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«A figura do
asistente persoal
en saúde mental
supón avanzar
na inclusión».

Elena Briongos Rica
Presidenta da Federación Salud Mental Castilla y León

nel anxelu gonzález zapico
Presidente da Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA

« Nos últimos anos asistimos ao desenvolvemento de importantes avances a respecto da atención á saúde mental e, en especial, no relativo á saúde mental no ámbito comunitario e á
provisión de recursos de apoio e soporte social.
Tamén fomos testemuñas de grandes avances normativos. Un deles, sen dúbida, foi a Lei de
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, deseñada co fin de ser
o cuarto piar do Estado de Benestar. Con todo, esta importante norma non tivo o percorrido
nin o nivel de implantación que se lle presupuña, principalmente debido ao desigual grao de
desenvolvemento nas diferentes comunidades autónomas e aos recortes económicos que sufriu,
o que provocou a súa práctica desaparición.
Aínda queda moito camiño por percorrer. A atención aos problemas de saúde mental estivo
centrada, durante demasiados anos, nun modelo bioloxicista, obsoleto e inadecuado, que non
fixo máis ca obviar os factores sociais e ambientais que poden propiciar ou agravar un problema de saúde mental.
Unha desas importantes sendas polas que queremos seguir andando e evolucionando é a que
ofrece ás persoas os apoios necesarios para vivir de forma independente e lles permite ser
incluídas na comunidade en igualdade de condicións e dereitos que o resto.
Ademais, a saúde mental tamén require a eliminación de calquera situación de vulneración
de dereitos, unha lacra que a día de hoxe segue a ser unha realidade. E, por suposto, é absolutamente necesario provocar un cambio na percepción estigmatizada e discriminatoria que
a sociedade ten en relación cos problemas de saúde mental, ademais de traballar xunto con
profesionais de atención para modificar o modelo asistencialista que ofrecen.
Por todo isto, cremos que a Asistencia Persoal representa un deses pasos evolutivos na eliminación de barreiras para un desenvolvemento completo da persoa e do seu proxecto vital.
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A figura do asistente persoal en saúde mental supón avanzar na inclusión; favorecer o desenvolvemento da persoa en todas aquelas áreas que requiran de apoio ou acompañamento;
posibilitar un maior progreso na recuperación de habilidades sociais e persoais; mesmo ser o
resorte para poder acceder á formación ou a un posto de traballo.
A prestación de asistencia persoal está recoñecida na comunmente coñecida como «Lei de
dependencia» como un dereito universal e subxectivo destinado a mellorar a calidade de vida
das persoas con diversos graos de dependencia recoñecida. Porén, aínda hoxe, doce anos despois da súa entrada en vigor, os perfís de persoas que se poderían beneficiar desta prestación
son difusos e están pouco definidos a súa función e o seu contido, polo que é unha prestación
secundaria e mesmo «marxinal» no conxunto do sistema.
Desde o movemento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA queremos contribuír a un maior
coñecemento da asistencia persoal, desde a experiencia desenvolvida polas nosas asociacións
en Castela e León.
Desexamos que esta Guía sobre asistencia persoal en saúde mental sexa de utilidade para
todas aquelas persoas que traballan na mellora da calidade de vida das persoas con problemas
de saúde mental, na defensa dos seus dereitos e coa finalidade de prover dos recursos de apoio
necesarios para que poidan vivir de forma independente, desenvolvendo o seu proxecto de
vida. »

Elena Briongos Rica
Presidenta
Federación Salud Mental Castilla y León
nel anxelu gonzález zapico
Presidente
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
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«A formulación da
asistencia persoal
desde o enfoque
da saúde mental
é necesaria
e novidosa».

jesús hernández galán
Director de Accesibilidade Universal e Innovación da
Fundación ONCE

