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elena Briongos rica
Presidenta de la Federació Salut Mental Castella i Lleó

nel anxelu gonzález zapico
President de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA

En els darrers anys, hem assistit al desenvolupament d'avenços importants pel 
que fa a l'atenció a la salut mental i, en especial, pel que es refereix a la salut mental en 
l'àmbit comunitari i la provisió de recursos d'ajut i suport social. 

També hem vist grans avenços normatius. Sens dubte, un d'ells va ser la llei 

d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, concebu-
da per ser el quart puntal de l'estat de benestar. Tanmateix, aquesta norma important 
no ha tingut ni el recorregut ni el grau d'implantació que se li pressuposava, per 
raó principalment del desenvolupament desigual a les comunitats autònomes i de les 
retallades econòmiques que ha patit, cosa que ha ocasionat la seva pràctica desapa-
rició.

Encara queda molt de camí per recórrer. Durant massa temps, l'atenció als problemes 
de salut mental s'ha centrat en un model biologicista, obsolet i inadequat, que no ha 
fet sinó obviar els factors socials i ambientals que propicien o agreugen un problema 
de salut mental. 

Una de les sendes principals que volem continuar explorant i fer evolucionar és la 
que ofereix a les persones els ajuts necessaris per viure amb independència i veure's 
incloses en la comunitat en iguals condicions i drets que l'altra gent.

Així mateix, un dels aspectes fonamentals de la salut mental és l'erradicació de tota 
mena de situacions de vulneració de drets, un flagell real encara avui dia. Per des-
comptat, també és absolutament necessari provocar un canvi en la percepció estig-
matitzada i discriminatòria que la societat té quant als problemes de salut mental, a 
més de col·laborar amb els i les professionals de l'atenció per canviar el model assis-
tencialista que ofereixen.

Per tot plegat, creiem que l'assistència personal representa un d'aquests passos evolu-
tius en l'enderrocament de les barreres per assolir un desenvolupament complet de la 
persona i del seu projecte vital.

«La figura de
l'assistent personal
de salut mental
suposa avançar en 
la inclusió.»
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La figura de l'assistent personal en salut mental suposa un avenç en la inclusió, afavo-
reix el desenvolupament de la persona en totes aquelles àrees que requereixen suport 
o acompanyament, possibilita que es progressi més en la recuperació de les habilitats 
socials i personals, i, fins i tot, serveix de ressort per accedir a la formació o a un lloc 
de treball.

La prestació d'assistència personal està reconeguda en l'anomenada llei de la depen-

dència com un dret universal i subjectiu, destinat a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb diversos graus de dependència reconeguda. Malgrat tot, dotze anys 
després que hagi entrat en vigor, no se n'ha acabat de definir la funció i el contingut, 
i el perfil de les persones que poden beneficiarse'n no està clar, per la qual cosa és una 
ajuda secundària —fins i tot marginal— al conjunt del sistema.

Al moviment associatiu saluT MenTal espanYa, volem contribuir a divulgar el co-
neixement de l'assistència personal a partir de l'experiència adquirida per les nostres 
associacions a Castella i Lleó.

Desitgem que aquesta guia sobre assistència personal en salut mental resulti útil per 
tothom qui treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de 
salut mental, defensar-ne els drets i proveir dels recursos de suport necessaris perquè 
visquin de manera independent i desenvolupin el seu projecte vital.       

elena Briongos rica

Presidenta de

la Federació Salut Mental Castella i Lleó

nel anxelu gonzález zapico

President de

la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA
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jesús hernández galán
Director d'Accessibilitat Universal i Innovació de la Fundació ONCE

      La Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut 
(Organització Mundial de la Salut, 2001) assenyala que l'estat de salut d'una persona ve 
determinat per la interacció de diversos factors, com ara les funcions i les estructures 
del seu cos, i les seves activitats, participació i circumstàncies ambientals i personals.

Això vol dir que la situació de salut d'una persona i el grau de satisfacció respecte 
de la seva vida poden millorar aplicant mecanismes que s'ajustin al seu projecte de 
vida. En efecte, participar en activitats significatives millora el nostre estat de salut 
i benestar.

Aquestes activitats forgen la identitat, ens representen davant de nosaltres mateixos i 
de l'altra gent, i les fem conscientment i lliurement. Cal, doncs, que siguin accessibles 
a mesura que cada persona les necessita.

L'assistència personal és un servei que facilita l'accés a la participació i la inclusió en 
la comunitat, i, en definitiva, que la persona pugui guanyar-se la seva independència. 
Fa possible dur a terme aquelles activitats significatives tan necessàries per assolir la 
satisfacció personal i millorar la salut.

En els darrers anys, l'assistència personal i la vida independent s'han relacionat, so-
bretot, amb situacions de discapacitat física.

El plantejament de l'assistència personal des de l'enfocament de la salut mental és 
necessari i innovador, i suposa un gran avenç quant als drets, la integració social i 
l'ocupabilitat de les persones amb problemes de salut mental, ja que es converteixen 
no solament en beneficiàries, sinó també — amb la capacitació adequada— en un 
puntal per a altres persones.

«el plantejament 
de l'assistència 
personal des de 
l'enfocament de
la salut mental 
és necessari 
i innovador.»
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L'empoderament que suposa gestionar el projecte de vida propi és un benefici pel 
qual ja val la pena posar en marxa actuacions com aquesta. No és, però, l'únic. Un 
programa d'assistència personal en l'àmbit de la salut mental també beneficia l'entorn 
més pròxim de la persona, que, normalment, s'enfronta en solitari a les limitacions 
vinculades a la participació en la societat d'algú amb un problema de salut mental.

A més, aquesta iniciativa arriba al món rural, que tot sovint té dificultats per accedir 
als recursos comunitaris.

Aquesta guia sobre assistència personal en salut mental presenta de manera integral, 
però senzilla, l'experiència de la Federació salut Mental castella i lleó i les seves as-
sociacions. Una experiència inspiradora, innovadora i que, de ben segur, servirà de 
model per a altres entitats i per als grups amb els quals treballen.   

jesús hernández galán

Director d'Accessibilitat Universal i Innovació

de la Fundació ONCE
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isaBel Blanco llaMas
Consellera de Família i Igualtat d'Oportunitats 
de la Junta de Castella i Lleó

     Sens dubte, viure amb autonomia i independència, desenvolupar un projecte de 
vida propi i decidir com fer-ho és una aspiració legítima a la qual tenen dret totes les 
persones amb discapacitat per problemes de salut mental. Però, perquè aquest dret 
sigui efectiu —perquè sigui possible—, cal que rebin, de manera personalitzada, els 
ajuts necessaris.

En aquest sentit, l'assistència personal sorgeix com un servei nou que garanteix les 
ajudes indispensables per gaudir d'una vida independent i que ofereix solucions flexi-
bles, personalitzades i adaptades a les necessitats i les expectatives de les mateixes 
persones.

Una nova mena de suport comunitari i d'inclusió en la comunitat que posa l'èmfasi en 
els drets i en l'atenció centrada en la persona i dirigida per ella mateixa, en la qual de-
cideix com necessita els ajuts, on i quan, per continuar amb el seu projecte de vida.

A la Junta de Castella i Lleó apostem fermament, i en col·laboració constant  amb el 
tercer sector, per l'assistència personal com a eina perquè les persones amb discapaci-
tat siguin més autònomes, menys dependents i més participatives; i assoleixin la seva 
plenitud: persones que prenen les seves pròpies decisions, persones amb múltiples 
talents i capacitats, persones que saben el que és millor per elles en cada moment de 
la vida. Aquesta col·laboració estreta amb el tercer sector en aquesta figura ha per-
mès desenvolupar-ne les potencialitats i avui és àmpliament coneguda i sol·licitada a 
Castella i Lleó.

«a la junta de
castella i lleó
apostem
fermament, i en
col·laboració amb 
eltercer sector, 
per l'assistència
personal.»
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L'assistència personal també constitueix un suport fonamental per facilitarlos l'accés 
al mercat laboral. És per això que s'ha potenciat la figura de l'assistent personal per a 
l'ocupació com una figura destacada d'ajuda laboral per a les persones amb problemes 
de salut mental.

Estem convençuts dels avantatges i de les virtualitats de l'assistència personal; per 
això, ens comprometem a continuar promovent durant aquesta legislatura mesures 
que la fomentin i n'incentivin l'ús perquè es realitzi en totes les seves possibilitats i 
sigui coneguda i sol·licitada per les persones amb discapacitat, els seus familiars, les 
entitats i els seus professionals.

Aquests objectius coincideixen amb els d'aquesta guia sobre assistència personal en 
salut mental elaborada amb rigor i professionalitat per salut Mental castella i lleó, 

una iniciativa encomiable que, a partir de l'experiència, permetrà una difusió i un 
coneixement més grans d'aquesta figura i, per tant, facilitarà que cada vegada més 
gent tingui accés a recursos, idees, opinions, etc. per posar en marxa el seu projecte 
de vida amb el suport de l'assistència personal.  ◊

isaBel Blanco llaMas

Consellera de Família i Igualtat d'Oportunitats

de la Junta de Castella i Lleó
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Des de fa anys, la Federació salut Mental castella i lleó promou l'assistència personal 
entre les seves associacions. L'any 2015, per exemple, l'associació salut Mental sala-

manca (aFeMc) va participar amb altres entitats del sector de la discapacitat a Cas-
tella i Lleó en un projecte pilot per a la implantació del Servei d'Assistència Personal 
(SAP).1 De llavors ençà, la resta d'associacions s'han sumat al projecte, han acreditat 
els seus serveis d'acord amb la normativa vigent a la comunitat autònoma i han inclòs 
el SAP a la seva cartera de serveis, la qual cosa ha permès estendre l'assistència perso-
nal a tot el territori i, especialment, a les àrees rurals.

Aquesta guia sobre assistència personal en salut mental ha estat elaborada per Ángel 
Lozano de las Morenas, treballador social i gerent de la Federació salut Mental castella 

i lleó, amb l'ajut tècnic d'Elena Robles Peña, treballadora social i responsable de l'Àrea 
de Programes i Projectes de la Federació, i Martha Yolanda Quezada, d'intersocial.

La guia ha estat revisada per Raquel Martínez, treballadora social i directora de l'Àrea 
de Programes i Autonomia Personal de l'associació salut Mental lleó (alFaeM); Alba 
Ortiz, psicòloga i coordinadora del Servei d'assistència personal de l'associació sa-

lut Mental aranda; Miguel Herráez, treballador social i director de Serveis de Vida 
independent de l'associació salut Mental Àvila (FaeMa); Karina Rocha Currás, tre-
balladora social, i Patricia Quintanilla, treballadora social i coordinadora tècnica de 
la Federació.

Per elaborar aquesta guia, s'han fet una sèrie d'entrevistes a professionals de l'àmbit 
del SAP, així com a persones que reben ajuda de les associacions que formen el movi-

ment associatiu salut Mental a castella i lleó (Palència, Salamanca, Valladolid, Àvila, 
Lleó i Aranda de Duero). A més, el conjunt de les associacions que integren la Fe-
deració participen en un grup de treball sobre assistència personal impulsat per la 
mateixa Federació. Totes les aportacions i els testimonis han permès realitzar aquesta 
guia sobre assistència personal en salut mental.

Volem donar les gràcies especialment a Beatriz Abad, María Jesús García i Maribel 
Arribas, que, a partir de l'experiència pròpia en salut mental i com a assistentes per-
sonals de persones amb discapacitat o dependència, han treballat a les associacions 
d'Aranda de Duero, Lleó i Segòvia d'acord amb un model de suport mutu o suport 

entre iguals. ◊

1  Projecte pilot impulsat per la Gerència de Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó.

inTroducció
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La missió de la Federació salut Mental castella i lleó és millorar la qualitat de vida
de les persones amb problemes de salut mental i de la seva família, defensar els seus 
drets i representar el moviment associatiu Salut Mental Castella i Lleó.

En aquest context, s'ha elaborat aquesta guia sobre assistència personal en salut men-
tal, el propòsit de la qual és informar sobre el servei de suport a la vida independent 
—que ofereix una atenció integral tenint present en tot  moment el projecte de vida 
de les persones, per tal de facilitar-ne l'autonomia personal i la inclusió en la comu-
nitat— i donar-li visibilitat.

En el passat, la derogada Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU), 
recollia a l'article 9 la figura de l'assistència personal com un ajut complementari per 
fer efectiu el paradigma de vida independent. De fet, aquesta norma s'inspirava, entre 
d'altres, en el principi de vida independent, entenent com a tal «la situació en què la
persona amb discapacitat exerceix el poder de decisió sobre la pròpia existència i par-
ticipa activament en la vida de la seva comunitat conforme al dret al lliure desenvo-
lupament de la personalitat» (article 2).

Després de l'entrada en vigor de la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal 

i atenció a les persones en situació de dependència (lapad), les comunitats autòno-
mes van introduir en les seves lleis de serveis socials de «segona o tercera generació» 
la prestació econòmica d'assistència personal com una prestació essencial dins del 
sistema públic de serveis socials. Amb tot, actualment aquest servei és el que menys 
atenció rep dels poders públics, tot i que està inclòs en el catàleg de serveis i presta-
cions del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (saad).

presenTació
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aquesta guia pretén aclarir els dubtes sobre el que és l'assistència personal i el que 

no és: un servei que encara avui s'està construint. En l'àmbit de les persones amb pro-
blemes de salut mental o discapacitat psicosocial, és quelcom totalment innovador i
està orientat a la recuperació de la salut mental. Així, les activitats s'encaminen al 
manteniment de la persona al seu entorn comunitari.

