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La Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006 ,

reconeix el  dret de les mateixes a “viure de forma independent i  a ser inclosos en la

comunitat”.  És  sobre  aquest  dret  sobre  el  qual  es  fonamenta  la  figura  de  l'assistent

personal, com un instrument facilitador dels processos de vida independent que permeten

a les persones amb diversitat funcional aconseguir les majors cotes d'autonomia personal,

donant  pas  a  un  model  social  d'acord  amb  la  filosofia  de  vida  independent  que

necessàriament  porta  implícit  l'equiparació  d'oportunitats,  l'acceptació  de  la  diversitat,

l'apoderament i, en definitiva, la igualtat.

La Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les

persones en situació de dependència recull en el seu articulat, com a prestació dins del

catàleg del *SAAD, la prestació econòmica d'assistència personal.

A nivell autonòmic, el Decret 62/2017 de 19 de maig del Consell, pel qual s'estableix el

procediment per a reconèixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema

públic de serveis i prestacions econòmiques, regula aquesta figura en la nostra Comunitat,

i estableix a més un nivell addicional de protecció per a les persones amb dependència

severa o amb gran dependència.

El present document té per objecte definir la prestació econòmica d'assistència personal,

les seues condicions d'accés i el procediment per a la seua tramitació i resolució.

1. Objecte

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  nombre d'hores,  que facilite  a  la  persona beneficiària

l'accés a l'educació 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.
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La persona dependent podrà contractar de manera simultània els serveis de més

d'un/una Assistent Personal, havent de respectar-se en qualsevol cas el que s'estableix

en la normativa laboral vigent a cada moment. 

La persona assistent personal podrà exercir les següents tasques: 

a) Atenció en les tasques personals i/o domèstiques: recolzar en higiene personal

(dutxar,  llavar,  afaitar…),  a  vestir-se  i  alçar-se  del  llit,  ajudar  en  necessitats

fisiològiques,  d'alimentació,  mobilitat  i  cures  de  la  salut  (preparació  i  presa  de

medicaments..), atendre telèfon, prendre notes, passar pàgines… , entre altres.

b)  Tasques  d'acompanyament  i  suport  en  gestions  personals  fora  de  la  llar.

Aquestes  tasques d'acompanyament  poden  incloure  la  necessitat  de  conducció

d'un vehicle.

c) Tasques de suport en la planificació del dia a dia i en la presa de decisions.

d) Tasques de comunicació. Interpretació de llenguatge de signes per a persones

amb discapacitat auditiva, o dels diferents sistemes alternatius de comunicació que

a vegades utilitzen persones amb limitacions en la comunicació.

En cap cas, el temps dedicat a les tasques recollides en l'apartat a) podrà superar el

30% de nombre d'hores de prestació del servei.

2. Requisits de les persones beneficiàries 

Tindran dret a accedir a la prestació econòmica d'assistència personal, les persones en

les quals concórreguen els següents requisits:

• Haver sigut valorat/a en qualsevol dels graus de situació de dependència (graus I,

II o III).
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•Tindre entre 3 i 64 anys d'edat. Excepcionalment, podrà ser aplicable a persones

de 65 anys o majors,  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. 

•Tindre  capacitat,  per  si  mateix   o  través  del  seu  representant  legal,  per  a

determinar els serveis que requerisca, exercir el seu control i impartir instruccions a

la persona encarregada de l'assistència personal.

•Disposar d'un Programa Individual d'Atenció (*PIA) que prescriga la idoneïtat de la

prestació. 

•Complir 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.

3. Requisits de la persona assistent personal 

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.
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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/s de l'assistència personal de la condició de reunir i acreditar els requisits

establits.

Els Serveis Socials Generals realitzaran un Informe Social/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

valoren la  idoneïtat  del/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 continuació detallem els requisits que s'han de complir en un i un altre supòsit:

a) Contractació directa. Persona física 

La persona assistent personal  haurà de reunir els següents requisits:

•Ser major d'edat a la data de signatura del contracte.

•Estar empadronada en la Comunitat Valenciana.

•Reunir les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal.

•No ser cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, així com persona acollidora,

ni  parent  per  consanguinitat  ni  afinitat  fins  al  quart  grau  de  parentiu  de  la  persona

beneficiària.

