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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

1193

Decret 5 /2016, de 5 de febrer, de modificació del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual
s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears

El Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes
Balears, té per objecte regular, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el procediment per al reconeixement de la situació de
dependència i del dret a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD); establir les intensitats de
protecció dels serveis i el règim de compatibilitats entre les prestacions i els serveis, i crear i establir la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència (XPAD).
L’aplicació efectiva del Decret 83/2010 al llarg dels anys, en el marc de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha tingut, sens dubte, un impacte molt positiu en les persones i en les polítiques
socials en general, però alhora s’han produït alguns desajusts que, en vista de l’experiència i del transcurs del temps, convé corregir.
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El capítol III del Decret 83/2010 regula el procediment per al reconeixement de la situació de dependència: la presentació de la sol·licitud per
part d’un ciutadà o ciutadana, les fases de valoració de la situació de dependència, els òrgans de valoració, la resolució de reconeixement del
grau de dependència i el procediment de revisió del grau de dependència. D’acord amb la regulació actual, la responsabilitat administrativa
d’iniciar el procediment de revisió recau en l’individu o la persona cuidadora, tutora o representant legal que consta en la sol·licitud d’aquesta
revisió. La situació de càrrega que implica la cura d’una persona dependent aconsella modificar l’article 22 perquè l’Administració iniciï
aquest procediment, sens perjudici de la possibilitat que té la persona interessada de sol·licitar aquesta revisió a instància de part.
D’altra banda, si es compleix la data de venciment del grau que estableix la resolució de reconeixement de dependència i la persona
interessada no n’ha sol·licitat la revisió, l’Administració no valora d’ofici el grau immediatament, per la qual cosa no es pot determinar quan
s’ha produït una possible variació del grau, però els efectes econòmics de la no revisió a instància de part s’apliquen des de la data prevista de
revisió que consta en la resolució.
Les persones ingressades en residències poden resultar perjudicades a conseqüència del procediment de revisió d’ofici del grau de
dependència, atès que les atencions continuades en un servei residencial suposen un increment de l’autonomia de la persona usuària i, per
tant, el procediment de revisió pot implicar una rebaixa del grau i, com a conseqüència, una pèrdua de la prestació del servei i un agreujament
de la seva situació de dependència.
Per corregir aquestes situacions, es modifiquen els articles 22 i 23 del capítol III i l’article 34 del capítol V del Decret 83/2010.
El capítol IV d’aquest Decret descriu les fases i els instruments per a l’elaboració del programa individual d’atenció (en endavant, PIA),
l’aprovació i la revisió. L’apartat segon de l’article 24 regula l’acreditació de situacions de convivència per accedir a la prestació per
atencions en l’entorn familiar, mitjançant un seguit de documents que resulta necessari aclarir i ampliar.
D’altra banda, es modifica l’apartat 2, lletra c de l’article 26 del Decret, i així es permet que la persona usuària beneficiària d’una prestació
econòmica vinculada al servei pugui optar entre aquesta prestació o l’accés a una plaça pública en els casos que hi hagi una llista d’espera
elevada d’accés a serveis residencials i no hi hagi places residencials suficients per atendre la demanda. D’aquesta manera, es respecta la
llibertat d’elecció de la persona usuària, i no es lesionen interessos d’altres persones que esperen obtenir una plaça pública i no disposen de la
prestació econòmica vinculada al servei.