« A Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde (OMS, 2001)
sinala que a condición de saúde dunha persoa vén determinada pola interacción de varios
factores como, por exemplo, funcións e estruturas do seu corpo, actividades, participación e as
súas circunstancias ambientais e persoais.
Isto implica que a situación de saúde dunha persoa e o grao de satisfacción coa súa vida poden verse mellorados coa posta en marcha de mecanismos que estean aliñados co seu propio
proxecto de vida. A participación en actividades significativas mellora o noso estado de saúde
e benestar.
Estas actividades dan identidade, represéntannos ante nós mesmos e os demais, realizámolas
consciente e libremente. O que precisamos é que sexan accesibles na medida en que cada persoa
o necesite.
A asistencia persoal é un servizo que facilita o acceso á participación, á inclusión na comunidade e, en definitiva, a que a persoa poida adquirir a súa independencia. Posibilita levar
a cabo esas actividades significativas tan necesarias para lograr a satisfacción persoal e a
mellora da nosa condición de saúde.
Nos últimos anos, a asistencia persoal e a vida independente ligáronse, sobre todo, a situacións
de discapacidade física.
A formulación da asistencia persoal desde o enfoque da saúde mental é necesaria e novidosa,
e supón un grande avance en materia de dereitos, integración social e empregabilidade das
persoas con problemas de saúde mental, xa que se converten non só en beneficiarias, senón
tamén, coa capacitación axeitada, en apoio para outras persoas.
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O empoderamento que supón xestionar o noso propio proxecto de vida é un beneficio polo que
xa paga a pena pór en marcha actuacións coma esta. Emporiso, non é o único. Un programa
de asistencia persoal no eido da saúde mental beneficia tamén á contorna máis próxima da
persoa que, tradicionalmente, loita en solitario contra as limitacións que supón a participación dunha persoa cun problema de saúde mental na sociedade.
Ademais, esta iniciativa chega ao ámbito rural, que tan difícil acceso ten en ocasións aos
recursos comunitarios.
Esta Guía sobre asistencia persoal en saúde mental presenta de forma completa, mais
sinxela, a experiencia da Federación de Salud Mental Castilla y León e as súas asociacións. Unha experiencia inspiradora, novidosa e que, estamos seguros, servirá de modelo para
outras entidades e grupos de persoas cos que traballan. »
JESÚS HERNÁNDEZ GALÁN
Director de Accesibilidade Universal e Innovación
da Fundación ONCE
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«Desde a Junta
de Castilla y León
apostamos de
maneira firme,
e en colaboración
co Terceiro Sector,
pola asistencia
persoal».

Isabel Blanco Llamas
Conselleira de Familia e Igualdade de Oportunidades da Junta de
Castilla y León

« Sen dúbida, vivir de forma autónoma e independente, desenvolver un proxecto de vida propio e decidir como facelo é unha lexítima aspiración á que teñen dereito todas as persoas con
discapacidade por algún problema de saúde mental. Porén, para que este dereito sexa efectivo,
para que sexa posible, cómpre que reciban, de forma personalizada, os apoios necesarios.
Neste sentido, a asistencia persoal xorde como un servizo novidoso, que garante os apoios
necesarios para gozar dunha vida independente, que ofrece solucións flexibles, personalizadas
e adaptadas ás necesidades e expectativas das propias persoas.
Unha nova forma de apoio comunitario e de inclusión na comunidade, que sitúa o foco nos
dereitos e a atención centrada na persoa e dirixida pola propia persoa, onde ela decide como,
onde e cando precisa os apoios necesarios para avanzar no seu proxecto de vida.
Desde a Junta de Castilla y León apostamos, de maneira firme, e en colaboración constante
co Terceiro Sector, pola asistencia persoal como mellor ferramenta para que as persoas con
discapacidade sexan máis autónomas, menos dependentes e máis participativas; para que se
convertan en persoas en toda a súa plenitude: persoas que toman as súas propias decisións,
persoas con múltiples talentos e capacidades, persoas que saben o que é mellor para si mesmas en cada momento da súa vida. Esta estreita colaboración co Terceiro Sector nesta figura
permitiu desenvolver as súas potencialidades e hoxe é amplamente coñecida e demandada en
Castela e León.
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A asistencia persoal tamén constitúe un apoio fundamental para facilitar o seu acceso ao mercado laboral. E, por iso, potenciouse a figura do asistente persoal para o emprego como figura
destacada de apoio laboral para as persoas con problemas de saúde mental.
Convencidos das vantaxes e virtudes da asistencia persoal, temos o compromiso de seguir
promovendo durante esta lexislatura medidas que desenvolvan e incentiven o seu uso, para
que se despreguen todas as súas posibilidades e sexa coñecida e demandada polas persoas con
discapacidade, os seus familiares, as entidades e os seus profesionais.
Obxectivos coincidentes cos desta guía sobre asistencia persoal en saúde mental, elaborada con
rigor e profesionalidade por Salud Mental Castilla y León, unha encomiable iniciativa que,
desde a experiencia, vai permitir unha maior difusión e coñecemento desta figura e, así, que
cada vez máis persoas poidan contar con recursos, ideas, opinións…, para pór en marcha o seu
proxecto de vida apoiado na asistencia persoal. »