•Prestar els seus serveis mitjançant contracte laboral subscrit amb la persona beneficiària

o el seu representant legal.
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•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.

•Acreditar  la  formació  que  es  detalla  en  el  punt  “Formació  de  la  persona  assistent

personal”. 

b) Contractació indirecta. Persona jurídica 

Les empreses o entitats acreditades per a poder prestar l'assistència personal, hauran de

reunir els següents requisits:

•Prestar els serveis en la Comunitat Valenciana.

•Estar inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats i dels Serveis i Centres

d'Acció Social de la Comunitat Valenciana. 

•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.

•Prestar  el  servei  mitjançant  contracte  subscrit  amb  la  persona  beneficiària  o  el  seu

representant legal.

•Les persones contractades per l'empresa com a assistents personals hauran de reunir

els mateixos requisits que els exigits a les persones físiques. 

En la web de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es podrà consultar el llistat

d'empreses acreditades per a la prestació del servei d'assistència personal.
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4. Contracte per a la prestació d'assistència personal

El contracte haurà de celebrar-se per escrit i en el mateix haurà d'incloure's, com a mínim,

l'objecte de l'assistència personal, la durada, la data d'inici de la prestació del servei, el

període de prova, la jornada de treball, la retribució, les causes d'extinció i la clàusula de

confidencialitat.

En  aplicació  de  les  normes  generals  del  Sistema  de  Seguretat  Social,  i  lloc  que

actualment no existeix un règim especial per a la prestació d'assistència personal, aquest

servei es podrà prestar d'alguna de les següents formes:

•Quedaran  inclosos  en  el  Règim  General  de  Seguretat  Social  els  assistents

personals contractats:

- Per empreses o entitats acreditades.

-  Directament  per  la  persona  en  situació  de  dependència  o  pels  seus

representants legals. 

•Els/les  assistents  personals  podran  quedar  inclosos  en  el  Règim  Especial  de

Treballadors Autònoms, quan la prestació de tals serveis la realitzen en la seua

condició de treballador/a autònom/a. 

Qualsevol dubte que expresse el sol·licitant sobre el tipus de contractació haurà de ser

remesa a les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social.

5. Formació de la persona assistent personal 

Els  qui  realitzen  les  funcions  d'assistència  personal  a  persones  en  situació  de

dependència, hauran d'acreditar, com a mínim, que compten amb un curs de formació

específic en matèria d'assistència personal, d'almenys 50 hores lectives. 
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El contingut i forma d'accés d'aquest curs, es desenvoluparà atenent els criteris que a

aquest  efecte  establisca  la  Direcció  General  amb  competències  en  matèria  de

dependència. 

En el cas de contractació a través de persona física, la persona assistent personal que

en el moment de començar a prestar els seus serveis com a tal no compte amb aquesta

formació, disposarà d'un període d'un any per a obtindre-la, a comptar des de la data de la

resolució *PIA per la qual se'l designa com a assistent personal, sempre que es convoque

l'oferta formativa corresponent en el període considerat i existisca un nombre de places

suficient.

La  persona  dependent  titular  de  la  prestació  d'assistència  personal  comunicarà  a  la

Direcció General amb competències en matèria de dependència la realització del curs de

formació específica en matèria d'assistència personal en el termini d'un mes des de la

seua realització.

Transcorregut aquest període, si la persona assistent personal no acredita la realització

d'aquesta  formació,  aquesta  Direcció  General  procedirà  a  l'extinció  de  la  prestació

econòmica d'assistència personal. 

No serà necessària aquesta formació específica en matèria d'assistència personal sempre

que la persona proposada com a assistent personal compte amb alguna de les següents

titulacions:

•Tècnic  en  Atenció  a  Persones  en  Situació  de  Dependència,  regulat  pel  Reial

decret 1593/2011, de 4 de novembre.

•Tècnic Superior en Integració Social, establit pel Reial decret 1074/2012, de 13 de

juliol,  per  a  aquells  professionals que a la  data de publicació  de l'Acord de 19

d'octubre  de  2017  citat  anteriorment,  es  trobaren  treballant  en  la  categoria

professional d'assistent personal.
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•Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en

Institucions Socials,  regulat pel  Reial  decret 1379/2008, d'1 d'agost,  o si  escau,

qualsevol altre certificat que es publique amb els mateixos efectes professionals.

•Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones en el  Domicili,

regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, o si escau, qualsevol altre certificat

que es publique amb els mateixos efectes professionals.

•Grau o diplomatura universitària en Teràpia Ocupacional.

En el  cas de  contractació  a  través  de  persona jurídica,  l'empresa,  per  a  la  seua

acreditació com a prestadora del servei d'assistència personal, haurà de comptar amb una

plantilla que dispose des de l'inici de la formació establida com a obligatòria.

6. Quanties econòmiques i nivells addicionals de protecció

El Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a

reconèixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i

prestacions econòmiques, estableix un  nivell addicional de protecció per a les persones a

les quals se'ls haja reconegut un grau II o un grau III de dependència, i que sol·liciten la

prestació d'assistència personal amb dedicació completa (més de 120 hores). En aquests

supòsits, la Generalitat complementarà la quantia màxima establida en la legislació estatal

fins a la quantia regulada com a cost de referència per al servei d'atenció residencial,

d'acord amb el que s'estableix per la Llei de Pressupostos de la Generalitat anualment.
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L'Import  de  la  Prestació  Econòmica  d'assistència  personal  es  calcula  de  la  següent

manera:

Quanties màximes per grau

GRAU I NIVELL
QUANTIA MÀXIMA MENSUAL PERSONES AMB

DIVERSITAT FUNCIONAL(*)
2019(€)

Grau III Nivell 2
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

833,96 en cas de contractar  menys de 120h/mes

Grau III Nivell 1
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

625,47 en cas de contractar  menys de 120h/mes

Grau II Nivell 2
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

462,18 en caso de contractar  menys de 120h/mes 

Grau II Nivell 1
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

401,20 en cas de contractar  menys de 120h/mes

Gradu I Nivell 2 i Grau 1 Nivell 1 300,00 
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(*) En el cas de les persones majors de 65 anys a les quals es refereix amb caràcter excepcional el punt 2 de l'apartat

“2. Requisits de les persones beneficiàries”; l'import de 2.350 € que apareix en la taula s'entendrà de 1.825 €. 

GRAU 
QUANTIA MÀXIMA MENSUAL PERSONES AMB

DIVERSITAT FUNCIONAL(*)
2019(€)

Grau III
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

715,07 en cas de contractar  menys de 120h/mes

Grau II
2.350 en cas de contractar 120 h/mes 

426,12 en cas de contractar  menys de 120h/mes

Grau I 300,00

(*) En el cas de les persones majors de 65 anys a les quals es refereix amb caràcter excepcional el punt 2 de l'apartat

“2. Requisits de les persones beneficiàries”; l'import de 2.350 € que apareix en la taula s'entendrà de 1.825 €. 

La  prestació  econòmica  d'Assistència  Personal  no  podrà  superar,  en  cap  cas,

l'import del cost del servei contractat. 

NO  s'estableix  l'obligació  de  contractar  un  nombre  d'hores posat  que  no  s'apliquen

coeficients reductors; si bé, com en qualsevol prestació, la persona haurà de justificar la

despesa de l'import concedit.  En el  cas de contractar com a assistent personal a una

persona física, el cost total serà la suma de la nòmina de l'assistent més la quota de la

seguretat social que abona l'ocupador.    
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Únicament es requerirà la contractació d'un nombre d'hores per a l'abonament del nivell

addicional  a l'import  màxim que fixa l'Estat,  per a les persones amb Grau 3 i  Grau 2

sempre que la persona contracte 120 h/mes o més. Quan no es contracte el  nombre

d'hores indicat o en el cas del grau 1, no existirà el complement i per tant es percebrà

l'import màxim establit per l'Estat. 

Deduccions:

De les  quanties a dalt  indicades,  es  deduiran les prestacions econòmiques d'anàloga

naturalesa, a saber:

•Complement de Gran Invalidesa

•Complement de 3a persona de la Prestació Familiar per fill a Càrrec o de la *PNC

per Invalidesa

•Subsidi per ajuda de 3a persona de la *LISMI.