El SAP garanteix els ajuts necessaris per gaudir d'una vida independent i ofereix so-
lucions flexibles, personalitzades i adaptades a les necessitats i les expectatives de les 
mateixes persones, gràcies a la figura de l'assistència personal. L'efecte transformador 
de l'assistència personal rau en l'empoderament de les mateixes persones.

Aquesta guia permet al conjunt de professionals millorar els seus coneixements sobre 

formes noves de suport comunitari i d'inclusió en la comunitat tot posant l'èmfasi en 
els drets i en l'evolució de l'atenció centrada en la persona a l'atenció dirigida per la 
persona, en la qual és ella qui decideix com, on i quan necessita les  ajudes necessàries 
per fer avançar el seu projecte de vida.

Assistència personal: «Servei prestat per un as-
sistent personal que du a terme tasques de la vida 
quotidiana d'una persona en situació de dependència, 
o hi col·labora, amb vista a fomentar la seva vida in-
dependent, de manera que promogui i potenciï la seva 
autonomia personal».

La guia està dirigida a professionals dels serveis socials i sanitaris que, amb un am-
pli coneixement del servei, representen un factor clau en la derivació a la prestació 
econòmica del SAP, així com a totes aquelles persones interessades en el suport i 

l'ajuda social a la salut mental, per tal que puguin informar-se'n i facilitar que puguin 
accedir a aquesta prestació.

l'assistència personal es defineix i es reconeix a la llei 39/2006 de promoció de 

l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (lapad) 

com un «servei prestat per un assistent personal que du a terme tasques de la vida 
quotidiana d'una persona en situació de dependència, o hi col·labora, amb vista a 
fomentar la seva vida independent, de manera que promogui i potenciï la seva auto-
nomia personal» (article 2).

A l'article 19, s'estableix la prestació econòmica d'assistència personal (peap), el pro-
pòsit de la qual és la «promoció de l'autonomia de les persones en situació de depen-
dència, en qualsevol dels seus graus. El seu objectiu és contribuir a la contractació 
d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que faciliti al beneficiari l'accés 
a l'educació i al treball, així com una vida més autònoma en l'exercici de les activitats 
bàsiques de la vida diària». ◊
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«M'ajuda a
superar les
meves
limitacions
i a activar les
meves
capacitats.» 
álvaro p.

Els principis de l'assistència personal estan en consonància amb els recollits a la Con-
venció de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat (CDPD): «el respecte per la dignitat inherent, l'autonomia indi-
vidual —inclosa la llibertat per prendre les decisions pròpies— i la independència 
de les persones» i «la participació i inclusió plenes i efectives en la societat» (article 
3). Els diversos articles de la CDPD estan orientats al compliment efectiu d'aquests 
principis.

Concretament, a l'article 19 —en què es reconeix el dret de les persones amb disca-

pacitat a viure de manera independent i a ser incloses en la comunitat—, s'estableix, 
entre altres qüestions, que els estats part adoptaran mesures per facilitar el gaudi 
d'aquest dret. Entre aquestes mesures, s'inclou l'«accés a una varietat de serveis 
d'atenció domiciliària i residencial, i a altres serveis de suport de la comunitat, in-
closa l'assistència personal que calgui per facilitar la seva existència i inclusió a la 
comunitat, i per evitar-ne l'aïllament o la separació».

En aquest sentit, la relatora especial sobre els drets de les persones amb discapaci-

tat, al seu informe de 2016, fa un estudi detallat sobre l'accés als ajuts. L'objectiu de 
la recerca és «conscienciar els estats sobre la manera de garantir l'accés a diverses 
modalitats de suport per a les persones amb discapacitat, i impartirlos orientació, 
amb un enfocament basat en els drets humans».

En vista d'això, a l'apartat 13 de l'informe i als següents no només s'explica en què 
consisteix el suport a les persones amb discapacitat i es parla de l'assistència personal, 
sinó que se subratlla la importància d'accedir a un  «suport de qualitat com a condi-
ció fonamental per viure en la comunitat i participar-hi plenament, escollint com fa 
l'altra gent».

l'assisTÈncia personal des de
l'ÒpTica dels dreTs huMans
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Així doncs, «sense el suport adequat, les persones amb discapacitat estan més expo-

sades a rebre un tracte negligent o a ser institucionalitzades». Per tant, «la prestació 
d'un suport adequat és necessària per fer valer tota la gamma de drets humans i per-
met que les persones amb discapacitat assoleixin tot el seu potencial, de manera que 
contribueixin al benestar general i a la diversitat de la comunitat en la qual viuen». 
De fet, «per a moltes persones amb discapacitat, el suport és una condició indispen-
sable per participar activament i significativa en la societat i, a la vegada, conservar 
la seva dignitat, autonomia i independència».

Concretament, pel que es refereix a l'assistència personal, a l'apartat 82 de l'estudi es 
recorda als estats part que tenen l'obligació d'«assegurar que les persones amb disca-

pacitat tinguin accés a l'assistència personal necessària per viure i ser incloses en la 
comunitat, tal com s'estableix a l'article 19 b) de la convenció».

D'altra banda, a l'observació general número 5 (2017) sobre el dret a viure de manera 
independent i a ser inclòs en la comunitat feta pel Comitè sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat de les Nacions Unides, es detalla què es l'assistència personal 
i quins són els elements clau d'aquesta classe d'ajuda. Així, l'assistència personal es 
defineix com «el suport humà [...] que es posa a disposició d'una persona amb disca-
pacitat com a mitjà per permetre-li la vida independent» i s'assenyala els aspectes clau 
següents:

◊ El finançament de l'assistència personal ha de proporcionar-se segons criteris per-
sonalitzats i ha de considerar les normes de drets humans per a l'ocupació decent. 
El finançament ha de ser assignat i controlat per la persona amb discapacitat a fi 
de pagar qualsevol assistència requerida. Aquest finançament ha de basar-se en una 
avaluació individual de les necessitats i en les circumstàncies vitals de la persona. El 
resultat dels serveis individualitzats no pot ser un pressupost reduït o un pagament 
personal més elevat.

◊ el servei està controlat per la mateixa persona amb discapacitat. Les persones po-
den contractar aquest servei mitjançant proveïdors o bé actuar com a ocupadores 
directes. Les persones amb discapacitat tenen l'opció de dissenyar  a mida el seu propi 
servei, és a dir, poden decidir qui presta el servei, com ho fa, quan, on i de quina ma-
nera, i poden instruir i dirigir els proveïdors del servei.

◊ l'assistència personal és una relació de persona a persona. La tria, formació i su-
pervisió dels assistents i de les assistentes personals l'ha de fer la mateixa persona que 
rep l'assistència personal. Els assistents personals no es poden «compartir» sense el 
consentiment lliure i total de la persona que rep l'assistència personal.

◊ autogestió de la prestació del servei. Les persones amb discapacitat que requereixen 
assistència personal poden escollir lliurement el grau de control que volen exercir 
sobre la prestació del servei d'acord amb les seves circumstàncies i preferències. Fins 
i tot si se subcontracten les responsabilitats de «l'ocupador», la persona amb disca-

pacitat roman en tot moment al centre de les decisions relatives a l'assistència. És a 
dir, que cal demanar-li les seves preferències i respectar-les. El control de l'assistència 
personal pot fer-se amb el suport en la presa de decisions.

Així mateix, el comitè apunta que «el concepte d'assistència personal en el qual la per-
sona amb discapacitat no té plena autodeterminació i autocontrol ha de considerar-se 
no conforme a l'article 19». Altrament, aclareix que el dret a viure amb independència 

i a ser inclòs en la comunitat s'estén «a totes les persones amb discapacitat, sigui quin 
sigui el seu nivell de capacitat intel·lectual, funcionament o necessitat de suport».

Adolf Ratzka (1989), activista i pioner del moviment de vida independent, defineix 
així el significat de personal: «personal implica que l'assistència ha d'adaptar-se a les 

meves necessitats individuals. Personal també significa que l'usuari decideix quines 
activitats es delegaran i a qui, i quan i com es faran les tasques...».  

siTuació legal a l'esTaT espanYol

A Espanya, el reconeixement del dret de les persones amb discapacitat a tenir una 
vida en condicions iguals que la resta de la ciutadania es recull al Reial decret legis-
latiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general de 

drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, entre els principis 
de la qual s'inclouen:

◊ la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat.
◊ la vida independent.

◊ la no discriminació.

La Convenció de l'ONU sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat reconeix el dret de 
les persones amb discapacitat a viure de manera 

independent i a ser incloses en la comunitat.

◊  el respecte per la dignitat inherent, l'autonomia individual —inclosa la  llibertat per 
prendre les pròpies decisions— i la independència de les persones.
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◊ Finançament basat en l'avaluació

de les necessitats vitals de la persona.

◊ Finançament assignat i controlat per 
la persona que rep el servei.

◊ El finançament té en compte les nor-
mes de drets humans per a l'ocupació 

decent.

◊ L'assistència personal és una relació

de persona a persona. La tria, formació 
i supervisió dels assistents i de les  assis-
tentes personals la fa la mateixa persona 

interessada. 

◊ Els assistents i les assistentes personals 
no es poden «compartir» sense el con-
sentiment lliure de la persona usuària.

Taula 1. aspecTes clau de l'assisTÈncia personal *

◊ El servei està controlat per la persona 

amb discapacitat. Amb l'opció de
dissenyar el seu propi servei a mida.

◊ autogestió de la prestació del servei. 
La persona que el rep pren les decisions. 

Se li han de demanar quines són les 
seves preferències i respectar-les.

conTrol

FinanÇaMenT indiVidual

Tria

*
FonT: Elaboració pròpia a partir de l'observació general núm. 5 sobre el dret a viure de manera 
independent i a ser inclòs en la comunitat. Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
(2017).

L'objecte de la llei és «garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com 
l'exercici real i efectiu de drets, per part de les persones amb discapacitat, en igualtat 

de condicions que la resta de la ciutadania amb el foment de l'autonomia personal, 
l'accessibilitat universal, l'accés a la feina, la inclusió en la comunitat, la vida indepen-
dent i l'erradicació de tota mena de discriminació», conforme als articles 9.2, 10, 14 
i 49 de la Constitució espanyola i d'acord amb la Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat i amb els tractats i els acords internacionals 
ratificats per l'Estat espanyol (article 1.a). Pel que fa a l'autonomia personal, al capítol 
III, article 6, s'estableix que:
 
1. els drets de les persones amb discapacitat s'exerciran d'acord amb el principi de 
llibertat en la presa de decisions.

2. Les persones amb discapacitat tenen dret a la lliure presa de decisions, per la qual 
cosa la informació i el consentiment hauran de donar-se en formats adequats i d'acord 
amb les circumstàncies personals, respectant les regles marcades pel principi de dis-
seny universal o disseny per a tothom, de tal manera que els resultin accessibles i 
comprensibles.

En tot cas, s'hauran de tenir en compte les circumstàncies personals de l'individu i la 
seva capacitat per prendre la mena de decisions particulars, i garantir la prestació de 
suport per a la presa de decisions.

Al títol II, sobre Igualtat d'oportunitats i no discriminació, es fa constar l'assistència 
personal entre les mesures d'igualtat d'oportunitats. La llei indica que aquestes mesu-
res «tindran caràcter de mínims, sense perjudici de les que puguin establir les comu-
nitats autònomes en l'àmbit de les seves competències.

»En particular, les administracions públiques garantiran que les ajudes i les subven-
cions públiques promoguin l'efectivitat del dret a la igualtat d'oportunitats de les 
persones amb discapacitat, així com de les persones amb discapacitat que viuen habi-
tualment a l'àmbit rural». ◊
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«gràcies a la meva
assistenta personal,
tinc una rutina i una
motivació per sortir
de casa.»  
guillermo r.

Juntament amb l'enfocament de drets, l'atenció de les persones amb discapacitat en 
general i de les que tenen problemes de salut mental en particular, avui es planteja el 
repte d'una transició dels esquemes d'assistència institucionalitzada als serveis que 

promoguin la inclusió en la comunitat. A Europa, aquest canvi de paradigma en la 
forma de prestar suport ja s'observa en diversos documents:

› esTraTÈgia europea soBre discapaciTaT 2010-20202 

L'estratègia reconeix el dret de les persones amb discapacitat a la «lliure circulació, 
a triar on volen viure i com, i a tenir ple accés a les activitats culturals, recreatives i 
esportives». La comissió preveu entre les seves línies d'actuació: «Promoure la transi-
ció d'una assistència institucional a una assistència de caràcter local amb l'ús dels fons 
estructurals i del fons de desenvolupament rural per emparar l'evolució dels serveis 
d'assistència locals [...]».

› punTal europeu de dreTs socials

Aprovat conjuntament pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió el 17 de 
novembre de 2017. Té com a finalitat «servir de guia per assolir resultats socials i 
d'ocupació eficaços a fi de respondre als reptes actuals i futurs, i satisfer les necessitats 
essencials de la població, així com per garantir  una millor regulació i aplicació dels 
drets socials».

assisTÈncia personal
i inclusió en la coMuniTaT

2 Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020: un compromís renovat per a una Europa sense
barreres. Comissió Europea, 2010.
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En l'àmbit de la discapacitat i la dependència, el document planteja, juntament amb la 
igualtat d'oportunitats, els principis següents:

◊ inclusió de les persones amb discapacitat. Les persones amb discapacitat tenen 
dret a una ajuda a la renda que garanteixi una vida digna, a serveis que els permetin 
participar en el mercat laboral i la societat, i a un entorn de treball adaptat a les seves 
necessitats.

