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En relació a les prestacions econòmiques que reben els usuaris dels centres i establiments assistencials, 
en virtut de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia” (en endavant, Llei de la Dependència), s’han produït situacions, en les 
que un usuari de plaça privada que resideix en un centre residencial col•laborador de l’ICASS, està rebent un 
ajut per la Llei de la Dependència que supera el cost de la plaça, donada l’antiguitat del contracte assistencial 
que té signat amb l’associat. 

Segons estableix la pròpia Llei de la Dependència, en el seu article 17, les prestacions econòmiques vinculades 
al servei, encara que siguin prestacions personals, estaran en tot cas vinculades precisament a l’adquisició d’un 
servei (en el cas que en ocupa, pagar els serveis de la residència). 

Per tant, la Llei estableix que no és pot donar el cas, com el que ara analitzem, en que un beneficiari dels ajuts 
percebi més diners dels que destina a pagar els serveis socials que segons el seu Programa individual d’atenció 
(PIA) necessita.

Tanmateix, aquest article diu expressament, que les Administracions Públiques competents, comprovaran 
en tot cas el destí i la utilització d’aquestes prestacions, pel compliment de la finalitat per la qual van ser 
concedides.

Per la seva part, els article 43 i 45 de l’esmentada Llei, estableixen que es considerarà una infracció de la Llei, 
aplicar les prestacions econòmiques rebudes a finalitzats distintes a aquelles per les quals van ser atorgades, 
i que aquesta infracció serà sancionada per les Administracions Públiques competents, amb la pèrdua de les 
prestacions i subvencions per part de la persona beneficiaria.



NOTA JURÍDICA: LLEI DE LA DEPENDÈNCIA (PRESTACIONS ECONÒMIQUES VINCULADES AL SERVEI).
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