Isabel Blanco Llamas
Conselleira de Familia e Igualdade de Oportunidades
da Junta de Castilla y León
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INTRODUCIÓN
Desde hai anos, a Federación Salud Mental Castilla y León promove a asistencia persoal entre as súas asociacións. No ano 2015, a asociación Salud Mental Salamanca
(AFEMC) participou nun proxecto piloto para a implantación do Servizo de Asistencia Persoal (SAP) xunto con outras entidades do sector da discapacidade en Castela
e León.1 Desde entón, o resto de asociacións sumáronse ao proxecto e acreditaron
os seus servizos consonte a normativa vixente en Castela e León, incluíndo o SAP
nas súas carteiras de servizos e permitindo a extensión da asistencia persoal a todo o
territorio, especialmente ás zonas rurais.
A Guía sobre asistencia persoal en saúde mental foi elaborada por Ángel Lozano de
las Morenas, traballador social, xerente de Federación Salud Mental Castilla y León,
coa asistencia técnica de Elena Robles Peña, traballadora social e responsable da área
de Programas e Proxectos da Federación, e Martha Yolanda Quezada, de Intersocial.
A Guía foi revisada por Raquel Martínez, traballadora social e directora da área de
Programas e Autonomía Persoal da asociación Salud Mental León (Alfaem), Alba Ortiz, psicóloga e coordinadora do Servizo de Asistencia Persoal da asociación Salud
Mental Aranda, Miguel Herráez, traballador social e director de Servizos de Vida
Independente da asociación Salud Mental Ávila (Faema), Karina Rocha Currás, traballadora social, e Patricia Quintanilla, traballadora social e coordinadora técnica da
Federación.
Para realizar esta Guía entrevistouse a distintos profesionais do ámbito do SAP, así
como a persoas que reciben os apoios, das asociacións que forman o movemento asociativo Salud Mental en Castela e León (Palencia, Salamanca, Valladolid, Ávila, León
e Aranda de Duero). Ademais, o conxunto de asociacións que integran a Federación
participa nun grupo de traballo impulsado por esta sobre Asistencia Persoal. Todas
as achegas e testemuñas permitiron a elaboración desta Guía sobre asistencia persoal
en saúde mental.

Damos as grazas especialmente a Beatriz Abad, María Jesús García e Maribel Arribas,
que desde a súa experiencia propia en saúde mental e como asistentas persoais de persoas con discapacidade e/ou dependencia, traballaron baixo un modelo de apoio de
pares ou apoio entre iguais nas asociacións de Aranda de Duero, León e Segovia. ◊

1

Proxecto piloto impulsado pola Xerencia de Servizos Sociais da Junta de Castilla y León.
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Presentación

A misión da Federación Salud Mental Castilla y León é a mellora da calidade de vida
de persoas con problemas de saúde mental e das súas familias, a defensa dos seus dereitos e a representación do movemento asociativo Salud Mental Castilla y León.
Neste contexto, elaborouse a presente Guía sobre asistencia persoal en saúde mental, que ten como propósito informar e dar visibilidade a un servizo de apoio á vida
independente, que ofrece unha atención integral, tendo sempre presente o proxecto
de vida das persoas, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a súa inclusión na
comunidade.
Xa no seu momento, a derrogada lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de
oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (LIONDAU), no seu artigo 9, recollía a figura da asistencia persoal como un apoio
complementario para facer efectivo o paradigma de vida independente. De feito, esta
norma inspirábase, entre outros, no principio de vida independente, entendendo por
tal «a situación na que a persoa con discapacidade exerce o poder de decisión sobre a súa
propia existencia e participa activamente na vida da súa comunidade, conforme co dereito ao
libre desenvolvemento da personalidade» (artigo 2).
Despois da entrada en vigor da lei

39/2006

de promoción

da autonomía persoal e

atención ás persoas en situación de dependencia (LAPAD),

as comunidades autónomas introduciron nas súas leis de servizos sociais de «segunda » ou «terceira xeración»
a prestación económica de asistencia persoal, como unha prestación esencial dentro
do sistema público de Servizos Sociais. Porén, malia todo isto, aínda hoxe este servizo, a pesar de estar incluído no catálogo de servizos e prestacións do Sistema para a
Autonomía e a Atención á Dependencia (SAAD), é o que contou con menor atención
por parte dos poderes públicos.
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EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

La guía pretende aclarar dudas sobre lo que es y lo que no es la asistencia personal;

un servicio que todavía hoy está en construcción. En el ámbito de las personas con
problemas de salud mental o discapacidad psicosocial es totalmente novedoso, y está
orientado a la recuperación de la salud mental, cuyas actividades van encaminadas al
mantenimiento de la propia persona en su entorno comunitario.
El Servicio de Asistencia Personal (SAP) garantiza los apoyos necesarios para tener
una vida independiente, ofrece soluciones flexibles, personalizadas y adaptadas a las
necesidades y expectativas de las propias personas, mediante la figura de la asistencia
personal. El efecto transformador de la asistencia personal radica en el empoderamiento de las propias personas.
Esta guía permitirá al conjunto de profesionales

mejorar sus conocimientos sobre

nuevas formas de apoyo comunitario y de inclusión en la comunidad,

poniendo el
foco en los derechos y dando un paso de la atención centrada en la persona a la atención dirigida por la persona, donde ella decide cómo, dónde y cuándo necesita los
apoyos necesarios para avanzar en su proyecto de vida.

