PRESTACIÓ ECONÒMICA D’ASSISTENT PERSONAL
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Definició
La prestació econòmica d'assistència personal té com a finalitat la promoció
de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels
seus graus per raó de la seua diversitat funcional. El seu objectiu és contribuir
a la contractació d'una assistència personal, durant un número d’hores, que
facilite a la persona beneficiària l'accés a l'educació i/o al treball, o bé
possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la
vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat en els termes
previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb
Discapacitat.

2. Requisits
La persona en situació de dependència, o el seu representant legal, podrà
contractar l'assistència personal directament (persones físiques), o a través
d'entitats privades (persones jurídiques) degudament acreditades per la
Conselleria competent.
Tant si la contractació és directa (persona física) com a indirecta (persona
jurídica), la capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal es valorarà
directament per la persona usuària o el seu representant legal, sobre la base
de la seua llibertat de contractació, sense que aquesta valoració eximisca a la
persona o persones encarregada/es de l'assistència personal de la condició
de reunir i acreditar els requisits establerts.
Els Serveis Socials Generals realitzaran un Informe Social d'Entorn/Informe
Social Tècnic valorant l'adequació del recurs sol·licitat, és a dir, que la
prestació d'assistència personal respon a les necessitats de la persona
dependent. Serà en el primer informe de seguiment quan es valorarà la
idoneïtat de l'Assistent Personal, és a dir, que la persona o persones que
presten l'assistència personal ho fan de forma apropiada al projecte
d'intervenció acordat.
A) Persona en situació de dependència:
Tindran dret a obtenir aquesta prestació econòmica d’assistència
personal, les persones en què concórreguen acumulativament aquests
requisits:
a. Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de
dependència previstos en el present decret, per raó de la seua
diversitat funcional.
b. Que tinguen complits els 3 anys d’edat.

c. Que tinguen capacitat, per si o a través del seu representant legal o
guardador o guardadora de fet, per a determinar els serveis que
requerisquen, exercir el seu control i impartir instruccions a la
persona encarregada de l’assistència personal.
d. Que el Programa Individual d’Atenció (PIA) prescriga la idoneïtat
d’aquesta prestació.
e. Que complisquen els requisits generals recollits en l’article 5 de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
B) Persona encarregada de l’assistència personal:
a. Ser major d’edat en la data de firma del contracte.
b. Estar empadronada a la Comunitat Valenciana.
c. Reunir les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar
l’assistència personal, que es valoraran directament per la persona
usuària, tenint en compte la seua llibertat de contractació, sense que
la valoració esmentada eximisca la persona encarregada de
l’assistència personal, de l’obligació de reunir i acreditar els requisits.
La idoneïtat haurà de ser ratificada pels serveis socials generals en
el primer informe de seguiment.
d. Prestar els serveis mitjançant contracte laboral subscrit amb la
persona beneficiària o el seu representant legal.
e. Acreditar el compliment de les seues obligacions d’afiliació, alta i
cotització a la Seguretat Social, d’acord amb la legislació vigent en la
matèria.
f. No ser cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o
filla, pare o mare, així com persones acollidores i parents per
consanguinitat o afinitat fins al quart grau, amb la persona
beneficiària.
g. Acreditar la formació d’atenció social i sanitària a persones en el
domicili i els altres requisits establerts normativament. A l’efecte es
valoraran a més de les titulacions, l’experiència laboral en centres i
programes d’atenció i promoció a persones en situació de
dependència, o en serveis d’assistència personal. Així mateix, es
valorarà la formació i experiència laboral i la idoneïtat per a l’atenció
específica de la tipologia de la diversitat funcional, que serà valorada
en el primer informe de seguiment pels serveis socials generals.
C) Empreses, entitats o persones professionals prestadores del servei
d’assistència personal:
a. Prestar els serveis a la Comunitat Valenciana.
b. Estar degudament acreditades per la conselleria amb competències
en serveis socials, promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència per a la prestació del servei.
c. Prestar el servei mitjançant contracte amb la persona beneficiària o
el seu representant legal.
d. Acreditar el compliment de les seues obligacions d’afiliació, alta i
cotització a la Seguretat Social, d’acord amb la legislació vigent en la
matèria.
e. Acreditar la formació d’atenció social i sanitària a persones en el
domicili de les persones que presten el servei i els altres requisits
establerts normativament.