Si  la  quantia  resultant  és  inferior  al  mínim  establit  per  l'Administració  Estatal

mitjançant RDL, l'import de la prestació serà aqueix import mínim. 
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QUANTIES MENSUALS MÍNIMES DE LS
PRESTACIONS PER GRAU (€)

MÍNIM MENSUAL DE PROTECCIÓ 2019 (€) a
DATA 10-1-2019

Grau 3 Nivell 2 231,28 

Grau 3 Nivell 1 190,13 

Grau 3 190,13

Grau 2 Nivell 2 89,38 

Grau 2 Nivell 1 84,49 

Grau 2 84,49 

Grau 1 Nivell 2  i Grau 1 Nivell 1 52,06 

Grau 1 47,38

7. Data d'efectes econòmics de la prestació

a) Si la persona contracta el servei amb posterioritat a resoldre's el *PIA:

Quan la persona reba la Resolució *PIA i acredite rebre el servei en una data posterior a

la data de resolució *PIA, els efectes del *PIA començaran a partir d'aqueixa data.  
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En la  notificació  de  la  resolució  de la  prestació  d'Assistència  Personal  s'indicarà a la

persona  dependent  que  per  a  començar  a  percebre  l'import  de  la  prestació,  haurà

d'aportar contracte, en el qual han de constar els requisits indicats en l'apartat 8 d'aquest

document ( "Requisits que ha de complir el contracte"). 

La notificació  anirà  acompanyada d'un Acord d'Inici  de reconeixement de drets previs

d'una prestació de Cures en l'Entorn Familiar i  Suport a Cuidadors no Professionals o

d'una prestació Vinculada al Servei d'Atenció Residencial. Per al reconeixement d'aquests

drets,  la persona dependent haurà de presentar  degudament emplenada la declaració

responsable de cures prèvies en l'àmbit familiar que va annexa a la notificació, en el cas

que hi haja rebudes cures en l'àmbit familiar, i/o contracte i factures del període en el qual

va rebre el servei d'Atenció Residencial, en el cas del reconeixement previ d'una prestació

Vinculada al Servei d'Atenció Residencial. 

El període de reconeixement d'aquests drets previs serà:

•quan la resolució haja sigut dictada dins dels 6 mesos posteriors a la data de

presentació de la sol·licitud de dependència, des de la data de resolució del *PIA

fins al dia anterior a la data d'inici del Servei que es recull en el contracte.

•quan la resolució haja sigut dictada transcorreguts 6 mesos posteriors a la data de

presentació de la sol·licitud de dependència, des dels 6 mesos i un dia de la data

de presentació de la sol·licitud fins al dia anterior a la data d'inici del Servei que es

recull en el contracte.

El  contracte,  juntament  amb  la  declaració  responsable,  o  el  contracte  i  factures  que

justifiquen l'atenció residencial rebuda, si escau, hauran de presentar-se en els Serveis 

Socials Generals de l'Ajuntament  que donen cobertura al  seu Municipi  en el  termini

màxim de tres mesos des de la recepció de la present notificació. En el cas de no fer-lo

es procedirà a la caducitat del seu Programa Individual d'Atenció d'acord amb l'art. 95 de

la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques.
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b) Si la persona ha contractat el servei amb anterioritat a resoldre's el *PIA:

El contracte aportat per la persona interessada, haurà de complir els requisits establits en

l'apartat 8."Requisits que ha de complir el contracte".

Pel que respecta a la data d'efectes en aquest supòsit, s'estarà al detallat a continuació: 

•Si es resol el *PIA dins del termini dels 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud

de reconeixement de la situació de dependència i  s'acredita rebre el  servei  abans de

resoldre el *PIA, no es generaran efectes retroactius, atés que es resol en termini. 

•Si  es resol  el  *PIA transcorreguts més de 6 mesos des de la data de registre  de la

sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i s'acredita rebre el servei a

data 6 mesos, es generaran efectes retroactius, atés que no es resol en termini:  Data

d'Efectes = 6 mesos + 1 dia des de la data de registre de la sol·licitud  de reconeixement

de la situació de dependència

•Si  es resol  el  *PIA transcorreguts més de 6 mesos des de la data de registre  de la

sol·licitud i es contracta el servei després dels  6 mesos i amb anterioritat a resoldre el

*PIA: Data d'Efectes = Data del contracte.

