
 
APORTACIONS DE LA FUNDACIÓ ADIMIR A LA CONSULTA PÚBLICA 
PEL DECRET DE L’ASSISTÈNCIA PERSONAL A CATALUNYA 

 1/ Quins han de ser els col·lectius amb situació de dependència en els quals ha d’incidir la prestació 
econòmica d’assistent personal. 

Totes les persones amb un nivell de dependència reconegut han de poder accedir a la prestació econòmica 
d’AP, independentment de la seva edat o tipus de discapacitat que vulguin tenir accés a l’educació o al treball. 
També aquelles persones que precisin suport per tal d’aconseguir una major autonomia en l’exercici de les 
activitats bàsiques de la vida diària, la seva inclusió i participació en la comunitat en els termes previstos en la 
Convecció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat. 

 

2/ 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. 

La intensitat i l’import de la  prestació haurien de ser proporcionals al nivell de dependència.  

Una proposta podria ser: 

Nivell 1: mínim 10 h /setmana. Import de la prestació: 640€/mes 

Nivell 2: mínim 17,5 h / setmana. Import de la prestació: 1.120€/mes 

Nivell 3: mínim 25 h / setmana. Import de la prestació: 1.600€/mes 

 

3/ 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. 

La formació hauria de ser un curs de 50h 

- 20h part general on es tractessin aspectes generals de la Llei de dependència i de la figura de l’AP 
tenint sempre en compte que la persona dependent, (o el seu tutor legal), és la persona que ha de 
dirigir el seu projecte de vida independent. 

- 20h part específica on es tractessin les diferents tipus d’atenció de l’AP segons sigui la discapacitat o 
diversitat funcional  de l’usuari: física, intel·lectual, mental, TEA, etc. 

- 10h pràctiques  

 

4/ 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. 

Definitivament, aquest tipus de prestació REDUIRÀ el nombre de persones amb dependència en els centres 
residencials ja que podran fer una vida més independent i digna a casa seva. 

Carolina Ibáñez Barea, presidenta de la Fundació ADIMIR. 
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