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FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA 

 

LA NOSTRA MISSIÓ 

Representem i acompanyem el moviment associatiu de persones i familiars que 
a Catalunya lluiten per millorar la salut mental, posant-nos al seu servei i 
apoderant-los, tot contribuint a promoure la qualitat de vida, la defensa dels 
drets, la sensibilització social, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, tant 
d’infants com d’adults. 

LA NOSTRA VISIÓ 

La Federació vol consolidar-se com una entitat referent en salut mental a 
Catalunya, representant i defensora dels drets del conjunt de persones amb 
una problemàtica de salut mental i les seves famílies, promotora i impulsora de 
polítiques adreçades al desplegament del model d’atenció de base comunitària, 
treballant per la normalització i la igualtat d’oportunitats de les persones amb 
problemes de salut mental. 

ELS NOSTRES VALORS 

Federació Salut Mental Catalunya vol esdevenir líder en el seu compromís per 
assolir una societat més justa treballant per la igualtat i la justícia social en pro 
de la millora dels drets de les persones amb problemes de salut mental i les 
seves famílies promovent el reconeixement de les seves capacitats i la seva 
autonomia, fent-los protagonistes del canvi. 

Treballarem amb transparència, fomentant la participació i buscant sempre la 
màxima eficiència de la nostra tasca. 

Des de la nostra entitat volem donar alguns punts de vista sobre Consulta 
Pública decret de l'assistència personal a Catalunya en resposta a obtenir 
informació i conèixer l’opinió sobre: 

a) Quins han de ser els col·lectius amb situació de dependència en els 
que ha d’incidir la prestació econòmica d’assistent personal. 

Qualsevol persona amb grau de discapacitat , que requereixi de suports per 
poder dur a terme les AVD activitats de la vida diària , o d‘altres activitats que 
es vegin limitades pel seu trastorn i que no  li permetin adaptar-se al seu en el 
seu entorn comunitari per poder realitzar una vida en igualtat de condicions que 
la resta de persones.  
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Donades aquestes característiques pot ser candidata a ser beneficiària de la 
figura de l’assistent personal. Acreditant la necessitat de suports un cop valorat 
el grau de  dependència mitjançant la pròpia Llei, o el grau de discapacitat o la 
consideració d’un especialista... caldrà trobar diferents accessos a aquesta 
prestació. 

En aquest sentit , demanem que la proposta inclogui a les persones amb 
trastorn mental i es pugui definir un model que contempli les seves necessitats . 
Aprofitem per assenyalar que hi ha iniciatives en d’altres comunitats que ja 
estan desenvolupant propostes concretes en aquest sentit amb molt bons 
resultats. 

b) Com s’ha d’establir la intensitat i import de la prestació per donar 
resposta a les necessitats de les persones i alhora sigui sostenible 
econòmicament per l’Administració Pública. 

Caldrà valorar l’ import de la prestació depenent del grau de la necessitats i 
intensitat de suports que requereixi la persona demandant, alhora també cal 
tenir en conte els ingressos propis de la persona, donat que en una majoria 
d’ocasions són ingressos mínims (pensions no contributives) i necessiten el 
complement pertinent per part de l’Administració pública. 

c) Com ha de ser la formació que ha de tenir l’assistent personal, la seva 
intensitat, els continguts que hauria de tenir, la necessitat d’adaptar-la 
depenent del tipus de diversitat funcional de les persones. 

En l’àmbit de la salut mental caldrà que l’assistent personal conegui el sector 
de la salut mental i també haurà d’adaptar-se al perfil de la persona que 
requereixi la prestació de l’assistent personal, depenent del grau de suport 
requerit pot ser un perfil o un altre, així doncs depenent de cada cas la 
intensitat de suport podrà ser més o menys elevada (en tempos i intensitat). 
Això es podria treballar amb el Departament com la resta de punts que cal 
concretar i perfilar. 

d) Si la priorització d’aquest tipus de prestació tindrà un efecte real en la 
reducció del nombre de persones amb dependència i diversitat funcional 
que es troben en centres residencials. 

Aquest tipus de serveis poden ajudar a descol·lapsar els circuits residencials i 
altres serveis d’habitatge o comunitaris que presten un grau d’assistència més 
elevat. Fomentar serveis com l’assistent personal , (que ja s’està duent a la 
pràctica a d’altres comunitats autonòmiques) pot facilitar la reducció d’algunes  
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places en centres residencials i fomentar la autonomia , reforçant l’article 19 de 
la convenció :  

Dret a viure de manera independent i a ser inclòs o inclosa en la 
comunitat. 

 Els Estats Parts en aquesta Convenció reconeixen el dret en igualtat de 
condicions de totes les persones amb discapacitat a viure en la comunitat, amb 
opcions iguals a la dels demés, i adoptaran mesures efectives i pertinents per a 
facilitar el ple gaudi d’aquest dret per a les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió i participació en la comunitat, assegurant en especial que: 

 Les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat d’escollir el seu lloc 
de residència i on i amb qui viure, en igualtat de condicions amb les 
demés i no es vegin obligades a viure d’acord a un sistema de vida 
específic. 

  Les persones amb discapacitat tinguin accés a una varietat de serveis 
d’assistència domiciliària, residencial i d’altres serveis de suport de la 
comunitat, inclosa l’assistència personal que sigui necessària per a 
facilitar la seva existència i la seva inclusió en la comunitat i per a evitar 
el seu aïllament o separació d’aquesta;  

 Les instal·lacions i els serveis comunitaris per a la població en general 
estiguin a disposició, en igualtat de condicions, de les persones amb 
discapacitat i tinguin en compte les seves necessitats. 

 