◊ cures de llarga durada. Tothom té dret a rebre cures de llarga durada, assequibles i 
de qualitat, i, en particular, a l'atenció domiciliària i als serveis comunitaris.

› resolució del FÒruM europeu de la discapaciTaT (edF) soBre

l'esTraTÈgia europea de discapaciTaT 2020-2030

Adoptada pel 4t Parlament Europeu de les Persones amb Discapacitat a Brussel·les, el 
desembre de 2017. Es reclama incloure en aquesta nova estratègia accions sobre vida 
independent i inclusió en la comunitat, protecció social i l'ús dels fons específics de la 
Unió Europea per a persones amb discapacitat i les seves famílies.

› consell europeu d'ocupació, polÍTica social, saniTaT i

consuMidors

El consell europeu d'ocupació, política social, sanitat i consumidors (epsco) va 
adoptar el desembre de 2017 les conclusions sobre «la millora del suport comuni-
tari i de l'atenció per a una vida independent»,3 en les quals destaquen, entre altres 
qüestions:

◊ la necessitat d'un canvi de mentalitat per garantir un reconeixement més ampli del  
principi que «tota persona té dret a viure de manera independent a la seva comunitat, 
a exercir un paper actiu en la societat i a participar en les decisions que afectin la seva 
vida [...]».

◊ lla innovació (incloent-hi les solucions TIC), que ha d'usar-se per millorar la quali-
tat de l'assistència i l'ajuda de proximitat. No obstant això, les solucions noves i crea-
tives no han de basar-se necessàriament en la innovació tecnològica. També poden 
fonamentar-se en innovacions socials com ara la cocreació, l'economia col·laborativa 
i el disseny de serveis centrats en les persones.

3 Enhancing Community-Based Support and Care for Independent Living - Council Conclusions 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15563-2017-INIT/en/pdf

›declaració de hÈlsinKi

conferència ministerial de l'organització Mundial de la salut (oMs) per a la salut 

mental, celebrada el gener de 2005, en la qual els representants dels ministeris de 
Sanitat dels 52 estats participants van subscriure la Declaració europea de salut men-
tal. En aquesta declaració, es considera la salut mental com una prioritat sanitària, 
econòmica i social. Per consegüent, s'insta els sistemes sanitaris europeus a formular 
estratègies de salut mental que integrin la promoció i la prevenció dels factors de-
terminants i de risc associats als trastorns mentals, les intervencions terapèutiques, 
la rehabilitació, les cures i el suport social, de manera que es potenciïn l'atenció co-
munitària i les xarxes integrals de cures i es treballi eficaçment per reduir l'estigma 
vinculat a la malaltia, el malalt i el seu entorn familiar.

› inForMe 2018 de la coMissió europea soBre serVeis de saluT 

MenTal BasaTs en la coMuniTaT

L'Informe sobre serveis de salut mental basats en la comunitat de la Comissió Europea pre-
sentat el 2018 fa constar entre les seves recomanacions:

◊ desenvolupar o posar al dia la política de salut mental, a fi de deixar enrere l'atenció  
institucional i passar a l'atenció de salut mental integrada i basada en la comunitat, 
cosa que inclou el tractament hospitalari als hospitals generals.

◊ Desenvolupar mecanismes eficaços per finançar l'atenció de la salut mental que 
s'ajustin a les necessitats de la població, com ara incentius que promoguin l'avenç de 
l'atenció basada en la comunitat.

◊ romoure la participació activa de les persones usuàries i cuidadores en la prestació, 
la planificació i la reorganització dels serveis.

◊ crear serveis integrals i basats en la comunitat, o reforçar-los, per a cada àrea de 
captació, segons les necessitats locals i nacionals.

› resolució del consell de dreTs huMans de l'onu

En la Resolució del Consell de Drets Humans de l'Organització de les Nacions Unides de 
setembre de 2017, es reafirma el dret de totes les persones a la vida, la llibertat i la 
seguretat personal, així com el dret a viure de manera independent i a ser incloses en 

la comunitat, el dret al reconeixement igual com a persona davant la llei i a que ningú 
sigui sotmès a tortura ni a tractes o penes cruels, inhumans o degradants. 
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Igualment, a la resolució es reafirma el dret de tota persona al gaudi de la salut física 

i mental en el nivell més alt possible i es posa en relleu que la salut mental és una part 
essencial d'aquest dret.

Entre altres punts, a la resolució s'insta els estats a, d'una banda, prendre mesures per 
incorporar una perspectiva de drets humans als serveis socials i de salut mental. De 
l'altra, a adoptar, aplicar, actualitzar, reforçar o supervisar, segons que correspongui, 
totes les lleis, polítiques i pràctiques existents, per tal d'erradicar totes les formes 
de discriminació, estigma, prejudici, violència, abús, exclusió social i segregació en 
aquest context. Finalment, a promoure el dret de les persones amb afeccions de salut
mental o discapacitats psicosocials a la plena inclusió i a la participació efectiva en la 
societat, en igualtat de condicions respecte dels altres.

També s'exhorta els estats perquè creïn serveis i ajuts comunitaris, centrats en les 

persones, que no propiciïn la medicació excessiva o els tractaments inadequats en 
àmbits com ara la pràctica clínica, les polítiques, la recerca, la formació mèdica i la 
inversió, i que respectin l'autonomia, la voluntat i les preferències de tothom.

Modelo coMuniTario de aTención 
a la salud MenTal

En el cas de les persones amb problemes de salut mental, el paradigma de referència 
és el model comunitari d'atenció a la salut mental, segons el qual els ajuts (recursos 
comunitaris) han d'oferir-se en l'entorn habitual de les persones.

L'atenció a la persona amb problemes de salut mental implica el desenvolupament 
d'un conjunt de serveis adequats per a les diverses necessitats de cada individu. Per 
això, els serveis d'atenció i de suport han de tenir presents les característiques, els 
orígens, la intensitat del patiment psíquic i els diversos factors personals i socials que 
influeixen sobre la salut i la seva dificultat. Es tracta d'oferir un ventall d'accions i de 
propostes que comprenen de la prevenció a la recuperació i que —de conformitat amb 
les diverses directives, entre les quals, molt especialment, la Convenció de l'ONU 
sobre els drets de les persones amb discapacitat— posen l'accent en la necessitat d'una 
mena d'atenció centrada en la persona i els seus drets, i aborden els elements que afa-
voreixen la inclusió del col·lectiu.

Per tant, l'atenció comunitària adequada per aquestes persones exigeix la participació 
i la implicació del sistema de serveis socials, que col·labori amb el sistema sanitari de 
salut mental i el complementi, tal com s'indica a la llei general de sanitat d'abril de 
1986, a l'article 20, apartat 3.

L'Institut Nacional de la Salut Mental dels Estats Units ha encunyat el concepte de 
sistema de suport o ajut comunitari com un constructe que inclou les atencions socials 
en l'organització local d'una xarxa coordinada de serveis i programes d'atenció en 
salut mental, rehabilitació i suport social per ajudar aquestes persones a mantenir-se 
i funcionar en la comunitat de la manera més integrada i autònoma possible.

Altres autors, com ara Liberman (1988) i Stroul (1989), fan servir el concepte de sis-
tema de suport o ajut comunitari per plantejar la necessitat d'articular una xarxa in-
tegral i coordinada de serveis i programes per a les persones amb problemes de salut 
mental que abordin les múltiples necessitats derivades dels trastorns mentals.

La manca de suport social i residencial limita l'eficàcia de les intervencions terapèu-
tiques i rehabilitadores des d'un punt de vista de salut mental i força les estades hos-
pitalàries innecessàries per raons terapèutiques (Carling i Ridgway, 1985). En moltes 
ocasions, es dona el fenomen que aquests autors han anomenat la porta giratòria, és a 
dir, una sèrie de reingressos de la mateixa persona en un lapse breu.
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D'altra banda, la insuficiència d'alternatives residencials adequades i de sistemes de 
suport comunitari implica que, en molts casos, la responsabilitat de la cura i del su-
port recaigui sobre les famílies, la qual cosa genera situacions de sobrecàrrega i tensió 
(Hatfield i Lefley, 1987).

L'OMS, al seu pla d'acció sobre salut mental 2013-2020 inclou entre els seus objectius 
proporcionar en l'àmbit comunitari serveis d'assistència social i de salut mental com-
plets, integrats i amb capacitat de resposta.

El pla fa notar la necessitat de serveis comunitaris de salut mental que tinguin un 
enfocament basat en la recuperació que posi l'èmfasi en el suport per aconseguir que 
les persones amb trastorns mentals i discapacitats psicosocials assoleixin les aspira-

cions i metes pròpies.

Entre els requisits bàsics d'aquests serveis, hi trobem: escoltar les opinions de les per-
sones afectades, i atendre-les, sobre els seus trastorns i el que les ajuda a recuperar-se; 
treballar amb elles en peu d'igualtat amb relació a la seva atenció; oferir alternatives 
pel que fa als tractaments i als prestadors de l'atenció, i recórrer al treball i al suport 

de persones en situació semblant, que s'infonen ànim mútuament i comparteixen un 

sentiment de pertinença, a més de coneixements tècnics.

A més, cal un plantejament multisectorial en el qual els serveis donin suport a les 
persones en les diverses etapes del seu cicle de vida i, segons que correspongui, els 
facilitin l'accés a drets humans bàsics, com ara l'ocupació (inclosos programes de 
reincorporació a la feina), l'habitatge o les oportunitats educatives, així com la parti-
cipació en les activitats, els programes i altres accions significatives de la comunitat.

L'OMS, inclou entre els seus objectius proporcionar
serveis d'assistència social i de salut mental complets, 
integrats i amb capacitat de resposta.

A Castella i Lleó, l'acord 66/2016, de 27 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius que 
ordenen el funcionament del model integrat d'atenció sociosanitària per a persones 

amb discapacitat a causa de malaltia mental es basa en el model comunitari d'atenció 
a la salut mental amb «l'objectiu prioritari d'atendre les persones amb discapacitat 
com més a prop millor del seu entorn mitjançant fórmules amb vocació comunitària 
i inclusiva». Entre els principis rectors d'aquest model destaquen:

◊ atenció centrada en la recuperació de la persona. Cada persona tindrà, dins del seu 
procés de recuperació, un projecte de vida que contingui un pla d'ajuts integrat que 
s'adapti a les seves necessitats partint de la seva autodeterminació, que respecti els 
seus interessos i preferències, que tingui en compte la cura i el reforç dels seus vincles 
familiars i interpersonals positius, i que parteixi de la consideració de la persona amb 
discapacitat per problemes de salut mental com una persona amb capacitat per triar i  
participar en la planificació del seu futur.

◊ inclusió en la comunitat i participació. El model d'atenció aspira, en la mesura del
possible, a organitzar les prestacions per possibilitar la permanència de la persona en 
el seu territori i entorn, així com per preservar els vincles que l'uneixen a tots dos, 
sempre que siguin positius.

◊ sistema d'ajuts personalitzats. El model reconeix la necessitat de la personalització 
dels ajuts amb el pla d'ajuts integrat per garantir una atenció individual, a més d'un 
nou rol a la persona com a protagonista del seu projecte de vida.

En aquest model integrat, l'assistència personal es reconeix com una prestació que 
possibilita la inclusió en la comunitat de les persones amb problemes de salut mental 
o discapacitat psicosocial.

L'objectiu prioritari és atendre les persones amb
discapacitat el més a prop possible del seu entorn i
amb fórmules amb vocació comunitària i inclusiva.
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assisTÈncia personal i Medi rural

Alguns grups de població, com ara les persones que viuen en el medi rural o que no 
resideixen en grans nuclis de població, tenen dificultats particulars per a l'accés real 
als serveis d'atenció en l'àmbit comunitari.

Segons l'enquesta EDAD (INE, 2008), a castella i lleó, el 51,6% de les persones amb 

discapacitat resideixen a àrees rurals, amb variacions notòries entre províncies. 
D'acord amb aquesta font, el percentatge de població rural amb discapacitat de la 
Comunitat duplica el corresponent a Espanya en el seu conjunt, que se situa al 25%.

Taula 2. poBlació aMB discapaciTaT a casTella i lleó residenT 

al Medi rural
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En una regió amb aquesta estructura demogràfica, resulta aconsellable promoure 
serveis de proximitat com l'assistència personal, que permet que les persones amb 
discapacitat es mantinguin al seu entorn.

Els serveis de proximitat poden definir-se com els destinats a donar suport a la per-
manència de les persones al seu entorn habitual, promovent-ne així l'autonomia, la 
independència en les activitats quotidianes i la integració social mitjançant la presta-
ció de diversos ajuts tècnics, materials o econòmics.

En concret, per a les persones amb problemes de salut mental que resideixen en àrees 
despoblades amb menys recursos i escassetat de mitjans de transport, l'accés a aquest 
servei podria comportar una millora en la seva qualitat de vida, així com la garantia 
d'igualtat d'oportunitats.

Igualment, la posada en marxa del Servei d'Assistència Personal pot generar filons 

nous d'ocupació a fi de fixar la població i promoure el desenvolupament d'aquestes 
àrees.