A guía está dirixida a profesionais dos servizos sociais e sanitarios que, a través dun
amplo coñecemento do servizo, constitúen un factor chave na derivación á prestación
económica ligada ao servizo de asistencia persoal, así como a todas aquelas persoas
interesadas no apoio e soporte social á saúde mental, co fin de poder ter información
a respecto dela e facilitar que as persoas poidan ter acceso a esta prestación.
A asistencia persoal está definida e recoñecida na lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia (LAPAD), como

«servizo prestado por un asistente persoal que realiza ou colabora en tarefas da vida cotiá
dunha persoa en situación de dependencia, de cara a fomentar a súa vida independente, promovendo e potenciando a súa autonomía persoal» (artigo 2).
No seu artigo 19 establécese a prestación económica de asistencia persoal (PEAP),
que ten como propósito a «promoción da autonomía das persoas en situación de dependencia, en calquera dos seus graos. O seu obxectivo é contribuír á contratación dunha asistencia
persoal, durante un número de horas, que facilite ao beneficiario o acceso á educación e ao
traballo, así como unha vida máis autónoma no exercicio das actividades básicas da vida
diaria». ◊

Asistencia personal: “Servicio prestado por un asistente

personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a
fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal”.
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A ASISTENCIA PERSOAL DESDE A
ÓPTICA DOS DEREITOS HUMANOS

«Axúdame a
superar as miñas
limitacións
e a activar as miñas
capacidades».
Álvaro P.

Os principios da Asistencia Persoal van en consonancia cos recollidos na Convención
da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade (CDPD): «o respecto da dignidade
inherente, a autonomía individual, incluída a liberdade de tomar as propias decisións, e a independencia das persoas» e «a participación e inclusión plenas e efectivas na sociedade»
(artigo 3). Os distintos artigos da CDPD oriéntanse cara ao cumprimento efectivo
destes principios.
De forma específica, o artigo 19, que recoñece o dereito das persoas con discapacidade a vivir de forma independente e a ser incluídas na comunidade, establece, entre

outras cuestións, que os Estados Parte adoptarán medidas para facilitar o goce deste
dereito entre elas, o «acceso a unha variedade de servizos de asistencia domiciliaria, residencial e outros servizos de apoio da comunidade, incluída a asistencia persoal que sexa
necesaria para facilitar a súa existencia e a súa inclusión na comunidade e para evitar o seu
illamento ou separación desta».
Neste mesmo sentido, a relatora especial sobre os dereitos das persoas con discapano seu informe de 2016, efectúa un detallado estudo sobre o acceso ao apoio.
O estudio ten como obxectivo «concienciar aos Estados e impartirlles orientación sobre o
modo de garantir o acceso a distintas formas de apoio para as persoas con discapacidade cun
enfoque baseado nos dereitos humanos».

cidade,

Á luz do anterior, nos apartados 13 e seguintes deste informe, ademais de explicar en
que consiste o apoio ás persoas con discapacidade e referirse á asistencia persoal, subliña a importancia de acceder a un «apoio de calidade como condición fundamental para
vivir e participar plenamente na comunidade, facendo escollas como as demais persoas».
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Así, continúa este informe, «sen un apoio axeitado, as persoas con discapacidade están máis
expostas a un trato neglixente ou a ser institucionalizadas. Por iso, «a prestación dun apoio
axeitado é precisa para facer valer toda a gama de dereitos humanos e permite ás persoas con
discapacidade atinxir o seu pleno potencial e contribuír así ao benestar xeral e á diversidade
da comunidade na que viven». De feito, «para moitas persoas con discapacidade, o apoio é
unha condición indispensable para participar de forma activa e significativa na sociedade e,
ao mesmo tempo, conservar a súa dignidade, autonomía e independencia ».

◊ Autoxestión da prestación do servizo. As persoas con discapacidade que requiren
asistencia persoal poden elixir libremente o seu grao de control persoal sobre a prestación do servizo consonte as súas circunstancias e preferencias de vida. Mesmo se se
subcontratan as responsabilidades do empregador, a persoa con discapacidade sempre permanece no centro das decisións relativas á asistencia, a quen se debe preguntar e respectar sobre as preferencias individuais. O control da asistencia persoal pode
ser a través do apoio na toma de decisións.

Concretamente, no que á asistencia persoal se refire, no seu apartado 82 o estudo
recorda aos Estados Parte a súa obriga de «asegurar que as persoas con discapacidade
teñan acceso á asistencia persoal necesaria para vivir e ser incluídas na comunidade, tal como
se establece no artigo 19 b) da Convención».

O Comité apunta tamén que «o concepto de asistencia persoal onde a persoa con discapacidade non ten plena autodeterminación e autocontrol debe considerarse non-conforme co
artigo 19». Por outra parte, aclara que o dereito a vivir de forma independente e a ser
incluído na comunidade esténdese «a todas as persoas con discapacidade, con independencia do seu nivel de capacidade intelectual, do seu funcionamento ou da súa necesidade
de apoio».