3. Tipologies
Es distingeixen les tipologies següents d'assistent personal:
a. Persona d'assistència terapèutica infantil (PATI) per a menors de 18
anys.
b. Persona d'assistència per a persones entre 18 i 64 anys.
c. Persona d'assistència per a majors de 65 anys.
4. Objectius específics
a) Persona d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI): impulsar totes les
capacitats i fortaleses en la primera etapa de vida, millorant habilitats i
fomentant la integració i rehabilitació de les condicions neurofísiques; tot això
sota un prisma bioètic que enfortisca de manera substancial el seu projecte
vital. A partir de l’interès superior del xiquet o xiqueta que garantisca el dret
fonamental a l'educació i inclusió social, amb l'objectiu d'aconseguir la plena
autogestió, autodeterminació i aprenentatge a la capacitat de decidir.
Així mateix, es garanteix que aquesta Persona Assistent siga una figura
d'acompanyament durant l'etapa infantil, educativa i/o laboral, amb les
següents premisses:
 Assistència i acompanyament.
 Suport personal i familiar
 Intervenció bio-psicosocial individualitzada i centrada en la persona
 Mediadora social amb iguals i entorn
 Oci i temps lliure
 Reforç familiar
 Professionalització i qualificació per a vetlar per la cohesió dels
tractaments rebuts
 Supervisió semestral amb informe de seguiment
 Coordinació amb els equips d'atenció primària
 Coordinació amb l'equip educatiu del centre docent en l'elaboració i
aplicació del Pla d'Actuació Personalitzat (PAP) de l'alumne/a, en el
qual es concretaran les mesures de resposta necessàries i el suport
de l'Assistent Personal per a desenvolupar-les.
b) Persones majors de 65 anys
Excepcionalment, podrà ser aplicable a persones majors de 65 anys amb
diversitat funcional, sempre que compte amb informe favorable motivat del/la
treballador/a social dels serveis socials municipals. Aquest informe haurà de
justificar l'existència del projecte de vida independent, i necessàriament
haurà de ser ratificat per la Comissió Tècnica Avaluadora de la situació de
dependència.
Les persones que tingueren reconeguda la prestació amb anterioritat als 65
anys d'edat, continuaran percebent-la sempre que puguen continuar
mantenint el seu projecte de vida independent.
5. Serveis a prestar per la persona assistent personal
 Tasques de comunicació: es refereix tant a la interpretació de la llengua
de signes per a persones amb discapacitat auditiva, com a la interpretació
dels diferents sistemes alternatius de comunicació.
 Atenció en tasques personals i/o domèstiques.
 Tasques de suport en la planificació del dia a dia i en la presa de
decisions, tant quant a activitats instrumentals quotidianes, com en les
d'accés i gestió de recursos.





Tasques d'acompanyament i suport fora de la llar per a l'accés i gestió de
serveis a la disposició del públic. Aquestes tasques d'acompanyament
poden incloure la necessitat de conducció d'un vehicle.
Tasques derivades de la integració educativa i/o sociolaboral.
Tasques per a facilitar la inclusió i participació en la comunitat (oci i
participació).

6. Compatibilitats
La prestació econòmica d’assistència personal és compatible amb el servei de
teleassistència, i els serveis de promoció de l’autonomia o la seua prestació
vinculada, a excepció dels habitatges tutelats.
7. Quanties

La prestació econòmica d'Assistència Personal no podrà superar, en cap cas,
l'import del cost del servei contractat.
8. Deduccions
De les quanties a dalt indicades, es deduiran les prestacions econòmiques
d'anàloga naturalesa, a saber:
 Complement de Gran Invalidesa
 Complement de tercera persona de la Prestació Familiar per fill a Càrrec o
de la PNC per Invalidesa
 Subsidi per ajuda de tercera persona de la LISMI.
Si la quantia resultant és inferior al mínim establert per l'Administració Estatal
mitjançant RDL, l'import de la prestació serà aquell import mínim.
9. Abonament de les prestacions
Les prestacions econòmiques d'assistència personal es reportaran mensualment
i seran abonades mitjançant transferència bancària a favor de la persona
beneficiària.