Entre els principis bàsics del model comunitari d'atenció a la salut mental, hi ha 
l'accessibilitat, entesa en aquest context com la capacitat d'un servei per prestar as-
sistència a les persones amb problemes de salut mental i als seus familiars, quan la 
necessitin i on la necessitin. L'accessibilitat es pot fomentar, entre altres maneres, 
apropant els recursos als llocs de residència, amb especial consideració pels nuclis 
rurals. ◊

Font: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008.*
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«em dona suport 
i autonomia.
És molt diferent
del servei d'ajuda
domiciliària que 
rebia.» Marina o.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) indica que 
els ajuts més adequats són els que garanteixen o promouen que les persones amb 
discapacitat escullin i controlin els ajuts elles mateixes, així com la seva inclusió en 
la comunitat.

Un altre dels eixos en l'argumentació de l'Informe de la relatora especial sobre els 
drets de les persones amb discapacitat pel que fa als ajuts és la necessitat de disposar 
d'una gamma àmplia, diversificada i f lexible d'ajudes que responguin a les diverses 
necessitats, perfils i preferències de les persones amb discapacitat durant el seu cicle 
vital. La clau d'aquesta sèrie d'ajuts és que  la persona es vegi escudada en la seva au-
tonomia personal, presa de decisions i inclusió en la comunitat.

És sota aquest enfocament que es pot entendre la compatibilitat de diferents serveis, 
considerant sempre com criteris de funcionament el paper protagonista de les perso-
nes amb discapacitat, les seves preferències i la participació en la presa de decisions.

En el cas de castella i lleó, la normativa vigent permet aquesta compatibilitat entre 
diverses prestacions destinades a persones en situació de dependència.

diFerÈncies i siMiliTuds aMB
alTres presTacions



42 I

ASSISTÈNCIA PERSONAL EN SALUT MENTAL

I 43

EXPERIÈNCIA A CASTELLA I LLEÓ

serVei d'ajuda doMiciliÀria

D'acord amb els serveis socials de castella i lleó, el servei d'ajuda domiciliària és un 
«servei professional d'ajuts per a l'autonomia personal mitjançant les cures personals 
o la realització de tasques domèstiques, destinat a facilitar l'acompliment de les acti-
vitats bàsiques de la vida diària i les atencions que necessita la persona, de manera que 
es contribueix a la seva integració i permanència en l'entorn habitual».

El servei d'ajuda domiciliària engloba les actuacions següents:

◊ atenció personal centrada en activitats bàsiques de la vida diària. Relacionades 
amb la higiene personal, l'alimentació, la mobilitat, les cures especials i l'ajuda en la 
vida familiar i social.

◊ atenció domèstica centrada en activitats instrumentals de la vida diària. Relaciona-
des amb l'alimentació, el vestit i el manteniment de l'habitatge.

◊ actuacions de suport psicosocial. Intervencions educatives dirigides a promoure i
fomentar l'adquisició, la recuperació, l'aprenentatge i el maneig de destreses, de con-
ductes i d'habilitats bàsiques per potenciar al màxim l'autonomia de la persona.

◊ actuacions de suport a la família o les persones cuidadores. Encaminades a donar 
suport i orientar la família i els cuidadors i les cuidadores sobre les pautes, les habi-
litats i les actituds per a l'autonomia i l'autocura, i per prevenir situacions d'estrès i 
sobrecàrrega.

El servei d'ajuda domiciliària és un servei professional 
d'ajuts per a l'autonomia personal mitjançant les cures per-
sonals o la realització de tasques domèstiques, destinat 
a facilitar l'acompliment de les activitats bàsiques de la vida 
diària i les atencions que necessita la persona, de manera 
que es contribueix a la seva integració i permanència en 
l'entorn habitual.

presTació econÒMica d'assisTÈncia personal 

El catàleg de serveis socials de castella i lleó defineix l'assistència personal com un 
«servei professionalitzat de suport a les persones en situació de dependència per 

desenvolupar el seu projecte de vida conforme a les seves necessitats, interessos i 

expectatives»

Al Servei d'Assistència Personal, el suport comprèn els àmbits següents: 

◊ tasques personals;

◊ suport a la llar;

◊ acompanyament social o laboral;

◊ supervisió i coordinació, i
◊ suport a la capacitat de comunicació.

Gràcies a l'assistència personal, la persona amb discapacitat pot participar més en 
qualsevol esfera de la seva vida: laboral, familiar, formativa, recreativa, social o pri-
vada.

Així doncs, els ajuts poden centrar-se a millorar una sèrie de situacions
diverses (plena inclusió, 2018):

◊ en el context personal, rebent suport en totes les activitats de la vida diària, com 
ara l'alimentació, la neteja, el vestit, la preparació i presa de medicació, l'atenció tele-
fònica, la presa de notes, etc.

◊ en totes les activitats relacionades amb la vida domèstica, com ara la neteja i 
l'organització, l'ús d'electrodomèstics, la preparació d'àpats, etc.

El Servei d'Assistència Personal és un servei professio-
nalitzat de suport a les persones en situació de dependència
per desenvolupar el seu projecte de vida conforme a les 
seves necessitats, interessos i expectatives. Aquest suport
pot estar dirigit a millorar qualsevol aspecte de la vida 
(laboral, personal, formatiu, d'oci, social...).
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◊ en l'acompanyament en qualsevol context de la vida.

◊ En el desplaçament, amb un vehicle per acompanyar la persona.

◊ en la comunicació, interpretant els diversos sistemes de comunicació alternatius o 
augmentatius que, de vegades, fan servir persones amb necessitats diferents.

◊ en la coordinació i la planificació del dia a dia, i en el suport per prendre decisions. 

◊ en situacions relacionades amb la seguretat i la salut de la persona.

◊ en situacions relacionades amb les relacions sexuals (entenent per relacions sexuals 
les que impliquen l'acompanyament o l'ajuda a la preparació).
 

Cal que hi ha una gamma àmplia, diversificada i
flexible d'ajuts que responguin a les diverses

necessitats, perfils i preferències de les persones
amb discapacitat durant el seu cicle vital.

diFerÈncia aMB alTres ajudes

Hi ha una sèrie d'elements que diferencien l'assistència personal de la resta d'ajuts: 

◊ el servei està controlat per la persona que rep els ajuts més que en altres prestacions 
(selecció de l'assistent o de l'assistenta personal, autogestió segons les necessitats i les 
preferències personals, etc.), fins i tot si una altra entitat fa la funció «d'ocupadora» o 
presta el suport necessari.

◊ relació personal: la mateixa persona que rep els ajuts s'encarrega de la selecció i 
la contractació, per a la qual cosa pot demanar suport a l'Administració o a altres 
entitats.

◊ capacitació de la persona que presta el servei en diversos aspectes relacionats amb 
les tasques de suport. ◊
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«em fa sentir molt
lliure i fa que visqui
la vida amb més
autonomia, com 
una persona de la 
mevaedat.»  
camino p.

norMaTiVa esTaTal

Des d'un punt de vista estatal, les normes que regulen l'assistència personal són:

◊ llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situa-

ció de dependència (lapad). En concret, l'article 19, en el qual s'estableix la prestació 
econòmica d'assistència personal (PEAP).

◊ reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pres-
supostària i de foment de la competitivitat. Disposa les quanties màximes de les tres 
prestacions que preveu la LAPAD, segons el grau reconegut de dependència.

◊ reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del 
Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència, establertes a la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

norMaTiVa a casTella i lleó

A Castella i Lleó, la Conselleria de Família i d'Igualtat d'Oportunitats de la Junta de 
Castella i Lleó ha apostat de manera ferma i decidida per la figura de l'assistència 
personal. Per això, s'han constituït diferents instruments normatius que recullen i 
reforcen aquesta figura i servei. A continuació, es resumeix breument aquesta nor-
mativa:

Marc norMaTiu
i polÍTiQues púBliQues
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◊ llei 16/2010, de 20 de desembre de 2010, de serveis socials de Castella i Lleó, en què 
es reconeix la prestació econòmica d'assistència personal com una prestació essencial. 
Segons el que dicta la llei sobre les prestacions essencials, això l'atorga la condició de 
dret subjectiu: «Les prestacions essencials [...] seran obligatòries en la seva provisió 
i estaran garantides públicament, amb independència del nivell de necessitats o de 
l'índex de demanda existents» (art. 19.1).

L'any 2014, es va aprovar el catàleg de serveis socials de Castella i Lleó amb el decret 

58/2014, d'11 de desembre, que disposa les bases per articular el nou model de serveis 
socials, en què les persones i les seves necessitats es converteixen en l'eix de l'atenció 
i, en conseqüència, del sistema. En aquest decret, s'estableix la «prestació econòmica 
per a l'assistència personal a persones en situació de dependència», l'objectiu de la 
qual és «contribuir a la cobertura de les despeses derivades de la contractació d'una 
assistència personal, durant un nombre d'hores, que faciliti al beneficiari l'accés a 
l'educació i al treball, així com a una vida més autònoma en l'exercici de les activitats 
bàsiques de la vida diària».

◊ llei 2/2013, de 15 de maig de 2013, d'igualtat d'oportunitats per a les persones amb 

discapacitat, la finalitat de la qual és «garantir la igualtat d'oportunitats i l'efectivitat 
dels drets i de les llibertats fonamentals, i dels deures de les persones amb discapaci-
tat, orientant l'actuació dels poders públics de Castella i Lleó a l'atenció i la promoció 
del seu benestar, la seva qualitat de vida, la seva autonomia personal i el seu ple des-
envolupament».

L'article 39 disposa que «la Junta de Castella i Lleó facilitarà, amb criteris de suficièn-
cia econòmica, l'accés a la prestació d'assistència personal d'acord amb la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quan aquesta prestació sigui la que millor permeti el desen-
volupament d'una vida independent».

◊ Rel que fa al sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència a castella i lleó 

que reconeix el dret a l'assistència personal, és l'Ordre FAM/6/2018, d'11 de gener, per 
la qual es regulen les prestacions del sistema per a l'autonomia i atenció a la depen-
dència a Castella i Lleó.

Aquesta ordre disposa a l'article 11 la prestació econòmica d'assistència personal 

(peap), el propòsit de la qual és «contribuir a la cobertura de les despeses derivades 

de la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que faci-

liti al beneficiari l'accés a l'educació i al treball, així com una vida més autònoma 

en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària». L'ordre també disposa els 
requisits d'accés a la prestació i les modalitats de contractació. 

A l'article 28, s'indica la forma de pagament de la prestació i les circumstàncies per 
les quals pot suspendre's. Aquestes qüestions es detallen a l'apartat següent d'aquest 
document.

D'altra banda, a l'article 30 de l'ordre també s'estableixen les compatibilitats de  la 
PEAP, que permet que les persones que reben els ajuts puguin destinar una part de 
l'import a l'adquisició d'altres serveis, sempre que s'incloguin al seu programa indi-
vidual d'atenció:

◊ servei de teleassistència (bàsica i avançada), tret del servei d'atenció residencial i de 
la prestació vinculada a aquest servei.

◊ servei de prevenció de la situació de dependència.

◊ servei de promoció de l'autonomia personal: quan es financi amb fons públics, és 
compatible amb una intensitat màxima d'11 hores mensuals amb els serveis d'ajuda 
domiciliària, de centre de dia i centre de nit, d'assistència personal, i amb la prestació 
vinculada a aquests serveis.

◊ el servei d'atenció residencial permanent, quan es consideri el recurs idoni per a 
les persones amb discapacitat i quan l'atenció que presta el centre no sigui completa, 
serà compatible amb el servei de centre de dia o, si escau, amb el servei de promoció 
de l'autonomia personal o el d'assistència personal. Igualment, aquesta compatibilitat 
s'aplicarà quan un dels dos serveis compatibles o tots dos es rebin per mitjà d'una 
prestació vinculada.

◊ el servei d'ajuda domiciliària que no tingui caràcter de prestació essencial segons 
la Llei 16/2010, de desembre, de serveis socials de Castella i Lleó, és compatible amb 
els serveis de centre de dia i centre de nit, de promoció de l'autonomia personal i 
d'assistència personal, i amb la prestació a aquests serveis, quan l'ajuda domiciliària 
sigui necessària perquè la persona ensituació de dependència pugui rebre'ls.

◊ la prestació econòmica de cures a l'entorn familiar és compatible amb la prestació
vinculada al servei de promoció de l'autonomia personal o d'assistència personal, 
amb els límits que estableix la norma d'aplicació.

convé subratllar la qüestió de la compatibilitat, per tal com la normativa estatal és 

més restrictiva quant a aquesta possibilitat.
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◊ llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situa-

ció de dependència (lapad). En concret, l'article 19, en el qual s'estableix la prestació 
econòmica d'assistència personal (PEAP).

◊ reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pres-
supostària i de foment de la competitivitat. Disposa les quanties màximes de les tres 
prestacions que preveu la LAPAD, segons el grau reconegut de dependència.

◊ reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del
Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, establertes a la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

Taula 3. Marc norMaTiu de la presTació econÒMica de 

l'assisTÈncia personal

a ToT l'esTaTa ToT l'esTaT

◊ llei 16/2010, de 20 de desembre de 2010, de serveis socials de Castella i Lleó, en la
qual es reconeix la PEAP com una prestació essencial.

◊ decret 58/2014, d'11 de desembre de 2014, pel qual s'aprova el catàleg de serveis
socials de Castella i Lleó.

