidade económica.económica.

�� DeduciranseDeduciranse outrasoutras prestaciónsprestacións análogas:análogas:
�� Complemento de grande invalidez.Complemento de grande invalidez.
�� FilloFillo a cargo >18 anos, 75% minusvalía.a cargo >18 anos, 75% minusvalía.
�� Complemento de 3ª Complemento de 3ª persoapersoa (PNC).(PNC).
�� AxudaAxuda de 3ª de 3ª persoapersoa (LISMI).(LISMI).

Galicia:Galicia:Galicia:Galicia:Galicia:Galicia:Galicia:Galicia:

�� 59.964 solicitudes.59.964 solicitudes.

�� 40.426  beneficiarios.40.426  beneficiarios.

(Listas (Listas oficiaisoficiais do do ConselloConsello InterterritorialInterterritorial da Dependencia).da Dependencia).

¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI ¿ A LEI 
DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA 

MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ MELLORARÁ 
O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?O EMPREGO ?

3.504.5623.265.2003.017.9682.782.590Total 

TOTAL PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA

2.008.3361.891.9521.771.5391.657.400Total

1.028.992971.884914.161858.433Discapacidade para algunha
AIVD

979.344920.069857.378798.967Discapacidade moderada para 
algunha ABVD

PERSOAS CON NECESIDADE DE AXUDA PARA REALIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS E/OU 
DISCAPACIDADE MODERADA PARA ALGUNHA ABVD

1.496.2261.373.2481.246.4291.125.190Total 

697.277648.442602.636560.080GRAO I 
(Dependencia Moderada)

521.065472.461420.336370.603GRAO II 
(Dependencia Severa)

277.884252.345223.457194.508GRAO III 
(Gran Dependencia)

PERSOAS DEPENDENTES

2020201520102005

PROXECCIPROXECCIPROXECCIPROXECCIÓÓÓÓN DO NN DO NN DO NN DO NÚÚÚÚMERO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS MERO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS MERO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS MERO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA AS 
ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA, POR GRAOS DE NECESIDADE DE ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA, POR GRAOS DE NECESIDADE DE ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA, POR GRAOS DE NECESIDADE DE ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA, POR GRAOS DE NECESIDADE DE 
COIDADOS. (2005COIDADOS. (2005COIDADOS. (2005COIDADOS. (2005----2020)2020)2020)2020)

�� Atención á dependencia Atención á dependencia �� un dos un dos 
maioresmaiores xacementosxacementos de de empregoemprego nos nos 
papaííses avanzados.ses avanzados.

�� EspaEspañña a �� o sector dos o sector dos servizosservizos
comunitarios comunitarios ouou persoaispersoais estestáá menos menos 
desenvolvidodesenvolvido �� Potencial de Potencial de crecementocrecemento
co SAAD.co SAAD.



8

�� Atención Atención ásás persoaspersoas con con dependenciadependencia��
actividades de actividades de coidadocoidado persoalpersoal..

�� Intensiva en Intensiva en manman de obra.de obra.

�� SAAD SAAD �� traertraeráá efectos efectos moimoi positivos no positivos no 
empregoemprego..

�� Creación de Creación de novosnovos empregosempregos
((desenvolvementodesenvolvemento programas atención).programas atención).

�� Liberación de Liberación de forzaforza de de traballotraballo apartada.apartada.

�� AfloramentoAfloramento da economía da economía sumerxidasumerxida..

Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o Efectos sobre o empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego

LEI DE AUTONOMÍA PERSOAL LEI DE AUTONOMÍA PERSOAL ::

�� OportunidadeOportunidade de de empregoemprego e e crecementocrecemento
profesional.profesional.
�� Creación de Creación de empregosempregos..

�� CrecementoCrecemento económico no país (económico no país (nacementonacemento
de empresas do sector de empresas do sector sociosanitariosociosanitario).).

�� EmpregoEmprego de de calidadecalidade (artigo 35).(artigo 35).