Por outra banda, na observación xeral n.º 5 (2017), sobre o dereito a vivir de forma independente e a ser incluído na comunidade, do Comité sobre os Dereitos das Persoas con
Discapacidade de Nacións Unidas, explícase con máis detalle que é a asistencia persoal
e cales son os elementos chave, desta forma de apoio. Define a Asistencia Persoal
como «o apoio humano… que se pon a disposición dunha persoa con discapacidade como
un instrumento para permitir a vida independente» e apunta como elementos chave da
asistencia persoal:
◊ O financiamento da asistencia persoal debe proporcionarse sobre a base de criterios

personalizados e debe ter en conta as normas de dereitos humanos para o emprego
decente. O financiamento debe ser asignado e controlado pola persoa con discapacidade co fin de pagar calquera asistencia requirida. Este financiamento debe basearse
nunha avaliación individual de necesidades e nas circunstancias vitais da persoa. Os
servizos individualizados non deben dar como resultado un orzamento reducido e/
ou un pagamento persoal máis elevado.
◊ O servizo está controlado pola propia persoa con discapacidade. As persoas poden
contratar este servizo a través de provedores ou ben actuar como empregadoras directas. As persoas con discapacidade teñen a opción de deseñar á medida o seu propio
servizo, é dicir, decidir por quen, como, cando, onde e de que xeito se presta o servizo
e para instruír e dirixir os provedores de servizos.

A selección, formación e
supervisión dos e das asistentes persoais debe ser levada a cabo pola propia persoa
que recibe a asistencia persoal. Os asistentes persoais non deben ser «compartidos»
sen o consentimento libre e completo da persoa que recibe a asistencia persoal.

◊ A asistencia persoal é unha relación de persoa a persoa.
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Adolf Ratzka (1989), activista e pioneiro do movemento de vida independente, explica o significado de persoal: «Persoal implica que a asistencia debe adaptarse ás miñas
necesidades individuais. Persoal tamén significa que o usuario decide que actividades se delegarán, a quen, cando e como se levarán a cabo as tarefas…”

A Convención da ONU sobre os Dereitos de Persoas con
Discapacidade recoñece o dereito das persoas con
discapacidade a vivir de forma independente e a ser
incluídas na comunidade.
SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA
En España o recoñecemento do dereito das persoas con discapacidade a ter unha vida
en condicións iguais ca o resto da cidadanía recóllese no Real Decreto Lexislativo 1/2013,
de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e da súa inclusión social, que ten entre os seus principios:
◊ O respecto da dignidade inherente, a autonomía individual, incluída a liberdade de
tomar as propias decisións, e a independencia das persoas.
◊ A participación e inclusión plenas e efectivas na sociedade.
◊ A vida independente.
◊ A non-discriminación.
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EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

TÁBOA 1: ASPECTOS CHAVE DA ASISTENCIA PERSOAL

*

CONTROL
◊ O servizo está controlado pola
persoa con discapacidade. Con opción

de deseñar á medida o seu propio
servizo.
◊ Autoxestión da prestación do servizo.
A persoa que recibe o servizo toma as
decisións. Débense preguntar e respectar as súas preferencias.

O obxecto da Lei é «garantir o dereito á Igualdade de Oportunidades e de trato, así como
o exercicio real e efectivo de dereitos por parte das persoas con discapacidade en igualdade
de condicións a respecto do resto da cidadanía, mediante a promoción da autonomía persoal,
da accesibilidade universal, do acceso ao emprego, da inclusión na comunidade e a vida independente e da erradicación de toda forma de discriminación», consonte os artigos 9.2,
10, 14 e 49 da Constitución Española e a Convención Internacional sobre os Dereitos
das Persoas con Discapacidade e os tratados e acordos internacionais ratificados por
España (artigo 1.a). E no capítulo III, no seu artigo 6, a respecto da autonomía persoal
establece:
1. O exercicio dos dereitos das persoas con discapacidade realizarase de conformidade co prin-

cipio de liberdade na toma de decisións.
As persoas con discapacidade teñen o dereito á libre toma de decisións, para o que a información e o consentimento deberán efectuarse en formatos axeitados e consonte as circunstancias persoais, seguindo as regras marcadas polo principio de deseño universal ou deseño para
todas as persoas, de xeito que lles resulten accesibles e comprensibles.

2.

FINANCIAMENTO INDIVIDUAL
◊ Financiamento baseado na avaliación

das necesidades vitais da persoa.
◊ Financiamento asignado e controlado

En todo caso, deberanse ter en conta as circunstancias persoais do individuo, a súa
capacidade para tomar o tipo concreto de decisións e asegurar a prestación de apoio
para a toma de decisións.

pola persoa que recibe o servizo.
◊ O financiamento do servizo ten en
conta as normas de Dereitos Humanos
para emprego decente.