◊ ordre FaM/3/2015, de 7 de gener, per la qual es modifica l'Ordre FAM/644/2012,  
de 30 de juliol, que regula les prestacions del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a 
la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capacitat econòmica i les mesures de 
suport a les persones cuidadores no professionals.

◊ ordre FaM/298/2015, de 10 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre FAM/644/2012,
de 30 de juliol, que regula les prestacions del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a 
la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capacitat econòmica i les mesures de 
suport a les persones cuidadores no professionals.

◊ ordre FaM/6/2018, d'11 de gener, per la qual es regulen les prestacions del Sistema 
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capaci-
tat econòmica i les mesures de suport a les persones cuidadores no professionals. A 
l'article 11, disposa la prestació econòmica d'assistència personal (PEAP).

◊ ordre FaM/547/2018, de 28 de maig, per la qual es modifica l'Ordre FAM/6/2018, 
d'11 de gener, que regula les prestacions del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a 
la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capacitat econòmica i les mesures de 
suport a les persones cuidadores no professionals.

a casTella i lleó
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polÍTiQues púBliQues de proMoció de l'assisTÈncia 
personal a casTella i lleó

› pla esTraTÈgic d'igualTaT d'oporTuniTaTs per a les persones 

aMB discapaciTaT 2016/20204

El pla estratègic d'igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat 

2016/20204 concep el servei d'assistència personal com una eina per a la inclusió de 
les persones amb discapacitat. Així doncs, un dels objectius és «optimitzar i concre-

tar la figura de l'assistent o assistenta personal com a acompanyament o suport en 

tots els àmbits».

Als eixos estratègics en els quals s'articula aquest pla (educació, ocupació, autono-
mia a la llar, participació comunitària i envelliment actiu), es considera un indicador 
d'avenç el nombre de persones que disposen d'assistència personal.

D'altra banda, l'objectiu de l'eix dedicat a la participació comunitària és «afavorir la 
inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant la participació en acti-
vitats comunitàries, a fi de millorar-ne la qualitat de vida i la satisfacció personal». 
Entre les activitats que es plantegen en aquest eix, hi ha el «desenvolupament de pro-

jectes que refermin la vida independent de les persones amb discapacitat que volen 

viure en comunitat, inclosa l'oferta del servei d'assistència personal, en condicions 
que siguin viables per a qualsevol persona amb discapacitat».

› pla auTonÒMic d'inserció sociolaBoral per FoMenTar 

l'ocupaBiliTaT i l'accÉs al MercaT laBoral de les persones MÉs 

VulneraBles 2016/2020

A l'efecte d'aquest pla, es consideren persones amb més dificultats d'ocupabilitat 
aquelles amb paràlisi cerebral, les persones amb problemes de salut mental, les per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb un grau reconegut de minusvalidesa igual o 
superior al 33% i les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau recone-
gut de minusvalidesa igual o superior al 65%.

Entre altres, el pla preveu les accions formatives següents relacionades amb la figura 
de l'assistent personal:

4 Junta de Castilla y León. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con 
discapacidad 2016/2020 http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf

◊ Foment d'accions formatives en filons d'ocupació relacionats amb l'assistència per-
sonal i directa, dirigides a joves i a dones per tal de millorar-ne l'ocupabilitat i pro-
moure la permanència a l'entorn rural de les persones grans amb dependència i de les 
persones amb discapacitat.

◊ accions formatives per a persones amb discapacitat que les capacitin per donar 
serveis d'assistència personal a altres persones amb necessitats de suport.

◊ accions formatives per a persones beneficiàries de la renda garantida de ciutada-

nia, amb les quals se les qualifiqui per oferir serveis d'assistència personal a altres
persones que necessitin suport.

◊ ajuts amb perfils professionals nous en la intervenció amb persones amb discapa-
citat, mitjançant la figura de l'assistent personal.

norMaTiVa a alTres coMuniTaTs auTÒnoMes

Cal recordar que, segons les dades del 2019, només 11 de les 17 comunitats autònomes 
—incloent-hi Castella i Lleó— ofereixen aquesta prestació. A més, la normativa en 
aquestes comunitats inclou restriccions pel que fa a la compatibilitat entre serveis i 
prestacions.

› andalusia

La prestació econòmica d'assistència personal (PEAP) només és compatible amb el 
servei de teleassistència i el serveis d'ajuda domiciliària, de centre de dia i de nit, i 
d'atenció residencial durant el període de vacances de la persona assistent.5

› asTúries 

La compatibilitat6 de la prestació econòmica d'assistència personal (PEAP) amb no-
més una persona beneficiària se circumscriu al cas següent:

5 Ordre, de 3 d'agost de 2007, per la qual s'estableixen la intensitat de protecció dels serveis, el règim de 
compatibilitat de les prestacions i la gestió de les prestacions econòmiques del sistema d'autonomia i 
atenció a la dependència a Andalusia (Boletín oficial de la Junta de Andalucía de 16 d'agost de 2007).

6 Resolució de 30 de juny de 2015 de la Conselleria de Benestar Social i Habitatge, per la qual es regu-
len els serveis i les prestacions econòmiques del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència 
(SAAD) del Principat d'Astúries (Boletín oficial del Principado de Asturias de 2 de juliol de 2015).
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◊ serveis de prevenció de les situacions de dependència.
◊ serveis de promoció de l'autonomia personal.

◊ servei de teleassistència.

◊ servei d'atenció residencial temporal, per descans de la persona cuidadora o del 
centre prestador del servei principal, per un període màxim de 30 dies l'any en un 
centre públic o privat concertat, si escau.

› casTella-la Manxa 

La normativa en aquesta comunitat disposa que, «amb caràcter general, les presta-
cions econòmiques seran incompatibles entre elles i amb els serveis del catàleg es-
tablerts a l'article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, llevat dels serveis de 
prevenció de les situacions de dependència, de promoció de l'autonomia personal i 
de teleassistència».7

› caTalunYa

La PEAP es regula a Catalunya amb l'ordre asc/471/2010, de 28 de setembre.8 En 
aquesta ordre, s'estableixen dues modalitats de prestació:

◊ assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacio-
nals o  formatives.

◊ assistència personal de suport a la vida autònoma i a la integració social i comuni-

tària. Aquesta prestació es pot lliurar de dues maneres:

a) prestació econòmica, només per a les persones en situació de gran dependència 
(grau III), que consisteix a contribuir al cost de la contractació, per part de la persona 
amb dependència, d'un servei d'assistència personal, sia directament sia mitjançant 
una entitat acreditada.

b) prestació de servei per a persones en situació de dependència severa (grau II) i 
moderada (grau I), que consisteix en el suport necessari a la persona amb dependència 
gràcies a un assistent personal facilitat per una entitat acreditada.

7 Decret 3/2016, de 26/1/2016, pel qual s'estableix el catàleg de serveis i prestacions econòmiques 
del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Autònoma de Castella-la 
Manxa i es determina la intensitat dels serveis i el règim de compatibilitats aplicable (Boletín oficial 
de Castilla-La Mancha de 26 de gener de 2016).

8 Ordre, de 28 de setembre de 2010, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de 
l'assistència personal a Catalunya (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d'octubre de 2010).

D'acord amb la normativa corresponent, les dues modalitats d'assistència personal 
són compatibles amb les prestacions següents, incloses a la cartera de serveis socials:

◊ servei de les tecnologies de suport i de cura.

◊ serveis comuns per a persones amb discapacitat.

◊ ajudes tècniques dependents del Sistema català de serveis socials.
◊ altres prestacions de suport per a l'accessibilitat i de supressió de barreres depen-
dents del sistema públic de serveis socials.

La prestació econòmica i la prestació del servei d'assistència personal de suport en 
l'acompanyament en activitats laborals, ocupacionals o formatives són compatibles 
amb les prestacions següents del sistema públic de serveis socials:

◊ Servei d'ajuda domiciliària.

◊ Servei de centre de dia.

◊ Servei de centre de dia d'atenció especialitzada.

◊ Serveis de centres ocupacionals.

› galÍcia

La lliurança d'assistència personal, com s'anomena en aquesta comunitat, és compa-
tible amb el servei de teleassistència i el servei de prevenció de les situacions de de-
pendència. D'altra banda, la lliurança vinculada a l'adquisició del servei d'assistència 
personal amb una intensitat parcial pot compatibilitzar-se amb un altre servei o una 
altra lliurança del sistema, d'acord amb el que estableix l'article 66 de l'Ordre de 2 de 
gener de 2012.9

› coMuniTaT Valenciana

En aquesta comunitat, la prestació econòmica d'assistència personal és compatible 
amb el servei de teleassistència i els serveis de promoció de l'autonomia personal o la 
prestació vinculada, tret dels habitatges tutelats.10

9 Ordre, de 2 de gener de 2012, de desenvolupament del Decret 15/2010, de 4 de febrer, pel qual es 
regula el procediment per reconèixer la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema 
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència, el procediment per elaborar el programa individual 
d'atenció i l'organització i el funcionament dels òrgans tècnics competents (Boletín oficial de Galicia 
de 13 de gener de 2012).

10 Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per reconèixer el 
grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.
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› Madrid 

En aquesta comunitat, la norma disposa que «la prestació econòmica d'assistència 
personal podrà compatibilitzar-se amb el servei de teleassistència i amb els serveis de 
prevenció de la dependència i de promoció de l'autonomia personal, però serà incom-
patible amb la resta de serveis i prestacions del SAAD». 11

› Murcia 

La normativa d'aquesta comunitat estableix que la prestació econòmica d'assistent 
personal és incompatible amb tots els serveis i totes les prestacions econòmiques del 
Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència, tret del servei de teleassistèn-
cia. En el cas de les persones dependents valorades amb el grau III que acreditin que 
estan treballant o cursant estudis oficials, pot compatibilitzar-se amb el cinquanta 
per cent de la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuida-
dors no professionals que li correspongui segons el grau i el nivell reconeguts.12

› naVarra 

La normativa recent13 estableix que la PEAP és compatible amb els serveis se-
güents:

◊ Servei d'atenció residencial.

◊ Servei d'atenció diürna.

◊ Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal.

◊ Servei d'atenció domiciliària municipal.

11 Decret 54/2015, de 21 de maig, pel qual es regula el procediment per reconèixer la situació de 
dependència i el dret a les prestacions del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència a la 
Comunitat de Madrid (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 26 de maig de 2015).

12 Decret 306/2010, de 3 de desembre de 2010, pel qual s'estableixen la intensitat de protecció dels 
serveis, la quantia de les prestacions econòmiques, les condicions d'accés i el règim de compatibilitat 
de les prestacions del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència a la comunitat autònoma 
de la Regió de Múrcia (Boletín oficial de la Región de Murcia de 17 de desembre de 2010).

› paÍs Basc

 
› dipuTació Foral d'ÀlaBa

La normativa14 d'aquesta diputació dicta que, en el cas de les persones amb un reco-
neixement de dependència de grau I amb 40 punts o més en el BVD, la PEAP es podrà 
compatibilitzar amb:

◊ els serveis de promoció de l'autonomia personal.

◊ el servei de centre de dia o d'atenció diürna, en qualsevol modalitat, inclòs el  cen-
tre ocupacional.

◊ el servei o centre de nit per a persones grans.

◊ el servei de respir en un centre de dia o d'atenció diürna, en qualsevol modalitat, 
tret del centre ocupacional, amb un límit temporal màxim de 45 dies anuals.

◊ el servei de respir en un servei o centre de nit per a persones grans, amb un límit 
temporal màxim de 45 nits anuals.

◊ el servei de respir en un servei d'allotjament (habitatge comunitari) per a persones  
rans i el servei de respir en habitatge amb ajuts per a persones amb discapacitat o amb 
una malaltia mental, amb un límit temporal màxim de 45 dies. Durant l'estada, la 
prestació econòmica d'assistència personal se suspendrà, tant en els casos en els quals 
el servei de respir al qual s'accedeix estigui integrat a la xarxa foral de serveis socials 
com en els casos en què no en formi part i s'hi accedeixi amb una prestació econòmica 
vinculada al servei en la seva modalitat de respir.

Pel que fa a les persones reconegudes amb grau ii o iii de dependència, la PEAP es 
podrà compatibilitzar amb aquests serveis:

13 Ordre foral 224/2019, de 31 de maig, del conseller de Drets Socials, per la qual es regula la pres-
tació econòmica per a l'assistència personal de les persones que tinguin reconeguda una situació de 
dependència o discapacitat.

14 Decret foral 24/2017, de 12 de desembre, pel qual es regulen les prestacions econòmiques de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència (Boletín oficial de Gipuzkoa de 28 de desembre de 2017).
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◊ serveis de promoció de l'autonomia personal.

◊ servei de centre de dia o d'atenció diürna, en qualsevol modalitat —inclòs el centre 
ocupacional—, llevat del servei de dia en un centre rural d'atenció diürna.

◊ servei o centre de nit per a persones grans.

◊ servei de respir en un centre de dia o d'atenció diürna, en qualsevol modalitat, lle-
vat del centre ocupacional i del servei de dia en un centre rural d'atenció diürna, amb 
un límit temporal màxim de 45 dies anuals.

◊ Servei de respir en un servei o centre de nit per a persones grans, amb un
límit temporal màxim de 45 nits anuals.