8. Requisits que ha de complir el contracte

En tot  cas,  el  contracte que formalitze la persona dependent  amb l'assistent  personal

(persona física o jurídica) ha de contindre:

•Identificació de la persona que rep el Servei d'assistència personal: nom, cognoms

i DNI.

•Nombre d'hores mensuals d'assistència personal que rep.

•Que el  nombre d'hores  concedides per  a  l'atenció  a les  tasques personals i/o

domèstiques no supere el 30% del total d'hores contractades.
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•La data d'efectes, a partir de la qual la persona interessada comença a rebre el

servei i la durada del contracte.

•Que l'import mensual del servei siga igual o superior a l'import concedit.

9. Abonament de la prestació:

Les prestacions econòmiques d'assistència personal es reportaran mensualment i seran

abonades mitjançant transferència bancària al compte que la persona beneficiària o el seu

representant legal haja indicat.

10. Procediment per a l'elaboració del *PIA  Documentació a aportar

Les  persones  dependents  que  sol·liciten  com  a  recurs  del  *SAAD  la  prestació

d'assistència personal, prestat per una persona física o per una persona jurídica, hauran

de presentar la documentació específica que es detalla a continuació.

Contractació directa. Persona física:

•Fotocòpia del DNI de la persona assistent personal, llevat que autoritze la consulta

en el *SVID, mitjançant la seua signatura en el model “Declaració responsable de la

persona assistent personal”.

•Declaració responsable subscrita per la persona assistent personal, segons model

normalitzat.

•Projecte de vida independent, en el qual constaran els continguts mínims de la

prestació del servei. 

•Titulació o certificat  acreditatiu de la formació amb la qual  compte la persona

assistent personal. 
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•Fotocòpia  del  contracte  de  treball  o  de  prestació  de  serveis  subscrit  entre  la

persona dependent i el seu assistent personal.

•Documents que justifiquen l'afiliació o alta en la Seguretat Social de la persona

assistent personal

Contractació indirecta. Persona jurídica:

•Projecte de vida independent.

•Fotocòpia del contracte de treball subscrit entre la persona dependent i l'empresa

prestadora  de  serveis,  que  ha  d'estar   acreditada  per  la  Conselleria  amb

competències en matèria de serveis socials, promoció de l'autonomia personal i

atenció a persones en situació de dependència.

Serà documentació preceptiva per a emetre la resolució *PIA de prestació d'assistència

personal:

•en el cas de persones físiques, la fotocòpia del DNI de la  persona prestadora de

l'assistència personal, excepte autorització a la seua consulta, la seua Declaració

responsable,  el  Projecte de vida independent  i  la  documentació que acredite la

seua formació.

•en el cas de contractació a través d'empresa o entitat acreditada,  Projecte de vida

independent.
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11. Compatibilitats

La prestació econòmica d'assistència personal és compatible segons el que es disposa en

l'article 25 bis 1 de la Llei  39/2006, de 14 de desembre, i  en l'article 41.9 del  Decret

62/2017 de 19 de maig amb:

• el servei de teleassistència,

• els serveis de promoció de l'autonomia o la seua prestació vinculada, a excepció

dels habitatges tutelats.

12. Seguiment de la prestació del servei

Una vegada emesa  la  resolució  *PIA de  prestació  d'assistència  personal,  els  Serveis

Socials Generals realitzaran obligatòriament un informe de seguiment del *PIA, durant el

primer semestre, per a comprovar l'efectiva execució d'aquest. En el cas de detectar-se

alguna irregularitat s'informarà de la mateixa a la coordinadora corresponent d'aquesta

Direcció General.

A tal fi, el/la professional dels Serveis Socials Generals encarregat/a del seguiment, haurà

d'identificar  periòdicament  a  través  de  l'aplicació  informàtica  *ADA  a  les  persones

beneficiàries d'una prestació econòmica d'assistència personal de la seua corresponent

zona de cobertura.
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13. Annexos

• Projecte de vida independent

• Declaració responsable de la persona assistent personal

Aquesta instrucció deroga l'emesa en data 21 de febrer de 2013 de la Directora General

de  Persones amb Discapacitat  i  Dependència,  entrant  en  vigor  en  el  dia  de  la  seua

signatura.

                                             

La Directora General de Serveis Socials i  Persones en Situació de Dependència
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