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VIA OBERTA. DADES SOBRE DEPENDÈNCIA 

 

Carta de servei 
      Darrera actualització: 23/07/2018 

NOM I EMISOR DEL SERVEI  

Dependència 

IMSERSO 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei posa a disposició les dades relatives al nivell i grau de dependència proporcionades 

per l’IMSERSO a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques. 

 

El servei permet la consulta telemàtica de les dades referents al grau de dependència d’una 

persona determinada i en el marc d’un procediment concret, de manera centralitzada i 

segura per part dels gestors públics, evitant que aquestes persones hagin d’aportar la 

documentació en suport paper. 

 

Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens que 

origina la consulta. 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

Només existeix una modalitat de consulta: 

 

1-  CONSULTA DE NIVELL I GRAU DE DEPENDÈNCIA 
 
Segons la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia”, amb les modificacions del Reial 

Decret Legislatiu 20/2012 de mesures d’estabilitat pressupostaria i foment de la 

competitivitat, s’estableix que, es determina la necessitat per a l’accés als serveis, 

l’efectivitat del dret a les prestacions, etc. segons el grau de dependència i no pel nivell. 

Així doncs s’estableix la classificació següent: 

 El barem de valoració de la dependència (BVD) permet determinar les situacions de 

dependència moderada, dependència severa i de gran dependència, determinada en 

tres Graus: 

a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té 

necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal. Es 

correspon a una puntuació final del BVD de 25 a 49 punts.  

b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no 

requereix el suport permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens 

per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 

50 a 74 punts.  

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per realitzar 

diferents activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la 

seva pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el 

suport indispensable i continu d’una altra persona o té necessitats de suport 

generalitzat per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final 

del BVD de 75 a 100 punts. 

 

Però cal tenir en compte la Disposició Final Primera de la Llei 39/2006 i la modificació 

que en fa el  del Reial Decret Legislatiu 20/2012 on es determina la progressivitat del  
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dret a les prestacions de dependència segons un calendari que estableix, de manera 

gradual el pas de la valoració per Graus i Nivells a la valoració per graus de 

dependència. 

 

Per això, per a les valoracions anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret la consulta 

tornarà els següents valors de dependència: 

o Grau III Nivell 2: De 90 a 100 punts 

o Grau III Nivell 1: De 75 a 89 punts 

o Grau II Nivell 2: De 65 a 74 punts 

o Grau II Nivell 1: De 50 a 64 punts 

o Grau I Nivell 2: De 40 a 49 punts 

o Grau I Nivell 1: De 25 a 39 punts 

 

Mentre que per a les valoracions amb data posterior a l'entrada en vigor del Reial decret 

es retornaran els següents valors de dependència: 

o Grau I 

o Grau II 

o Grau III 

 

COM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar el Nivell i Grau de Dependència a partir de la 

introducció de les dades següents: 

  

 Document identificador del titular: Camp Obligatori. S’ha de seleccionar al 

desplegable el tipus de documentació amb la que es fa la consulta: NIF, NIE o 

Passaport. 

 Documentació: Camp obligatori. S’haurà d’introduir el número d’identificació de la 

persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 NIF: 8 dígits + dígit de Control (lletra) 

 NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits +dígit de Control (lletra) 

 Passaport: 3 lletres + 5 dígits (en cas de passaport espanyol) 

 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable 

el tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la 

consulta per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la 

consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu 

del vostre ens en base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN: 

La informació que es pot obtenir és: 

 

 Dependència- Consulta de Nivell i Grau de dependència: 

 Resultat: Els possibles resultats de la consulta son: 

 0000: Reconocido Grado y Nivel  

 0002: Reconocimiento en tramite  

 0233: No consta información para este titular 

 Numero d’expedient: És el numero d’expedient assignat per la valoració del Grau de 

Dependència. 

 Grau i Nivell: Camp que especifica el Grau i Nivell de dependència. Els possibles 

valors que es poden donar son: 

 Grado III Nivel 2  

 Grado III Nivel 1  

 Grado II Nivel 2  

 Grado II Nivel 1  

 Grado I Nivel 2  

 Grado I Nivel 1  

 Grado I  

 Grado II   

 Grado III   

 Tipo: Camp que especifica el tipus de dependència reconeguda. Els possibles valors 

son: 

 Grado y Nivel 

 Data resolució: Camp que especifica la data en la que es reconeix fecha en la que se 

el grau i nivell de dependència del Titular consultat. Format DD/MM/YYYY 

 Estat resolució: Camp que especifica l’estat de la resolució:  

 Firmada 

 En tràmit 

 

La pantalla que obtindrem: 
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Si no consta informació de dependència del titular consultat apareixerà la següent pantalla: 

 

 
 

 

Cost del servei 

No hi ha. 

 

 

Casos d’ús del servei 
 

A tall d’exemple, s’han identificat dos àmbits en els quals l’administració local té atribuïdes 

competències per requerir les dades sobre el Nivell i Grau de dependència d’una persona en 

la tramitació i resolució de llurs procediments i actuacions. 

 

Serveis socials 

El reconeixement oficial de la situació de dependència en qualsevol dels graus establerts és 

un requisit indispensable per accedir a les prestacions econòmiques i les accions 

assistencials que la Llei de serveis socials reconeix per a les persones amb discapacitat. 

 

Finalitat per a la qual es requereixen les dades: Concedir prestacions socials. 

Exemple: Concedir els ajuts individuals per transport adaptat per a l’assistència a 

Centres de Dia i Centres Especials per a persones amb mobilitat reduïda i/o  

disminució física, majors d’edat i dins l’àmbit de les competències de la Regidoria de 

Serveis Socials d’un ajuntament. 

Norma que atribueix la competència per a requerir-les: Normativa reguladora de la 

prestació; article 11 de la Llei 13/2006 de Prestacions socials de caràcter econòmic 

i/o article 13.1a), 26.4 i 31 de la Llei 12/2007 de serveis socials. 

 

 

 

 

 

 

 