◊ servei de respir en un servei d'allotjament (habitatge comunitari) per a persones 
grans —sempre que aquest servei d'allotjament estigui acreditat per la Diputació Fo-
ral d'Àlaba per atendre persones de graus II i III—; servei de respir en habitatge amb 
ajuts per a persones amb discapacitat o amb una malaltia mental, i servei de respir 
en un servei o centre residencial, amb un límit temporal màxim de 45 dies. Durant 
l'estada, la prestació econòmica  d'assistència personal se suspendrà, tant en els casos 
en què el servei de respir al qual s'accedeix estigui integrat a la xarxa foral de serveis 
socials com en els casos en què no en formi part i s'hi accedeixi amb una prestació 
econòmica vinculada al servei en la seva modalitat de respir.

› dipuTació Foral de guipúscoa

La normativa15 a Guipúscoa estableix la compatibilitat de la PEAP amb centres 
d'atenció diürna, centres d'atenció ocupacional, centres sociosanitaris, hospitals psi-
quiàtrics o altres estructures sanitàries que ofereixin atenció residencial amb caràc-
ter temporal (dos mesos l'any, continuats o no).

15 Decret foral 39/2014 del Consell de Diputats, d'1 d'agost, que regula les prestacions econòmiques 
del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència a Àlaba: prestació econòmica per a cures en 
l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, prestació econòmica d'assistència personal 
i prestació econòmica vinculada al servei (Boletín oficial del Territorio Histórico de Álava d'1 de 
setembre de 2014).

› dipuTació Foral de Biscaia 

Les compatibilitats de la PEAP a Biscaia són:

◊ servei de teleassistència

◊ servei d'atenció diürna, centre de dia privat i recursos semblants de l'àmbit sanitari 
privat i de la xarxa Osakidetza, així com aquells en els quals es fan activitats d'oci o 
de temps lliure.

◊ servei d'ajuda domiciliària.

◊ servei d'atenció diürna, centre de dia públic o centre ocupacional.

◊ servei d'atenció residencial en horari igual o inferior a 16 hores.

◊ servei d'atenció residencial en horari igual o inferior a 16 hores amb atenció diürna 
o centre ocupacional.

◊ ingrés en unitats residencials sociosanitàries de la xarxa foral o en centres sanitaris  
sempre que l'estada no superi els 30 dies naturals l'any.

◊ els centres de promoció de l'autonomia personal integrats a la xarxa foral de titula-
ritat pública, convinguts, contractats o concertats amb la Diputació Foral de Biscaia.

◊  En el supòsit d'estades residencials temporals, es compatibilitzaran amb la presta-
ció d'assistent personal sempre que l'estada residencial no superi els 30 dies naturals 
l'any.
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CANARIAS

0
0,00 %

CANTABRIA

0
0,00 %

CATALUÑA

73
0,95 %

C. VALENCIANA

20
0,26 %

MADRID

89
1,16 %

MURCIA

3
0,04 %

CASTILLA Y LEÓN

1.146
14,97 %

EXTREMADURA

0
0,00 %

NAVARRA

14
0,18 %

BALEARES

0
0,00 %

CASTILLA LA 
MANCHA

24
0,31%

PAÍS VASCO

6.162
80,48 %

CEUTA Y MELILLA

0
0,00 %

11
0,14 %

ANDALUCÍA

0
0,00 %

ARAGÓN

1
0,01 %

ASTURIAS

TOTAL: 100 %

GALICIA

114
1,49 %

LA RIOJA

0
0,00 %

Taula 4. noMBre de persones BeneFiciÀries de presTacions

d'assisTÈncia personal per coMuniTaT auTÒnoMa

persones BeneFiciÀries d'una

presTació d'assisTÈncia 

personal a ToTa espanYa.

*

En relació amb les dades sobre la gestió de la PEAP facilitades pel Sistema per a 
l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD), convé destacar:

◊ la prestació econòmica d'assistència personal (peap) representa únicament el 
0,55% del conjunt de les prestacions del SAAD, en comparació amb el 69,54% de les 
prestacions vinculades a un servei (principalment, el d'ajuda domiciliària, teleassis-
tència o atenció residencial) o amb el 30,46% de les prestacions  econòmiques per a 
cures a l'entorn familiar.15

◊ Fa tretze anys que va entrar en vigor la llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-

moció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
Sobta que, encara avui, hi hagi moltes comunitats autònomes on no es concedeix ni 
una sola PEAP o en les quals és una prestació merament testimonial i no representa-
tiva. També crida l'atenció que el número de PEAP a les comunitats autònomes amb 
més densitat de població sigui totalment irrellevant.

◊ Tot i això, totes les comunitats autònomes fan menció expressa a la peap en les 
seves lleis de serveis socials, en els seus catàlegs i les seves carteres de serveis, o en 
les normes que regulen els serveis i les prestacions econòmiques del SAAD al seu 
territori, cosa que l'erigeix en una prestació garantida o essencial dins del sistema de 
serveis socials.

◊ En el panorama estatal, cal destacar el gran nombre de PEAP al País Basc, en bona
part perquè l'any 2004 la Diputació Foral de Guipúscoa va posar en marxar una ex-
periència pilot de suport a la vida independent. Aquesta iniciativa va ser la primera 
d'aquestes característiques que aplicava una Administració pública a l'Estat espanyol i 
durant dos anys va ser-ne l'única.16 Així és com es va apostar de ple per aquest servei 
i, de llavors ençà, amb l'aprovació de la Llei 39/2006, van succeir-se diversos canvis 
per adaptar-la a la realitat proporcionada per la legislació.17. ◊

   Font: Imserso (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social). Situació a 30 de setembre de 2019.

15 Informació estadística del SAAD a 30 de setembre de 2019. Imserso (Ministeri de Sanitat, Consum 
i Benestar Social).

16 Urmeneta, X. (2007) La vida independiente en Gipuzkoa: una alternativa para las personas con 
discapacidad y dependencia. Diputació Foral de Guipúscoa.

17 Hidalgo, A. (2017). La asistencia personal, el recurso auténticamente genuino de la Ley 39/2006. 
A: Trabajo Social Sociosanitario. Claves de salud pública, dependencia y trabajo social. Ediciones 
Académicas.

*
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«servei molt positiu
en tots els sentits.
em dona llibertat
per desplaçar-me i
em dona descans
emocional.» 
rosario B.

conTracTació

D'acord amb la normativa vigent a Castella i Lleó,18 la contractació de l'assistència 

personal s'ha de fer en alguna de les modalitats següents:

a / conTracTe aMB una eMpresa o enTiTaT priVada degudaMenT 

acrediTada

És el cas de les onze entitats que pertanyen al moviment associatiu salut Mental a Cas-
tella i Lleó, que disposen d'equips professionals —amb assistents personals amb for-
mació adequada— i tenen una trajectòria de més de 25 anys en l'atenció a les persones 
amb problemes de salut mental. Així, han esdevingut entitats referents no solament 
per la seva experiència, sinó per la qualitat dels seus serveis. La mateixa entitat ges-
tiona la contractació de l'assistent o l'assistenta personal, mentre que la persona bene-
ficiària és qui adquireix el servei i escull qui li presta els ajuts. El servei d'assistència 

personal (sap) està acreditat segons la normativa vigent a Castella i Lleó.

D'altra banda, el moviment associatiu salut Mental a castella i lleó, amb les seves 15 
delegacions rurals, garanteix la possibilitat d'apropar els serveis al lloc de residèn-
cia de les persones que necessiten ajuts. Ofereix, doncs, serveis de proximitat posant 
atenció especial a les àrees rurals pel fet de ser territoris amb menys recursos i menys 
accessibilitat.

gesTió de l'assisTÈncia
personal
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Hi ha diverses raons per les quals la mediació d'una entitat gestora del SAP és l'opció 
preferida de les persones usuàries a l'hora de contractar el servei: la seva experiència, 
l'adaptació a la persona i al seu projecte de vida, la idoneïtat en la tria de l'assistent o 
l'assistenta personal, la seguretat de la prestació, la confiança de les entitats, la sim-
plificació dels tràmits laborals de difícil gestió per a la persona usuària, el suport d'un 
equip professional i altres serveis complementaris.

B / conTracTe direcTe aMB l'assisTenT o l'assisTenTa personal 

En aquest cas, l'assistent o l'assistenta personal ha de reunir els requisits següents:

◊ Tenir l'edat laboral prevista en la legislació vigent a l'Estat espanyol.

◊ residir legalment a espanya.

◊ no ser cònjuge o parella estable de la persona dependent, ni tenir-hi una relació de 
parentiu (fins al tercer grau) per consanguinitat, afinitat o adopció.

◊ donar-se d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

◊ reunir les condicions d'idoneïtat per prestar els serveis derivats de l'assistència per-
sonal. Es considera que aquest requisit es compleix si s'acredita una formació mínima 
en la matèria. Aquest requisit també s'exigeix a les persones que prestin el SAP a 
través d'una empresa o d'una entitat privada.

◊ haver inscrit el sap al Registre d'Entitats, Serveis i Centres de Caràcter Social de la 
comunitat de Castella i Lleó.

En aquest sentit, caldria que es regulés una «figura especial» dins de la legislació 
laboral que permeti que les persones amb discapacitat o dependència a les quals se'ls 
hagi reconegut aquest dret puguin contractar directament els assistents personals 
(Luis Cayo Pérez Bueno, president de CERMI Estatal)19.

18Article 19 de l'Ordre FAM/6/2018, d'11 de gener, per la qual es regulen les prestacions del Sistema 
per a l'autonomia i l'atenció a la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capacitat econòmica i les 
mesures de suport a les persones cuidadores no professionals.

19 Al III Congrés Internacional sobre Assistència Personal: Assistència personal per dret. Organit-
zen: PREDIF i Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Madrid, 29 i 30 d'octubre de 2019

Vies d'accÉs

La persona que ha de rebre els ajuts té dues maneres d'accedir al SAP: dependència o 

privada. En tots dos casos, l'objectiu és el mateix: donar suport al seu projecte de vida. 

Amb tot, les dues vies presenten algunes diferències pel que fa a l'accés i al procedi-
ment de gestió, en especial quant al finançament, tal com s'explica a continuació: 

a / llei de dependÈncia

Els requisits per accedir a la prestació econòmica d'assistència personal segons la Llei 
de la dependència són:

◊ Tenir reconeguda la situació de dependència en algun dels graus previstos per la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre.

◊ ser empadronat i residir en un municipi de castella i lleó.

Una vegada que s'ha reconegut el grau, cal sol·licitar la prestació econòmica 
d'assistència personal que, després de ser resolta i en funció de les necessitats d'atenció 
de la persona que rebrà els ajuts, es podrà destinar a l'adquisició simultània o successi-
va dels serveis que s'hagin inclòs al seu programa individual d'atenció.

Els efectes del reconeixement de les prestacions es produiran des de la data de re-
solució en què s'admetin. Això no obstant, les resolucions de reconeixement de les 
prestacions que es dictin transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud produiran 
efectes retroactius des de la sol·licitud, de conformitat amb el que es preveu de l'article 
21 al 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

En cas que, abans de rebre la resolució per la qual se li reconeix el dret d'accés a un 
servei públic, la persona beneficiària hagués rebut atenció d'algun dels serveis inclo-
sos al seu programa individual d'atenció en  l'àmbit privat, se li abonarà, des de la data 
d'efecte de la resolució fins a l'accés efectiu al servei públic, l'import corresponent 
a les quanties justificades, fins al límit de la prestació econòmica vinculada que li 
correspongui mensualment.
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Per establir la quantia de la prestació econòmica d'assistència personal que li corres-
pon a cada persona que rep els ajuts, se'n determina la capacitat econòmica avaluant-
ne el nivell de renda i patrimoni (segons es descriu a l'art. 32 de l'Ordre FAM/6/2018, 
d'11 de gener), així com el grau de dependència. Les quanties s'extrauen aplicant unes 
fórmules que estableix l'òrgan competent en aquesta matèria.

Per rebre el primer pagament de la prestació, cal acreditar l'adquisició del servei 
(assistència personal) aportant factures originals, documents bancaris de contingut 
anàleg o còpies autèntiques.

Per als pagaments posteriors, n'hi ha prou amb presentar la certificació acreditativa 
de la permanència de la persona dependent en el servei i de la despesa feta. La Gerèn-
cia de Serveis Socials, però, habilitarà els mecanismes necessaris perquè les entitats 
proveïdores dels serveis (entitats del moviment associatiu Salut Mental) puguin re-
metre aquesta certificació telemàticament.

LoEls pagaments es fan per transferència bancària al compte designat per la persona 
interessada o per la seva representació legal.

El pagament de la prestació se suspendrà quan concorri alguna d'aquestes causes:

◊ ingrés de la persona dependent en un centre hospitalari. Una vegada que hagi 
transcorregut un mes des de l'ingrés i fins a la data d'alta hospitalària, que haurà de 
comunicar-se durant els deu dies posteriors. Si no es comunica en aquest termini, la 
represa del pagament, si és procedent, es farà des de la data en què l'Administració 
tingui coneixement de l'alta.

◊ ingrés temporal de la persona dependent en un centre públic o concertat d'atenció 

residencial.

◊ pèrdua d'algun dels requisits exigits a la normativa vigent per rebre la percepció.

◊ incompliment de les obligacions imposades a les persones beneficiàries.

◊ renúncia expressa.

◊ Desplaçament temporal de la persona dependent fora del territori de Castella i Lleó 
durant un període superior a seixanta dies l'any.