Pel que fa al capítol VI, es modifica i s’afegeix un nou apartat en l’article 36 per aclarir quins són els serveis que formen part de la Xarxa
Pública d’Atenció a la Dependència i establir un ordre de preferència en l’accés a serveis i prestacions, matèria que no estava recollida en el
decret inicial i que es considera essencial per garantir un ordre d’accés a les prestacions segons la gravetat i les necessitats de la persona
usuària.
D’altra banda, es modifica l’article 43 i s’hi afegeix un nou apartat que regula la possibilitat que la persona interessada pugui disposar de la
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prestació econòmica d’atencions en l’entorn familiar mentre espera l’accés a un servei residencial.
Quant al capítol VIII, en relació amb el règim de compatibilitats dels serveis i les prestacions econòmiques, s’introdueix un nou article, amb
el número 47, que permet més elasticitat en l’abordatge de casos que requereixen diversos recursos.
Pel que fa a la disposició addicional quarta, relativa a l’habilitació competencial, resulta necessari incloure-hi que el nou apartat quart afegit
en l’article 36 és un principi general.
Finalment, s’inclouen tres noves disposicions transitòries. En concret, la disposició transitòria tercera, relativa a la revisió de resolucions de
reconeixement del grau I, deixa sense efecte la data de revisió del grau que preveuen les resolucions amb data anterior a l’1 de juliol de 2015,
atès que, d’acord amb la disposició final primera de la Llei 39/2006, és a partir d’aquesta data que es produeix l’efectivitat del dret a les
prestacions de dependència corresponents a les persones valorades en el grau I.
El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
les competències en matèria d’atenció i suport a persones amb dependència.
Aquesta modificació es fa en virtut de les competències exclusives que té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’acció i
benestar social, d’acord amb l’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, excepte pel que fa a la modificació de l’apartat quart
de l’article 36 del Decret 83/2010 que es dicta, d’acord amb l’article 58.3 de l’Estatut, en virtut de la potestat del Govern de les Illes Balears
per establir els principis generals sobre les competències pròpies dels consells insulars previstes per l’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia.
Per tot això, a proposta de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de 5 de febrer de 2016,
DECRET
Article primer
Supressió de l’apartat 2 de l’article 18 del Decret 83/2010
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Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 18.
Article segon
Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 22 del Decret 83/2010
Els apartats 2 i 3 de l’article 22 queden redactats de la manera següent:
2. En el supòsit de l’apartat 1 c anterior, el procediment de revisió s’ha d’iniciar d’ofici, sens perjudici que la persona interessada en pugui
sol·licitar la iniciació.
3. En cap cas no es durà a terme d’ofici la revisió del grau quan la persona es trobi ingressada en una residència.
Article tercer
Modificació dels apartats 3 i 4 de l’article 23 del Decret 83/2010
Els apartats 3 i 4 de l’article 23 queden redactats de la manera següent:
3. Si del procediment de revisió es deriven quanties de la prestació econòmica percebudes indegudament o una participació insuficient en el
cost dels serveis, la persona beneficiària està obligada a reintegrar-les o a abonar-ne la diferència que correspongui.
4. En el supòsit previst en l’article 22.1 c, els efectes econòmics que es derivin de la resolució del procediment de revisió del grau es
produiran a partir de l’endemà d’aquesta resolució.
Article quart
Modificació de l’apartat 2 de l’article 24 del Decret 83/2010
L’apartat 2 de l’article 24 queda redactat en els termes següents:
2. En el cas de la prestació per atencions en l’entorn familiar, el grau de parentiu o situacions assimilades a la relació familiar s’han
d’acreditar mitjançant l’aportació del llibre o llibres de família pertinents o altres proves documentals, com ara certificats literals de

