
LA RUTA DEL CAOS DE LA DEPENDÈNCIA 
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Un cop reconeguda la dependència,  el  mil lor l loc per 
aconseguir una prestació és Castella i  Lleó, Castella la 

Manxa, Andalusia o Múrcia.  Encara que es tingui la 
dependència reconeguda, a Catalunya, Canàries i  La 

Rioja costarà molt més que l i  concedeixin una presta-
ció i  es trobarà en els l l imbs de la dependència.
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A Navarra,  I l les Balears,  Múrcia,  
La Comunitat Valenciana, 

Cantàbria,  El  País Basc i  Cata-
lunya, el  més probable és que 

donin uns cèntims a la persona 
dependent i  s ’hagi de quedar a 

casa.
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Si vol serveis com 
ajuda a domicil i  el  mil lor 
és anar a Extremadura, Anda-
lusia o La Rioja.  On més possibil i -
tats hi  ha de tenir teleassistència és a 
Andalusia,  encara que no es tingui depen-

dència,  a La Rioja i  El  País Basc.  I  si  el  que es 
vol és una plaça en un centre de dia,  cal anar 

a Múrcia,  Canàries i  Madrid.

0 5
Si el  que es vol és rebre una plaça residencial ,  la mil lor 

opció és Castella i  Lleó,  Castella La Manxa, La Rioja,  Madrid 
i  Cantàbria.  On costa molt aconseguir una plaça és a les 

Balears,  Astúries,  Galícia i  Navarra.

0 6
Si s’ha de pagar la plaça residencial  de forma priva-
da, Castella la Manxa, Extremadura, la Comunitat 
Valenciana i  Aragó són les mil lors opcions.
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On més diners paga l 'administració per les places concertades és al  
País Basc,  i  on menys diners es paga és a Castella la Manxa, Castella i  
Lleó i  Extremadura.
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On més treball  es crea amb els mateixos 
diners que es destinen a l ’atenció a la depen-
dència és a Castella i  Lleó i  Extremadura, més del 
doble que a Navarra,  el  País Basc i  Cantàbria.0 9Madrid,  La Rioja i  Castella La Manxa 

són les comunitats que aconse-
gueixen mil lor retorn financer 
segons la inversió efectuada, 

mentre que Navarra i  Múrcia són les 
comunitats amb menys retorn.
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Aquest és el  CAOS que provoca tenir 19 normati-
ves de Promoció de l ’Autonomia Personal i  Aten-
ció a la Dependència.
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Per valorar la 
dependència,  el  
mil lor que pot fer 
una persona és 
anar a Andalusia,  
Múrcia,  Castella 
La Manxa o Cantà-
bria.  Si  viu a la 
Comunitat Valen-
ciana, Canàries,  
Astúries o Balears 
l i  costarà molt 
més aconseguir 
aquest reconeixe-
ment.


