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Document de retorn en relació al procés participatiu de consulta pública prèvia del 
Decret de l’Assistència personal a Catalunya  
 
En relació a la consulta pública prèvia del Decret d’Assistència Personal a Catalunya del 
projecte de Decret per a la prestació econòmica d’assistència personal per a les persones 
en situació de dependència, Decret pel qual es regula la prestació econòmica de 
l’assistència personal per a les persones en situació de dependència a Catalunya i 
l’ampliació del nivell de protecció d’aquesta prestació. 
 
  
1. Objectiu de la consulta: 
 

L’objectiu de la consulta era el d’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. 
 

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. 

 
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. 

 
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. 
 

2. Preguntes per orientar les aportacions: 
 

1. Totes les persones en situació de dependència, independentment de la tipologia de 
la seva discapacitat, han de poder accedir a aquesta prestació? 

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? 

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

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? 

5. La potenciació d’aquesta prestació permetrà reduir les llistes d’espera a places 
residencials al fer-la més interessant? 
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3. Aportacions rebudes: 
 

En el termini de consulta:  24 aportacions 
Fora de termini de consulta:  1 aportació 
Total aportacions:   25 aportacions 
 
D’aquestes aportacions: 9 són de persones físiques i 16 d’entitats i associacions.  
 
Les entitats i associacions que han fet aportacions han estat les següents: 
 

• ADIMIR 
• Asociación de profesionales de la asistencia personal ASAP 
• Associació catalana de malalts de Huntington 
• Associació catalana de municipis i comarques- ACM 
• Associació MIFAS 
• Aspaym Catalunya (Associació de persones amb lesions medul·lar i altres discapacitats 

físiques) 
• COCARMI 
• DINCAT 
• Federació Catalana d’Autisme 
• Federació ECOM 
• Federació Salut Mental Catalunya 
• FESOCA 
• Institut municipal de persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona 
• Oficina vida independent de Barcelona (OVI) 
• ONCE 
• Vida independent, accessibilitat i recursos per a la igualtat- VIAR 

 
 

4. Contingut de les aportacions en relació a les qüestions orientatives plantejades: 
 
Per a una millor comprensió i agrupació de les aportacions, tractarem de manera conjunta 
les aportacions realitzades en funció de les qüestions orientatives plantejades: 
 
1. Totes les persones en situació de dependència, independentment de la tipologia de la 

seva discapacitat, han de poder accedir a aquesta prestació? 
 
Existeix l’opinió de que la prestació d’assistent personal no pot dur a terme cap 
discriminació per tipologia de discapacitat de les persones dependents, tal i com 
s’estableix a la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat. Com a 
contraposició, algunes entitats defensen que la capacitat de decisió és imprescindible 
en la prestació d’assistent personal ja que de no existir-hi, s’està parlant d’altre tipus 
de recurs.  
 
Les diferents aportacions realitzades per les entitats van en la línia de que la 
prestació d’assistència personal s’adreci a totes les persones amb discapacitat que 
ho requereixin i sense fer cap distinció en el tipus de discapacitat d’aquestes ni fent 
distinció a l’edat d’aquestes persones. Alguna de les aportacions especifica la 
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necessitat d’una revisió exhaustiva jurídica de la proposta de Decret que asseguri 
que aquest no planteja discriminacions que pugui comportar la seva impugnació. 
 
Resposta:  
 
El Decret que es plantejarà estarà subjecte a la revisió de l’Assessoria Jurídica per 
vetllar per l’acompliment de la normativa, i entre aquesta, la Convenció de l’ONU. 
L’abast del decret està en les persones en situació de dependència i el mateix 
acomplirà el que estableix la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la situació de dependència. El Decret no restringirà els drets de les 
persones dependents en funció de la tipologia de discapacitat, ja que aquests drets 
estan preservats per la pròpia normativa estatal de la dependència. En aquest sentit, 
totes les persones dependents poden demanar i gaudir d’aquesta prestació en els 
termes establerts per la normativa legal. El decret plantejarà un desplegament 
progressiu del nivell de protecció addicional, iniciant el mateix en les persones amb 
un major grau de dependencia així com tindrà en compte l’expertesa obtinguda arran 
del projecte pilot en persones amb discapacitat física, sense que aquest fet 
representi una discriminació o minoració de drets per a les persones dependents 
amb d’altres tipologies de discapacitat. 
 

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? 

 
De manera àmplia, les aportacions van en el sentit de que la intensitat estigui en funció 
de les necessitats de les persones de tal manera que si la persona precisa d’assistència 
continua, la pugui rebre.  
 
D’altra banda, la prestació econòmica ha de poder permetre la contractació de les 
persones que siguin necessàries, tot atorgant un salari digne a les persones que treballin 
com a assistents personals.  
 
Pel que fa a les quanties, algunes propostes consideren que la quantia màxima per al 
més alt nivell de suport no pot ser inferior al cost màxim d’una plaça residencial per a 
persones amb discapacitat (grau III), és a dir, 3.612,27 €/mes i la seva compatibilitat amb 
centres d’atenció diürna o amb SAD. D’altres fan referència un preu hora de 18 €. 
 
Algunes entitats també remarquen el “retorn” de la inversió per part de l’administració 
segons el qual cada euro invertit en assistència personal representa un retorn amb un 
impacte socioeconòmic de 3 euros. 
 