ELECCIÓN

No seu Título II sobre Igualdade de oportunidades e non-discriminación establece, entre as medidas de igualdade de oportunidades, a asistencia persoal. Estas medidas,
apunta a Lei, «terán natureza de mínimos, sen prexuízo das medidas que poidan establecer
as comunidades autónomas no ámbito das súas competencias».
«En particular, as administracións públicas garantirán que as axudas e subvencións públicas
promovan a efectividade do dereito á igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade, así como as persoas con discapacidade que viven habitualmente no ámbito rural». ◊

◊ A asistencia persoal é unha relación
de persoa a persoa. A selección, forma-

ción e supervisión dos e das asistentes
persoais debe ser levada a cabo pola
propia persoa interesada.
◊ Os e as asistentes persoais non deben
ser «compartidos» sen o consentimento

libre da persoa usuaria.
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Elaboración propia a partir da Observación xeral n.º 5 sobre o dereito a vivir de forma independente
* e ser incluído
na comunidade. Comité sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade (2017).
Fonte:
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«Grazas á miña
asistenta persoal
teño unha rutina e
unha motivación
para saír da casa».
Guillermo R.

Xunto co enfoque de dereitos, a atención das persoas con discapacidade, en xeral, e
das persoas con problemas de saúde mental, en particular, suscítase hoxe o reto dunha
transición desde esquemas de asistencia institucionalizada cara a servizos que promovan a inclusión na comunidade. En Europa este cambio do paradigma na forma de
prestar apoios obsérvase en distintos documentos:

› ESTRATEXIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDADE 2010-20202

A Estratexia recoñece o dereito das persoas con discapacidade á «libre circulación, a
escoller onde e como queren vivir, e a ter pleno acceso ás actividades culturais, recreativas
e deportivas». A Comisión contempla entre as súas liñas de actuación: «Promover a
transición dunha asistencia institucional a unha asistencia de carácter local mediante o uso
dos Fondos Estruturais e do Fondo de Desenvolvemento Rural para apoiar a evolución dos
servizos de asistencia locais… ».
› PIAR EUROPEO DE DEREITOS SOCIAIS

Aprobado conxuntamente polo Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión o 17
de novembro de 2017, ten como propósito «servir de guía para atinxir resultados sociais
e de emprego eficientes para responder aos desafíos actuais e futuros co fin de satisfacer as
necesidades esenciais da poboación, así como para garantir unha mellor regulación e aplicación dos dereitos sociais».
2 Estratexia Europea sobre Discapacidade 2010-2020: un compromiso renovado para unha Europa
sen barreiras. Comisión Europea, 2010.
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No eido da discapacidade e a dependencia, o Piar propón, xunto coa igualdade de
oportunidades, os principios de:

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

› Declaración de Helsinki

celebrada en xaneiro de 2005,
onde os representantes dos ministerios de Sanidade dos 52 Estados participantes
subscribiron a Declaración Europea de Saúde Mental. Esta Declaración considera a
saúde mental como unha prioridade sanitaria, económica e social, e, en consecuencia, insta os sistemas sanitarios europeos a formular estratexias en saúde mental que
integren a promoción e prevención dos factores determinantes e de risco asociados
aos trastornos mentais, as intervencións terapéuticas, a rehabilitación, os coidados e
o apoio social, potenciando a atención comunitaria e as redes integrais de coidados e
traballando eficazmente para reducir o estigma asociado á enfermidade, o enfermo e
a súa contorna familiar.
Conferencia ministerial da OMS para a Saúde Mental,

As persoas con discapacidade teñen dereito a unha axuda á renda que garanta unha vida digna, a servizos que lles permitan
participar no mercado laboral e na sociedade, e a unha contorna de traballo adaptada
ás súas necesidades.

◊ Inclusión das persoas con discapacidade.

◊ Coidados de longa duración. Toda persoa ten dereito a coidados de longa duración
accesibles e de boa calidade, en particular, de asistencia a domicilio e servizos comunitarios.

› RESOLUCIÓN DO FORO EUROPEO DA DISCAPACIDADE (EDF) SOBRE
A ESTRATEXIA EUROPEA DE DISCAPACIDADE 2020-203

Adoptada polo 4.º Parlamento Europeo das Persoas con Discapacidade en Bruxelas
en decembro de 2017, reclámase incluír nesta nova Estratexia accións sobre vida independente e inclusión na comunidade, protección social e uso dos fondos da Unión
Europea a este respecto para persoas con discapacidade e as súas familias.

› INFORME SOBRE SERVIZOS DE SAÚDE MENTAL BASEADOS NA COMUNIDADE DA COMISIÓN EUROPEA DE 2018

O Informe sobre servizos de saúde mental baseados na comunidade da Comisión Europea
de 2018 apunta entre as súas recomendacións:

› CONSELLO EUROPEO DE EMPREGO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDADE E
CONSUMIDORES

◊ Desenvolver/actualizar a política de saúde mental co obxectivo de abandonar a
atención institucional e pasar á atención de saúde mental integrada e baseada na comunidade, incluíndo o tratamento hospitalario nos hospitais xerais.