A A A A A A A A calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade da atención da atención da atención da atención da atención da atención da atención da atención 

é un requisito é un requisito é un requisito é un requisito é un requisito é un requisito é un requisito é un requisito 

para a para a para a para a para a para a para a para a calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade do do do do do do do do 
empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego........

�� Implantación do SAAD Implantación do SAAD �� melloramellora
sustancial da sustancial da calidadecalidade dos dos coidadoscoidados..

�� Incremento da Incremento da intensidadeintensidade e frecuencia.e frecuencia.

�� Asignación idónea de recursos.Asignación idónea de recursos.

�� MelloraMellora da cualificación e da da cualificación e da calidadecalidade de de 
empregoemprego do do persoalpersoal coidadorcoidador..

A A A A A A A A calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade nananananananana atención atención atención atención atención atención atención atención 
requirerequirerequirerequirerequirerequirerequirerequire dunhasdunhasdunhasdunhasdunhasdunhasdunhasdunhas ratios ratios ratios ratios ratios ratios ratios ratios 
maioresmaioresmaioresmaioresmaioresmaioresmaioresmaiores de de de de de de de de persoalpersoalpersoalpersoalpersoalpersoalpersoalpersoal........

(Referencia: Libro Blanco)(Referencia: Libro Blanco)
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�� Centros Residencias:Centros Residencias:
�� 0,5 en C.R. para 0,5 en C.R. para maioresmaiores dependentesdependentes..

�� 0,6 en C.R. para 0,6 en C.R. para persoaspersoas con con discapacidadediscapacidade
gravemente afectadas.gravemente afectadas.

�� Centros de Día:Centros de Día: 0,35.0,35.

�� AxudaAxuda a Domicilio:a Domicilio:
�� Grande Dependencia: 0,7 (24,5 h/semana).Grande Dependencia: 0,7 (24,5 h/semana).

�� Dependencia Severa: 0,51 (18 h/semana).Dependencia Severa: 0,51 (18 h/semana).

�� Dependencia Moderada: 0,21 (7,5 h/semana).Dependencia Moderada: 0,21 (7,5 h/semana).

�� Asistencia Asistencia PersoalPersoal:: 0,7.0,7.

�� TeleasistenciaTeleasistencia:: 0,01 (1 0,01 (1 tttt. x 100 usuarios).. x 100 usuarios).

A A A A A A A A calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade da atención da atención da atención da atención da atención da atención da atención da atención 
requirerequirerequirerequirerequirerequirerequirerequire e presupón e presupón e presupón e presupón e presupón e presupón e presupón e presupón 

cantidadecantidadecantidadecantidadecantidadecantidadecantidadecantidade de de de de de de de de calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade
de de de de de de de de empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego........

Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a Como asegurar a calidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidadecalidade
no no no no no no no no empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego????????

�� EstabilidadeEstabilidade no no empregoemprego..

�� Ratios de plantilla suficientes.Ratios de plantilla suficientes.

�� Formación e cualificación dos Formación e cualificación dos 
traballadorestraballadores..

�� Cota de reserva do 2% para os Cota de reserva do 2% para os 
traballadorestraballadores con con discapacidadediscapacidade..

�� AvaliaciónAvaliación e e seguimentoseguimento da da calidadecalidade..

�� Libro Blanco da Dependencia: arredor de Libro Blanco da Dependencia: arredor de 
300.000 300.000 empregosempregos directos que se directos que se 
xeraránxerarán grazasgrazas aoao SAAD.SAAD.

�� Posta en marcha da Rede de Centros e Posta en marcha da Rede de Centros e 
ServizosServizos do SAAD requerirá de do SAAD requerirá de novosnovos
profesionaisprofesionais con diferentes con diferentes perfísperfís..

Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades Novas posibilidades 
de de de de de de de de empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego
para todos.para todos.para todos.para todos.para todos.para todos.para todos.para todos.

�� CoidadosCoidados e atención e atención persoalpersoal directa a directa a 
usuarios.usuarios.