Les prestacions econòmiques (assistència personal) es revisaran, d'ofici o a instància 
de part, quan canviïn les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement o en 
cas d'incompliment de les obligacions que corresponen a la persona que rep els ajuts 
conforme a la normativa vigent.

B / Via priVada: 

Aquelles persones amb algun problema de salut mental que no tinguin reconegut un 

grau de dependència o que no vulguin sol·licitar-ne el reconeixement, però que, per 
les seves característiques personals, necessiten un assistent o una assistenta personal 
per tenir una vida independent, podran sol·licitar el servei de manera privada a les 
mateixes entitats socials del moviment associatiu Salut Mental, les quals tenen el SAP 
degudament acreditat per l'Administració autònoma competent.

La persona amb problemes de salut mental i que
ha de rebre els ajuts pot accedir al servei d'assistència 
personal per dues vies: dependència o privada. En tots 
dos casos, l'objectiu és el mateix: donar suport al seu 

projecte de vida.
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el projecTe de Vida coM a Base

El procés de gestió del servei d'assistència personal s'estableix d'acord amb el pro-
jecte de vida de les mateixes persones que reben els ajuts, amb un enfocament i una 
planificació que se centren en la persona. Així, la persona té un paper actiu en la 
planificació del seu projecte de vida.

En conseqüència, es tenen més presents les seves capacitats que les seves limitacions, 
entenent que cada persona és única i que els ajuts donats són personalitzats. L'objectiu 
és fomentar l'autodeterminació i la vida independent, així com la millora de la seva 
qualitat de vida.

El projecte de vida consisteix en la projecció individual que fa cadascú de les seves 
metes, tenint presents els ajuts informals de les persones del seu entorn familiar i so-
cial, els ajuts existents a la seva comunitat i els ajuts formals que ofereixen els serveis 
socials, el sistema sanitari i la resta de sistemes de protecció públics.

Per aconseguir-ho, s'estudia la història personal de la persona que rep els ajuts i 
s'elabora un pla d'ajuts integrat. L'equip professional (personal tècnic i professional 
de referència) i la persona interessada en el servei recopilen tota la informació con-
juntament i de manera consensuada. Aquesta informació és subjecta a canvis i modi-
ficacions constants d'acord amb les necessitats noves i les expectatives personals.

El pla d'ajuts integrat és l'instrument tècnic en què, a partir del coneixement del pro-
jecte de vida de la persona, es planifiquen i s'organitzen els ajuts que calguin perquè 
aquella persona pugui viure d'acord amb els seus valors, desitjos i preferències en 
relació amb tots els aspectes que configuren la seva manera d'entendre el benestar i 
d'abordar la pròpia vida. 

El projecte de vida consisteix en la projecció
individual que fa cadascú de les seves metes, 
tenint presents els ajuts de les persones del seu entorn, 
els de la seva comunitat i els que ofereixen els serveis 
socials, el sistema sanitari i la resta de sistemes de 
protecció públics. 

Una vegada que s'ha analitzat el cas i la persona que necessita els ajuts ha decidit 
adquirir el servei, ella mateixa tria el seu assistent personal entre les persones dispo-
nibles en aquell moment.

Més tard, es firma un contracte entre ambdues parts, en el qual es fa constar el fun-
cionament, els horaris i l'organització del servei (subjecte a modificacions en funció 
de cada moment i de les necessitats canviants).

L'últim pas és la posada en marxa del servei i el desenvolupament de la prestació. 
El servei d'assistència personal se suspendrà sempre que la persona usuària així ho 
decideixi i ho sol·liciti ◊
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«la naturalitat de 
ser tu mateixa és 
la millor forma de 
vèncer les pors.»  
María jesús garcía 

Assistenta personal amb experiència pròpia, Salut Mental

El terme persones amb problemes de salut mental engloba, en la majoria dels casos, 
persones que han estat diagnosticades d'esquizofrènia, trastorn bipolar, trastorns de-
pressius greus i recurrents, trastorn límit de la personalitat, trastorn obsessiu com-
pulsiu, etc. 

Majoritàriament, aquestes persones també requereixen ajuts en àrees de funciona-

ment psicosocial (autocures, relacions socials, oci, relacions familiars, treball, etc.) 
que, a més de dificultar la seva autonomia personal i l'acompliment social autònom 
en la comunitat, poden conduir a situacions de desavantatge social (atur, pobresa, 
exclusió social, aïllament social, falta d'habitatge, rebuig i estigma, etc.), així com a 
problemes de tensió i sobrecàrrega de la família i l'entorn de convivència.

Igualment, en moltes ocasions, presenten dependència reconeguda en algun dels 
graus previstos a la normativa de referència; és a dir, tenen limitacions en la capacitat 
funcional, psíquica o social.

les necessitats i les problemàtiques d'aquestes persones són múltiples i complexes. 

En molts casos, van més enllà de l'esfera sanitària i de la salut mental, i s'expressen
principalment en dimensions psicosocials i socials.

Per tot plegat, per oferir a aquest col·lectiu una atenció comunitària és imprescindible 
organitzar i articular un sistema de suport comunitari mitjançant una xarxa integral 
i coordinada de programes i serveis sanitaris i socials que cobreixin les diferents 
necessitats a la salut mental, atenció en crisis, rehabilitació psicosocial i laboral, allot-

perFil de la persona usuÀria
d'assisTÈncia personal
en saluT MenTal



72 I

ASSISTÈNCIA PERSONAL EN SALUT MENTAL

I 73

EXPERIÈNCIA A CASTELLA I LLEÓ

90 %

jament i atenció residencial, suport a l'autonomia personal, suport a la família, suport 
econòmic, etc.) i que possibilitin l'atenció, l'ajut o el suport social per a la integració 
efectiva en la comunitat de la manera més autònoma possible.
 
Dins d'aquest sistema d'atenció comunitària, els serveis de suport comunitari, com 
ara l'assistència personal, han de ser un element important.

Moltes d'aquestes persones presenten peticions per poder atendre de manera autòno-
ma les seves necessitats d'allotjament, convivència i ajut, i per accedir i mantenir-se 
en un habitatge digne i adequat a les seves necessitats i els seus desitjos.

Diversos estudis han fet palès que prop del 90% de les persones amb problemes de 

salut mental viuen amb les seves famílies d'origen (progenitors, habitualment d'edat
avançada) i que en molts casos es donen situacions de tensió i de sobrecàrrega. En 
aquest context, el rol de la cuidadora principal recau sobre les dones: mares o germa-
nes que assumeixen aquesta funció com a eix prioritari de la seva vida.20

de les persones aMB proBleMes 

de saluT MenTal Viuen aMB les 

seVes FaMÍlies d'origen

L'atenció comunitària a aquest col·lectiu requereix 
organitzar una xarxa de serveis sanitaris i socials que 
cobreixin les seves necessitats diverses (atenció a la 
salut mental, atenció en crisis, rehabilitació psicoso-
cial i laboral, allotjament i atenció residencial, suport 
a l'autonomia personal, suport a la família, suport 
econòmic, etc.).

Totes aquestes dificultats, juntament amb una situació de provisió insuficient de 
serveis de suport comunitari, contribueixen a generar un conjunt de conseqüències 
negatives de cara a l'atenció i la inclusió en la comunitat d'aquesta població:

◊ ús no apropiat de l'atenció sanitària. En concret, de l'atenció especialitzada hospi-
talària.

◊ increment dels reingressos hospitalaris. Fenomen de la porta giratòria.

◊ sobrecàrrega familiar.

◊ dificultats d'integració comunitària.

◊ percentatge elevat d'atur i d'inactivitat.

◊ Dificultats per accedir a l'habitatge i als recursos econòmics bàsics que asseguren 
una vida independent amb una qualitat de vida òptima.

◊ increment del risc de marginació i d'indigència d'algunes persones amb problemes
de salut mental sense ajuda familiar ni xarxa social de suport i, per tant, en
risc evident d'exclusió social.

Per tot això, cal fomentar els sistemes de suport en la comunitat des de l'òptica dels 

drets i de la vida independent amb serveis com el de l'assistència personal.

20 Salud mental mujer. Necesidades, demandas y propuestas. Federació Salut Mental Castella i Lleó,
2018.

21 Ordre FAM/6/2018, d'11 de gener, per la qual es regulen les prestacions del sistema per a l'autonomia 
i atenció a la dependència a Castella i Lleó, el càlcul de la capacitat econòmica i les mesures de suport 
a les persones cuidadores no professionals.
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El perfil de la persona que sol·licita el servei és tan ampli com les seves característi-
ques personals, úniques i individuals, i l'atenció integral basada en les seves capaci-
tats, gustos i expectatives.

Malgrat tot, els cinc anys d'experiència del moviment associatiu Salut Mental a Cas-
tella i Lleó gestionant serveis d'assistència personal han posat de manifest que les 
persones usuàries del servei solen demanar ajuts en l'àrea competencial social (ges-
tió de les habilitats socials i comunicatives, creació o ampliació de la xarxa social 
de suport, etc.), l'àrea psicoemocional i motivacional, i l'àrea de promoció personal 

(projecte de vida), entre altres.

Cal remarcar que hi ha moltes altres qualitats personals al perfil de les persones que
reben els ajuts, tan àmplies com les característiques úniques de cada persona.

Aquests ajuts són molt necessaris, per tal com la societat, en comptes de fer valer la 
inclusió i el respecte per la diversitat, encara té prejudicis sobre els problemes de salut 
mental i desconeix les capacitats autèntiques de les persones.

Finalment, convé destacar que els requisits específics d'accés al servei d'assistència 

personal són:

El perfil de la persona que sol·licita el servei 
d'assistència personal és tan ampli com ho són
les seves característiques personals, úniques i
individuals. 

◊ Tenir reconeguda la situació de dependència.

◊ ser empadronat i residir en un municipi de Castella i Lleó.21

◊ Tenir com a mínim 3 anys.

◊ desenvolupar o estar en disposició de desenvolupar un projecte de vida indepen-

dent, que permeti a la persona en situació de dependència fer una vida autònoma i 
tenir una participació activa en la comunitat fent activitats que redundin en el seu
creixement personal, laboral, social i comunitari. 

◊ Que la persona beneficiària requereixi suport per dur a terme activitats en l'àmbit
educatiu, laboral, d'oci o de participació social, o altres ajuts previstos al seu projecte 
de vida.

◊ Tenir capacitat de decisió o autodeterminació per indicar els serveis que necessi-
ta, exercir-ne el control i impartir les instruccions necessàries —ella mateixa o mit-
jançant un representat— amb el suport per prendre les decisions que calgui. ◊
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9
«em dona suport 
amb el que 
necessito,
m'escolta, 
m'alegra...»  
María s.

les relacions huManes clau per a l'assisTÈncia
personal

«A diferència de la diversitat física, l'assistència personal en 
salut mental està més basada en la part relacional i el que 
primer intentes és que la persona amb qui treballes recupe-
ri la confiança. Nosaltres trobem persones que han tingut 
crisis fortes en la vida, i vides que s'han aturat.» Beatriz 

Abad, assistenta personal22.

L'any 2018, la Federació salut Mental castella i lleó va fer un estudi en el qual va 
enquestar 29 assistents personals i responsables del SAP de les seves associacions. 
Entre les conclusions, s'apunta que les competències principals d'un assistent o d'una 
assistenta personal són:

FlexiBiliTaT

La flexibilitat és una competència de la intel·ligència emocional que té a veure amb 
la capacitat de les persones per adaptar-se a situacions impredictibles i no habituals. 
Comporta ajustar els sentiments, els pensaments i les conductes a les situacions i les 
condicions canviants. Virar ràpidament quan la realitat ja no és com abans, sense 
resistir-se, sense que calgui convèncer la persona i sense apartar-se del seu propòsit 
central ni dels seus valors.

coMpeTÈncies de la Figura
d'assisTÈncia personal
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eMpaTia

L'empatia és la capacitat d'identificar-nos amb el que sent o pensa l'altra persona i de 
compartir-ne els sentiments i les emocions. És una forma saludable de relacionar-nos 
amb l'altra gent i d'establir relacions constructives i enriquidores.

escolTa acTiVa

L'escolta activa és un element indispensable de la comunicació eficaç. Es refereix a 
l'habilitat d'escoltar no solament el que la persona està expressant directament, sinó 
també els sentiments, les idees o els pensaments subjacents al que diu.

paciÈncia

La paciència implica mantenir la serenitat en situacions complexes i renunciar a re-
accionar de manera immediata.

No vol dir 'quedar-se quiet o quieta', si bé de vegades una pausa d'uns segons pot fer 
la diferència entre actuar de manera erràtica o comportar-nos amb intel·ligència. Su-
posa un grau d'equilibri suficient per refrenar els impulsos primaris i substituir-los 
per un procés d'anàlisi calmat.

La paciència ens condueix a l'assertivitat (habilitat per ser persones clares, franques i 
directes, que diuen el que volen dir sense ferir els sentiments de l'altra gent ni menys-
prear-ne la vàlua, simplement defenent els seus drets com a persona).

respecTe

El respecte fa referència a la capacitat de valorar l'altra persona —tant les seves pa-
raules com les seves accions— encara que no aprovem tot el que faci o no hi estem 
d'acord.

El respecte és acceptar l'altra persona i no pretendre canviar-la. Respectar l'altra per-
sona vol dir no jutjar-la per les seves actituds, conductes o pensaments. No li retreim 
res ni esperem que sigui d'una altra manera.

conFianÇa

La confiança implica que la persona que confia obté una resposta satisfactòria a les 
seves expectatives.