O Consello Europeo de Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores (EPSCO)
adoptou en decembro de 2017 as conclusións sobre «a mellora do apoio comunitario e a
atención para unha vida independente», 3 nas que se destaca, entre outras cuestións:

◊ Desenvolver mecanismos eficientes para financiar a atención da saúde mental que
concorden coas necesidades da poboación, incluíndo incentivos que promovan o desenvolvemento da atención baseada na comunidade.

◊ A necesidade dun cambio de mentalidade para garantir un maior recoñecemento
do principio de que «toda persoa ten dereito a vivir de forma independente na súa comunidade, a desempeñar un papel activo na sociedade e a participar nas decisións que afecten
a súa vida…».

◊ Promover a participación activa das persoas usuarias e das persoas coidadoras na
entrega, planificación e reorganización dos servizos.
◊ Crear/fortalecer servizos integrais e baseados na comunidade

para cada área de

captación, de conformidade coas necesidades locais e nacionais.
◊ A innovación, incluídas as solucións de TIC, debe utilizarse para mellorar a calidade

da asistencia e a axuda de proximidade. Emporiso, as solucións novidosas e creativas non deben necesariamente basearse na innovación tecnolóxica. Tamén poden
basearse en innovacións sociais como a co-creación, a economía colaborativa e o
deseño de servizos centrados nas persoas.
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
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› RESOLUCIÓN DO CONSELLO DE DEREITOS HUMANOS DA ONU

Resolución do Consello de Dereitos Humanos da Organización das Nacións Unidas en setembro de 2017 na que se reafirma o dereito de todas as persoas á vida, a liberdade e a
seguridade persoal, así como o dereito a vivir de forma independente e a ser incluída
na comunidade, e o dereito a un recoñecemento igual como persoa perante a lei, e que
ninguén será sometido a tortura nin a tratos ou penas crueis, inhumanos ou degraI 33
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dantes. A resolución reafirma tamén o dereito de toda persoa a gozar do máis alto ni-

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

MODELO COMUNITARIO DE ATENCIÓN Á SAÚDE MENTAL

vel posible de saúde física e mental, e salientando que a saúde mental é unha parte
esencial dese dereito.

Entre outras cuestións, a resolución insta os Estados a adoptar medidas para incorporar unha perspectiva de dereitos humanos nos servizos de saúde mental e sociais, e
a que adopten, apliquen, actualicen, reforcen ou supervisen, segundo proceda, todas
as leis, políticas e prácticas existentes, a fin de erradicar todas as formas de discriminación, estigma, prexuízos, violencia, abusos, exclusión social e segregación nese
contexto, a que promovan o dereito das persoas con afeccións de saúde mental ou
discapacidades psicosociais á plena inclusión e participación efectiva na sociedade,
en igualdade de condicións coas demais.
Tamén

exhorta os Estados a que creen servizos e apoios comunitarios, centrados

nas persoas, que non propicien unha medicalización excesiva ou tratamentos inade-

cuados en ámbitos como a práctica clínica, as políticas, a investigación, a formación
médica e o investimento, e que respecten a autonomía, a vontade e as preferencias de
todas as persoas.

No caso das persoas con problemas de saúde mental, o paradigma de referencia
é o Modelo comunitario de atención á saúde mental, que entende que os apoios (recursos comunitarios) deben ofrecerse na contorna habitual das persoas.
A atención á persoa con problemas de saúde mental implica o desenvolvemento dun
conxunto de servizos axeitados para as diversas necesidades de cada persoa. Por iso,

cómpre que os servizos de atención e apoio teñan en conta as características, orixes,
intensidade do sufrimento psíquico e os diversos factores persoais e sociais que inflúen na saúde e a súa dificultade. Trátase de ofrecer accións e propostas que van da
prevención ata a recuperación, que, en cumprimento das diversas directivas (entre
elas moi especialmente a Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade), poñen o acento na necesidade dun tipo de atención centrada na persoa e os seus
dereitos, abordando os elementos favorecedores de inclusión do colectivo.
Así, a axeitada atención comunitaria a estas persoas esixe a participación e implicación do sistema de Servizos Sociais, colaborando e complementando o sistema sanitario de saúde mental, tal e como se indica na Lei Xeral de Sanidade de abril de 1986, no
seu artigo 20, apartado 3.
O Instituto Nacional da Saúde Mental dos EUA acuñou o concepto de Sistema de Apoio
ou Soporte Comunitario como idea que inclúe as atencións sociais na organización local dunha rede coordinada de servizos e programas de atención en saúde mental,
rehabilitación e soporte social para axudar a estas persoas a manterse e funcionar na
comunidade do modo máis integrado e autónomo posible.
Outros autores como Liberman (1988) e Stroul (1989), co concepto de Sistema de Apoio
ou Soporte Comunitario formulan a necesidade da articulación dunha rede integral e
coordinada de servizos e programas para as persoas con problemas de saúde mental
que cubran as múltiples necesidades derivadas dos trastornos mentais.
A carencia de soporte social e residencial limita a eficacia das intervencións terapéuticas e rehabilitadoras a nivel de saúde mental, obrigando a manter estancias hospitalarias innecesarias por razóns terapéuticas (Carling e Ridgway, 1985). Aparece en
moitos casos o que sinalan estes autores, como o fenómeno da porta xiratoria, é dicir, a
serie de reingresos repetidos dunha mesma persoa nun espazo breve de tempo.
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Doutra banda, a insuficiencia de alternativas residenciais axeitadas e de sistemas de
soporte comunitario supón que a responsabilidade do coidado e apoio recaia en moitos casos nas familias, xerando situacións de sobrecarga e tensión (Hatfield e Lefley,
1987).
No seu Plan de acción sobre saúde mental 2013-2020, a Organización Mundial da
Saúde (OMS) mantén entre os seus obxectivos o de proporcionar, no eido comunitario, servizos de asistencia social e de saúde mental completos, integrados e con
capacidade de resposta.
O plan sinala a necesidade de servizos comunitarios de saúde mental cun enfoque
baseado na recuperación, que faga fincapé no apoio para lograr que as persoas con
trastornos mentais e discapacidades psicosociais atinxan as súas propias aspiracións
e metas.

