
 

 

 

OBJECTIU DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 

DECRET DE L’ASSISTÈNCIA PERSONAL A CATALUNYA 
 

 

Opinió de MIFAS respecte als  temes plantejats  

 

1. Totes les persones en situació de dependència, independentment de la tipologia de la 

seva discapacitat, han de poder accedir a aquesta prestació? 

 

No, perquè si bé MIFAS s’até a la Convenció dels Drets de les persones amb 

Discapacitat que assenyala la no discriminació per tipus de discapacitat, creiem 

fermament que la figura de l’assistent personal com a tal ha d’anar associada a la 

capacitat de decisió de la persona que accedeix  a aquesta prestació i quan aquesta 

capacitat no hi és, la figura  d’assistent es desvirtua i ja estem parlant d’un altre tipus de 

servei.  

Per tant   considerem que és una prestació destinada a persones amb discapacitat 

física específicament.     

 

2. Quina hauria de ser la intensitat i l’import de la prestació òptims per atendre a les 

necessitats de les persones i alhora ser sostenible econòmicament per l’administració?  

 

Creiem que l’import ha d’estar d’acord amb les necessitats de la persona que rebi 

aquesta prestació,  no hauria de ser inferior al cost d’una plaça de residència,  i no 

s’haurien de retallar altres complements de  la   pensió com ara la prestació de tercera 

persona. 

D’aquesta manera,  ambdues parts guanyen, per l’administració suposaria el mateix 

cost, estalviant-se el manteniment de instal·lacions i les despeses de la gestió i la 

persona rebedora del servei guanya en qualitat de vida.  

 

3. És necessària una formació de tipus sanitari per prestar serveis com a assistent 

personal?  

 

La formació hauria de ser la bàsica sanitària  (primers auxilis, mobilitzacions, 

higiene......), aspectes legals, jurídics i ètics de la figura de l’assistent personal, 

introducció a la vida independent... 

De les funcions específiques per a cada discapacitat ja s’encarregarà la persona que 

estigui rebent el servei, la qual cosa també li donarà una sensació d’empoderament  i 

de domini sobre la seva vida.    

 

4. La formació i la intensitat de la prestació hauria de ser diferent en funció de la persona 

receptora de la mateixa, és a dir, necessiten el mateix perfil professional una persona 



 

 

amb discapacitat física que d’altres amb problemàtica de salut mental o amb 

discapacitat intel·lectual? 

 

Ens remetem a allò que assenyalàvem al principi, a MIFAS creiem que la figura 

d’assistent personal està dissenyada específicament per a persones amb discapacitat 

física per  tant la formació sempre és la mateixa i en quant a la  intensitat de la 

prestació va directament lligada a les necessitats personals de qui rep el servei. 

     

5. La potenciació d’aquesta prestació permetrà reduir les llistes d’espera a places 

residencials al fer-la més interessant? 

 

Sense cap dubte. 

  