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 18
6 de febrer de 2016
Fascicle 16 - Sec. I. - Pàg. 3033

naixement, certificats del Registre de Parelles Estables, certificat de convivència expedit per l’ajuntament de residència de les persones
sol·licitants, declaració de convivència signada per la parella i dos testimonis, declaració feta davant notari, o qualsevol altre mitjà de prova
admès en dret.
Article cinquè
Modificació de l’article 26.2 c del Decret 83/2010
L’article 26.2 c queda redactat en els termes següents:
c) La prestació econòmica vinculada al servei quan no sigui possible l’accés a un servei –públic o concertat– d’atenció i cura degudament
acreditat. En aquest cas, s’ha d’indicar que aquesta prestació econòmica vinculada al servei es pot mantenir per elecció de la persona
interessada, sempre que hi hagi demora en l’accés a les places incloses en la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.
Article sisè
Supressió de la lletra d de l’article 34.1 del Decret 83/2010
Se suprimeix la lletra d de l’article 34.1.
Article setè
Modificació de l’article 36 del Decret 83/2010
L’article 36 queda redactat en els termes següents:
Article 36
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència
1. Es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència en el Sistema Públic de Serveis Socials de les Illes Balears.
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2. La Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears està integrada per:
a) Els centres i els serveis públics de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes i entitats
que en depenen.
b) Els centres i els serveis públics de titularitat dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i dels organismes i entitats
que en depenen.
c) Els centres i els serveis públics de titularitat de les entitats locals de les Illes Balears, adherits a la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència o concertats amb la Comunitat Autònoma o els consells insulars.
d) Els centres i els serveis privats concertats.
e) Els centres i els serveis privats adherits a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.
3. La pertinença d’un servei públic o privat, sigui residencial, de centre de dia, d’ajuda a domicili o altre, a la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència està directament relacionada amb el finançament de la Comunitat Autònoma o dels consells insulars per mitjà d’un conveni,
concert, contracte o transferència via pressupostària a una altra administració.
4. L’ordre d’accés de les persones als serveis i a les prestacions del sistema de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sens perjudici de les competències pròpies dels consells insulars, es
determina d’acord amb els criteris de prioritat i prelació següents:
a) Grau de dependència. Es prioritza l’accés de les persones que tenguin reconegut un grau de dependència més alt, i en el cas de persones
amb el mateix grau l’ordre es determina d’acord amb aquests dos apartats:
— Hospitalització sense possibilitat d’atencions en l’entorn familiar.
— Nombre de punts de l’escala de valoració.
b) Capacitat econòmica de les persones sol·licitants. Es prioritza l’accés de les persones amb ingressos més baixos.
c) Antiguitat de la data de presentació de la sol·licitud. En el cas del servei de residència, l’antiguitat es computa des de la data de la resolució
que reconeix el dret a accedir a una residència.
d) Proximitat del servei al domicili de la persona dependent o, en el cas de les residències, proximitat del servei al municipi de residència dels
familiars pròxims.
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Article vuitè
Modificació de l’article 43 del Decret 83/2010
S’afegeix un apartat quart en l’article 43:
4. Quan el servei que s’assigni en el PIA sigui un servei residencial, però l’Administració no disposi de places en el termini màxim de
seixanta dies i la persona no tengui mitjans econòmics per contractar una plaça privada o no n’hi hagi de disponibles en el seu entorn proper,
se li assignarà una prestació econòmica d’atencions en l’entorn familiar, sempre que compleixi els requisits necessaris per rebre-la.
Article novè
Addició d’un nou article 47 en el Decret 83/2010
S’afegeix un nou article amb el número 47:
Article 47
Compatibilitats per facilitar la permanència en el domicili
Per assegurar la permanència de les persones dependents en el domicili, els professionals poden valorar justificadament en el PIA que es
reconeguin a una persona dependent diverses prestacions de manera combinada, i es poden fixar compatibilitats entre prestacions, d’acord
amb els criteris següents:
a) Les intensitats que es determinin per a cadascuna de les prestacions, tècniques i econòmiques, s’han de referir a les intensitats màximes
que corresponguin al grau de dependència de la persona, i cal calcular el percentatge que suposa en relació amb aquest màxim.
b) La suma de tots els percentatges de les prestacions combinades ha de ser igual a 100.
c) En qualsevol cas, perquè la prestació es consideri tècnica en el còmput global, ha de tenir la intensitat mínima per al grau de dependència.
Si no arriba a aquest mínim, s’entendrà com a prestació econòmica.
Article desè
Modificació de l’apartat primer de la disposició addicional quarta del Decret 83/2010
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L’apartat primer de la disposició addicional quarta queda redactat en els termes següents:
Disposició addicional quarta
Habilitació competencial
1. Tenen caràcter de principis generals dictats a l’empara de l’article 58.3 de la Llei orgànica 2/1983, de 28 de febrer, que aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, els preceptes següents:
Capítol I, a excepció de l’article 4.
Capítol IV.
Capítol V.
Article 36.4 del capítol VI.
Disposició transitòria primera
Efectes retroactius
En el cas que a l’entrada en vigor d’aquest Decret la persona interessada tengui suspesa una prestació perquè no va sol·licitar la revisió del
grau en el temps pertinent i es trobi en l’espera que l’Administració iniciï d’ofici aquesta revisió, se li restablirà la prestació amb efecte des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Disposició transitòria segona
Llistes d’accés anteriors
Els nous criteris de prioritat i prelació per a l’accés a serveis i prestacions, prevists en l’article 36.4 c, s’aplicaran a les sol·licituds que es
presentin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, sense afectar l’ordre previst en les llistes d’accés anteriors a aquesta data.
Diposició transitòria tercera
Revisió de resolucions de reconeixement del grau I
Es deixa sense efecte la data de revisió del grau de totes les resolucions de reconeixement del grau I de dependència anteriors a l’1 de juliol
de 2015, atès que, fins a aquesta data, les persones afectades no tenien accés a prestacions o serveis. En aquests casos és aplicable el nou
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procediment de revisió del grau.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Palma, 5 de febrer de 2016
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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