Crear un entorn i una relació de confiança facilita que es compleixi una expectativa, 

la qual cosa genera un sistema de confiança mútua. En aquest sentit, és important 
tenir present que, en la relació de l'assistent o  l'assistenta personal, el recurs principal 
és la mateixa persona que rep els ajuts: és competent, té capacitat i mentre la desen-
volupa, jo n'aprenc.

conFidencialiTaT

La qualitat del servei d'assistència personal dependrà del fet que els ajuts siguin co-
rrectes, eficaços i «bons» per al desenvolupament personal i social de les persones 
destinatàries.

En aquest marc, la confidencialitat esdevé un requisit imprescindible per a una inter-
venció que reconeix i respecta la necessitat de privacitat que tenim les persones.

La privacitat o intimitat és l'espai propi, íntim i exclusiu, en el qual la persona pot 
expressar-se a ella mateixa en llibertat i sense coaccions, i al qual només accedeixen 
aquelles persones que li generen confiança (i que, per tant, són autoritzades a com-
partir aquell espai de gran vulnerabilitat i capacitat de fer mal).

22 Un asistente personal acompaña a otros a reescribir el guion de su propia vida.. Revista 
ENCUENTRO. Confederació SALUT MENTAL ESPANYA. Número 2. Any 2017.
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ForMació 

La Federació salut Mental castella i lleó considera fonamental que els assistents i 
les assistentes personals tinguin una formació mínima en la matèria que inclogui 
els principis i els fonaments bàsics de la vida independent (com a filosofia que regeix 
aquesta prestació), la figura d'assistent personal, la importància de la relació profes-
sional i la confidencialitat, aspectes legals i jurídics, models de recuperació i comu-
nitaris en salut mental, el model de vida independent i coneixements bàsics sobre 
discapacitat i salut mental.

Així doncs, mitjançant els diversos centres de la xarxa del moviment salut Mental 

castella i lleó, s'imparteix a tota la comunitat formació específica d'una durada mí-
nima de 50 hores i màxima de 200. Aquests cursos permeten tenir els coneixements 
necessaris per treballar com a assistents personals i, així, disposar d'una borsa de pro-
fessionals per donar un servei de qualitat i respondre a les peticions de tot el col·lectiu 
de persones amb problemes de salut mental de la nostra regió. 

La formació està destinada a totes aquelles persones interessades a treballar com a 

assistents o assistentes personals, incloent-hi també les persones amb problemes de
salut mental.

D'aquesta manera, es crea un filó d'ocupació nou, gràcies a l'experiència pròpia (mo-

del de suport mutu o suport entre iguals). És a dir, que és possible exercir com a 
assistent/a personal d'altres persones amb discapacitat o en situació de dependència.

Per fer-ho, cal haver passat per un procés de recuperació, voler treballar com a assis-
tent o assistenta personal, tenir les capacitats i les habilitats necessàries, i formar-se 
degudament.

Independentment d'altres plantejaments relatius a la formació i l'acreditació dels assis-
tents i de les assistentes personals —qüestions que el Ministeri23 de Sanitat, Consum 
i Benestar Social encara no ha regulat—, és fonamental que s'entengui que l'assistència 
personal es basa en el model de vida independent i, per tant, en la capacitat de la perso-
na en situació de dependència per formar a qui serà el seu assistent personal, cosa que 
s'allunya dels models basats en l'assistencialisme i el proteccionisme. ◊

23 La Resolució d'11 de desembre de 2017 de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per 
la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008 sobre criteris 
comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i dels serveis del Sistema per a l'Autonomia 
i Atenció a la Dependència, estableix que «en el cas dels assistents personals, les exigències de qua-
lificació professional referides anteriorment s'adaptaran a la regulació que s'estableixi a l'Acord del 
Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a les persones 
en situació de Dependència que s'aprovi a aquest efecte».
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«l'assistència 
personal és un 
ajut: una persona
que em facilita el 
dia a dia i m'enfronta 
a lesbarreres que 
vaig trobant.» 
david r.

D'acord amb Ratzka, el suport entre iguals: «És compartir els fruits de la nostra expe-
riència personal. És la nostra eina educativa principal per empoderar-nos mútuament 
intercanviant informació pràctica, experiències i idees personals, i generant cons-
ciència sobre el nostre paper a la societat [...]».

En el cas de les persones amb problemes de salut mental, s'observa que comptar amb 
l'ajut d'altra gent que també ha tingut problemes de salut mental en millora la qualitat 
de vida i els genera sentiments positius sobre elles mateixes i les seves vides, de mane-
ra que n'augmenta l'esperança i el grau de participació en el control de la «malaltia», 
així com el sentit de pertinença a la comunitat (Davison et al., 2012).

el suporT MuTu o suporT
enTre iguals
a l'assisTÈncia personal

«Una persona que també ha passat per aquesta
experiència pot comprendre millor la situació
per la qual està passant i respectar-ne els
processos. Com quan has aconseguit —com en el
meu cas— recuperar-te d'una crisi forta, d'un
diagnòstic. L'experiència dona coneixement.

»A parer meu, l'assistència personal és una cosa
que haurien d'incentivar totes les associacions
de Salut Mental Espanya. Si es fes així, crec que el
moviment veritablement caminaria vers la
recuperació, cap a la integració participativa, en
ple dret i respectant els drets en salut mental.» 
Beatriz Abad, asistente personal 24
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La relatora especial sobre els drets de les persones amb discapacitat assenyala al seu 
informe del 2016 que: «Les persones amb discapacitat psicosocial (salut mental25) po-
den beneficiar-se considerablement dels serveis de suport en la comunitat. El suport 
entre persones en la mateixa situació, per exemple, és una eina eficaç per ajudar les 

persones que experimenten trastorns emocionals severs i per prevenir la coacció als 
serveis de salut mental, a més de donar-los suport en la comunitat».

En aquest sentit, la Federació SALUT MENTAL Castella i Lleó també aposta per 
un model de suport mutu o de suport entre iguals com una modalitat per al des-
envolupament de l'assistència personal. És una iniciativa que garanteix la igualtat 
d'oportunitats i els resultats de la qual són òptims tant per a l'assistent o l'assistenta 
personal com per a la persona que rep els ajuts.

En molts casos, és l'eina clau per acompanyar les persones amb problemes de salut 
mental en el seu projecte de vida, en el qual l'empatia i les situacions semblants vis-
cudes són el puntal imprescindible per aconseguir una relació social millor i la plena 
inclusió comunitària.

«En l'enfocament de la meva feina des del model de
suport mutu, tan bon punt comencem a posar coses
en comú, es venç el poder de l'aïllament amb el de 
l'experiència. És a dir, l'altra persona pensa "això 
no solament em passa a mi...". S'evita la imposició 
d'etiquetes, les definicions clíniques. I es posa en valor 
les possibilitats reals de recuperació de la persona 
amb qui treballem.

»Quan fèiem el curs d'assistent personal, parlàvem 
de termes i conceptes com ara model de recuperació, 
esperança, estigma i autoestigma, adherència al trac-
tament, etc. Era inevitable que jo reflexionés sobre la 
meva experiència i el meu procés. I van començar a
tenir sentit algunes vivències i experiències personals 
que m'han ajudat en el meu procés de recuperació.»26

María Jesús García de la Villa. Asistente personal 

«Considero que fer d'assistent personal no és ser allà per 
l'altra persona, sinó ser amb l'altra, actuant amb l'empatia 
que és imprescindible i establint aquesta relació mútua. 
Perquè la discapacitat no es viu ni es comprèn igual des de 
dins que des de fora, des de qui la pateix i ha de conviure 
amb ella. Això comporta tolerància, respecte, comprensió 
i complicitat caminant al seu costat, no per davant ni més 
enrere. Respectant-ne els ritmes i l'espai, escoltant sense fer
judicis... El que jo defineixo com un acompanyament 
humà.»27  Maribel Arribas Leal. Asistente personal ◊

24 Un asistente personal acompaña a otros a reescribir el guion de su propia vida. Revista
ENCUENTRO. Confederació SALUT MENTAL ESPANYA. Número 2. Any 2017.

25 Observacions finals sobre els informes periòdics segon i tercer combinats d'Espanya. Comitè sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat (2019): «[…] El comitè recorda a l'Estat part que totes les 
persones amb trastorns de salut mental es consideren persones amb discapacitat psicosocial […]».

26 Intervenció en el marc de les XVII Jornades Tècniques del Moviment Associatiu Salut Mental a 
Castella i Lleó celebrades els dies 9 i 10 de maig de 2019 a Palència amb el títol «Vida independent i 
inclusió en la comunitat».

27 Intervenció en el II Fòrum SACYL-SEDISA d'actualització en gestió sanitària per a directius, 
celebrat el 27 i 28 de setembre de 2018 a Àvila i organitzat pel SACYL i per la Societat Espanyola de 
Directius de la Salud (SEDISA) durant la taula «Humanització de l'assistència sanitària».
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«he tornat a 
somriure amb 
l'ajuda del meu
assistent personal.» 
lourdes M.

El Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides defineix 
l'assistència personal com el suport humà dirigit per la persona usuària i disponible 

per a les persones amb discapacitat. És, així mateix, una eina fonamental per a la 
inclusió i la participació de totes les persones amb discapacitat.

L'assistència personal hauria de configurar-se com un servei clau per al desenvo-

lupament de la vida independent i la inclusió en la comunitat de les persones amb 
discapacitat o en situació de dependència. D'aquesta manera, es posaria més èmfasi 
en l'autonomia personal, l'objectiu principal de la Llei 39/2016, en contraposició amb 
els serveis i les prestacions que se centren en la situació de dependència.

Igualment, l'assistència personal pot ser un recurs més econòmic que la instituciona-
lització, a més d'un focus generador de feina.

Per definició, la prestació econòmica (PEAP) té una finalitat vinculant: la contrac-

tació. Si es regula bé, esdevé una eina d'ocupació, per a la qual cosa cal dignificar 
l'exercici laboral del col·lectiu professional dels assistents i de les assistentes personals 
(Hidalgo Lavié, 2017).

conclusions

Assistència personal: un servei clau per al desen-
volupament de la vida independent i la inclusió en la 
comunitat de les persones amb discapacitat.
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QuÈ aporTa el serVei d'assisTÈncia personal (sap) 

◊ dona suport al projecte de vida de les persones garantint-ne el dret a una vida in-
dependent i promovent-ne un paper actiu en la societat i en les decisions que afecten 
la seva vida.

◊ Ofereix una atenció individualitzada i flexible quant a les necessitats de les persones 
destinatàries del servei i a les seves circumstàncies vitals.

◊ apropa els serveis de suport al lloc de residència de les persones amb problemes de 
salut mental amb serveis de proximitat, especialment a les àrees rurals amb menys 
recursos i de difícil accés, de manera que s'evita la despoblació i es promou la parti-
cipació en la comunitat.

◊ Fomenta l'ocupabilitat de les mateixes persones amb problemes de salut mental 
gràcies al model de suport mutu o suport entre iguals.

◊ l'assistència personal, en tant que suport a l'autonomia i a la vida independent, 

garanteix que es pugui determinar la pròpia vida en igualtat d'oportunitats i viure-la 
d'acord amb el model de vida que es desitgi.

◊ es crea un sector nou d'activitat i, sobretot a les àrees rurals, contribueix a fixar la
població.

◊ FFacilita a les persones amb algun problema de salut mental l'aproximació i l'accés 

a altres serveis socials o recursos comunitaris.

◊ evita l'aïllament i fomenta les relacions socials. Les persones som éssers socials per 
naturalesa i ens cal interaccionar amb altra gent per assolir el nostre desenvolupa-
ment vital i benestar personal.

◊ ofereix un suport que s'ajusta a la convenció de la onu i que promou el màxim 
control i l'elecció per part de la persona que rep els ajuts.

A castella i lleó, l'Administració regional té el compromís de promoure els serveis 

d'assistència personal i fer més accessible la prestació econòmica d'assistència per-
sonal, tal com s'observa a la normativa i als plans i als programes relacionats amb la 
inclusió de les persones amb discapacitat en general i amb problemes de salut mental 
en particular.

Així mateix, el moviment associatiu salut Mental a castella i lleó, com a impulsor i 
promotor del Servei d'Assistència Personal, ha possibilitat que més de 320 persones 

amb problemes de salut mental a la regió s'hagin beneficiat del dret a la prestació 

d'assistència personal i puguin decidir sobre el seu projecte de vida i millorar la seva 
inclusió en la comunitat.

S'ha contribuït també al desenvolupament d'un filó d'ocupació nou amb prop de 110 

contractes nous com a assistent/a personal. El 10% d'aquestes contractacions són per-
sones amb experiència pròpia en qüestions de salut mental que  treballen d'acord amb 
el model de suport mutu o suport entre iguals.

Aquest document vol encoratjar les diverses persones implicades en la inclusió social 
de les persones amb problemes de salut mental o discapacitat psicosocial a promoure 

i afavorir l'ús d'aquest servei, per tal que se'n fomenti la inclusió en la comunitat, 

l'autonomia personal i el dret a viure de manera independent. ◊
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L' administració regional manté el seu compromís promovent els serveis d'assistència
personal i fent més accessible la PEAP. La Federació salut Mental castella i lleó s la
impulsora i promotora del Servei d'Assistència Personal.
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