També es considera que la percepció de complements de pensions corresponents a 
terceres persones no haurien de ser tinguts en compte com a minoració dels imports de 
concessió. Així com que aquesta prestació hauria d’estar exempta de copagament o 
de reducció de la quantia a concedir en funció de la capacitat econòmica de la persona 
dependent, tal i com succeeix amb l’assistència sanitària. 
 
Un altra aportació fa referència a que aquesta aportació hauria de ser tipus “xec-servei”. 
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Resposta:  
 
Una prestació econòmica que permetés disposar d’assistents personals les vint-i-quatre 
hores del dia no es pot sostenir econòmicament per part de l’administració. Tot i així el 
Decret preveu que l’ampliació del nivell de protecció comporti una millora de la intensitat 
així com flexibilitat en la gestió de la mateixa. 
 
Pel que fa referència a la comparació amb el preu d’una plaça residencial, ha de tenir en 
compte que el cost màxim de plaça residencial inclou tots els aspectes de la vida diària 
com els de manutenció o la prestació de serveis especialitzats dins l’àmbit residencial.  
 
Pel que fa referència a les reduccions en concepte de complements de tercera persona, 
és la pròpia normativa estatal la que regula aquest concepte i implica la minoració de la 
quantia màxima concedible quan la persona és perceptora d’aquest complement.  
 
Així mateix i en relació a la gratuïtat d’aquesta prestació, val a dir que en el sistema de 
serveis socials,  gran part dels seus serveis i prestacions impliquen una aportació 
econòmica per part de les persones ateses, aquesta és variable i es calcula en funció de 
la capacitat econòmica d’aquestes. D’altra banda, la normativa legal que regula la 
dependència estableix de manera clara la progressivitat econòmica en les aportacions 
de les persones són ateses pel sistema de serveis socials. 
 

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

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? 
 
Es considera, de manera majoritària que no hauria d’existir un requisit de formació 
obligatori per  a la prestació del servei o que, en cas d’existir, hauria de ser d’un màxim 
de 50- 60hores, ja que són les persones que reben el servei les que han de realitzar la 
contractació o la formació, si s’escau, d’acord amb les necessitats personals de 
cadascuna d’elles. Els coneixements, aptituds, relació de confiança i característiques de 
les persones prestadores del servei han de ser definides per les persones que l’han de 
rebre.  
 
Per altra banda, hi ha col·lectius específics que consideren que, per tal de prestar un 
servei adient, el professional d’assistència personal ha de disposar d’una formació 
especialitzada que li permeti donar resposta a les necessitats de la persona dependent 
(TEA, salut mental, formació sanitària bàsica, formació en sord-ceguesa, etc...). 
 
D’entre les aportacions també s’han facilitat continguts del que hauria de poder ser 
aquest programa formatiu per als professionals que realitzen la tasca d’assistent 
personal 

 
Resposta: Coincidim en que aquesta formació ha de ser mínima i personalitzada d’acord 
amb les necessitats concretes de les persones dependents. El recent estudi sobre la 
formació dels assistents personals, presentat recentment per ECOM coincideix en 
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aquest sentit. El Decret tindrà en compte aquestes consideracions dins del que permeti 
el marc legal establert. 

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

residencials al fer-la més interessant? 
 
De manera general, es creu que aquesta prestació permetrà la reducció de llistes 
d’espera d’accés a places residencials, la desinstitucionalització de persones 
ingressades, ja que els hi permetrà dur a terme una vida independent, així com 
l`emancipació de persones dependents les quals no poden, actualment plantejar-se 
la marxa del domicili familiar sense els suports proveïts per un assistent personal. 
Algunes propostes demanen que per a l’accés a aquesta prestació es prioritzi a les 
persones institucionalitzades en primer lloc i continuació les persones en risc de ser-
ho. 
 
Resposta: Coincidim en la visió de la potenciació de la figura de l’assistent personal 
com una via, tant per a la reducció de llistes d’espera com per a la 
desinstitucionalització de les persones i l’emancipació de les persones que així ho 
designin. Ara bé, considerem que aquest procés serà gradual i progressiu  a mesura 
que la figura de l’assistent personal vagi guanyant pes en el catàleg de serveis i 
prestacions de la dependència, així com les persones tingui un millor coneixement 
del model de vida independent. 
 

 
5. Conclusions: 
 

La consulta pública prèvia ha tingut un bon nivell de resposta per part de les entitats i 
associacions del sector i així com per part dels ciutadans. Aquest nivell de resposta 
avala la importància de donar una major rellevància a aquesta prestació i a la figura de 
l’assistent personal, així com que és un recurs necessari per a la vida independent de les 
persones amb dependència i discapacitat. 
 
Les aportacions realitzades es tindran en compte en la mesura que el marc legal i la 
disponibilitat pressupostària ho permeti. 
 
Els aspectes i documentació que ens han facilitat es valoraran per que totes les que sigui 
possible quedin recollides en el Decret, 
 
La participació de les persones i entitats és fonamental per poder apropar el Decret a les 
necessitats també per totes elles identificades. 
 
 
 
 
 
Aina Plaza Tesías 
Directora General de l’Autonomia Personal 
i la Discapacitat 
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