�� TarefasTarefas de de hostaleríahostalería en centros en centros 
residenciaisresidenciais e centros de día.e centros de día.

�� ProfesionaisProfesionais especializados.especializados.

�� TarefasTarefas de de mantementomantemento técnico de técnico de 
centros e centros e servizosservizos..

�� XestiónXestión e administración.e administración.

PerfísPerfísPerfísPerfísPerfísPerfísPerfísPerfís requeridos:requeridos:requeridos:requeridos:requeridos:requeridos:requeridos:requeridos:
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“ “ 8.000Teleasistencia

“ “ 11.000Asistentes Persoais

“ “ 112.000Axuda a Domicilio

“ “ 21.000Centros de Día

Arredor de 112.000CentrosResidenciais

CREACIÓN 
DE NOVOS 
EMPREGOS

TIPO DE SERVIZO

Estimación:Estimación:Estimación:Estimación:Estimación:Estimación:Estimación:Estimación:

Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o Incidencia potencial sobre o 
empregoempregoempregoempregoempregoempregoempregoemprego da implantación do da implantación do da implantación do da implantación do da implantación do da implantación do da implantación do da implantación do 
SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005SAAD. 2005--------2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010.2010.

115.000OUTROS EFECTOS POTENCIAIS SOBRE A TAXA DE ACTIVIDADE

115.000Coidadores familiares que poderían incorporarse ao mercado laboral

452.735ESTIMACIÓN DA XERACIÓN DE EMPREGO DERIVADA DA 
IMPLANTACIÓN DO SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA

50.000Xeración de emprego na atención das persoas con necesidade de 
axuda para realizar tarefas domésticas e/ou con discapacidade
moderada para algunha actividade básica da vida diaria

80.000Afloración de emprego sumerxido

40.000Emprego indirecto (proveedores de centros e servizos)

20.000Emprego inducido: construcción, adaptación e equipamento de novos
recursos

262.735Xeración neta de emprego directo

Nº empregos
equivalentes a 

xornada completa

RETORNOS RETORNOS RETORNOS RETORNOS RETORNOS RETORNOS RETORNOS RETORNOS 
ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS ECONÓMICOS 

E E E E E E E E 
SOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAIS

�� Incremento dos programas e Incremento dos programas e servizosservizos ��

importante importante esforzoesforzo econeconóómico. (1% PIB)mico. (1% PIB)

�� Gasto real Gasto real �� inferiorinferior

�� DescensoDescenso do gasto en do gasto en prestaciprestacióónsns por por 
desempregodesemprego..

�� Ingresos procedentes do IVE e do Ingresos procedentes do IVE e do 
Imposto de Sociedades dos prestadores.Imposto de Sociedades dos prestadores.

�� Incremento da Incremento da recadacirecadacióónn do IVE vdo IVE víía a 
consumo.consumo.

�� Incremento da Incremento da recadacirecadacióónn do IRPF.do IRPF.

�� Incremento dos ingresos por cotas de Incremento dos ingresos por cotas de 
SeguridadeSeguridade Social.Social.

�� MellorasMelloras nana atención atención �� racionalizaciracionalizacióón n 
do gasto, e aforro directo e indirecto no do gasto, e aforro directo e indirecto no 
sistema sanitario.sistema sanitario.
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�� CustoCusto de de oportunidadeoportunidade dos dos coidadorescoidadores ��

vaivai mmááisis alaláá da renuncia da renuncia áá actividadeactividade
laboral.laboral.

�� ReducciReduccióón sustancial do tempo de ocio n sustancial do tempo de ocio 
ouou de de relacirelacióónsns sociaissociais..

�� DDéébedabeda social cos social cos coidadorescoidadores de de 
persoaspersoas dependentesdependentes..

GrazasGrazasGrazasGrazasGrazasGrazasGrazasGrazas
polapolapolapolapolapolapolapola vosavosavosavosavosavosavosavosa
atenciónatenciónatenciónatenciónatenciónatenciónatenciónatención