Entre os requisitos básicos deses servizos están os seguintes: escoitar e atender as
opinións das persoas afectadas sobre os seus trastornos e o que lles axuda a recuperarse; traballar con elas en pé de igualdade no que se refire á súa atención; ofrecer alternativas a respecto dos tratamentos e dos prestadores da atención e recorrer ao tra-

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

En Castela e León, o Acordo 66/2016, de 27 de outubro, polo que se aproban as directrices que ordenan o funcionamento do modelo integrado de atención sociosanitaria para persoas con discapacidade por enfermidade mental, basease no modelo

co «obxectivo prioritario de atender as persoas
con discapacidade o máis preto posible da súa contorna, a través de fórmulas con vocación
comunitaria e inclusiva» . Entre os principios reitores deste modelo destacan:

comunitario de atención á saúde mental

◊ Atención centrada na recuperación da persoa. Cada persoa disporá, dentro do seu
proceso de recuperación, dun Proxecto de Vida que conteña un Plan de Apoios Integrado, que se adapte ás súas necesidades, sobre a base da súa autodeterminación, que
recolla os seus intereses e preferencias, que teña en conta o coidado e reforzo dos seus
vínculos familiares e interpersoais positivos, e que parta da consideración da persoa
con discapacidade por problemas de saúde mental como persoa con capacidade de
elixir e participar na planificación do seu futuro.

O modelo de atención busca, na medida
do posible, organizar as prestacións para posibilitar a permanencia da persoa no territorio e na súa contorna, así como para preservar os vínculos que a unen a ambos
cando estes sexan positivos.

◊ Inclusión na comunidade e participación.

ballo e ao apoio de persoas en situación similar, que se infunden mutuamente alento
e comparten un sentimento de pertenza, ademais de coñecementos técnicos.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) mantén entre os

seus obxectivos o de proporcionar servizos de asistencia social
e de saúde mental completos, integrados e con capacidade de
resposta.

Ademais, cómpre unha formulación multisectorial, na que os servizos presten poio
ás persoas nas diferentes etapas do ciclo de vida e, se procede, faciliten o seu acceso a
dereitos humanos básicos como o emprego (incluídos programas de retorno ao traballo), a vivenda ou as oportunidades educativas, e a súa participación nas actividades
da comunidade, os programas e outras actividades significativas.
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◊ Sistema de apoios personalizados. O modelo recoñece a necesidade da personalización dos apoios a través do Plan de Apoios Integrado para garantir, ademais dunha
atención individual, un novo rol da persoa, como protagonista do seu Proxecto de
Vida.

A asistencia persoal é recoñecida neste modelo integrado como unha prestación que
posibilita a inclusión na comunidade das persoas con problemas de saúde mental e/
ou discapacidade psicosocial.

O obxectivo prioritario é o de atender as persoas con discapacidade o máis preto posible da súa contorna e a través de fórmulas
con vocación comunitaria e inclusiva.
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EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

ASISTENCIA PERSOAL E MEDIO RURAL

Con esta estrutura demográfica na rexión, resulta aconsellable promover servizos de
proximidade como o de Asistencia Persoal, que pode permitir ás persoas con discapa-

Existen algúns grupos de poboación con dificultades particulares para o acceso real
aos servizos de atención no ámbito comunitario, como, por exemplo, as persoas que
viven no rural ou que non residen en grandes núcleos de poboación.
Segundo a enquisa EDAD (INE, 2008), en Castela e León, o 51,6 % das persoas con
con variacións notorias entre provincias. A
porcentaxe de poboación rural con discapacidade da Comunidade duplica, consonte
esta fonte, o correspondente a España no seu conxunto, que se sitúa no 25 %.
discapacidade residen en zonas rurais,

TÁBOA 2. POBOACIÓN CON DISCAPACIDADE EN CASTELA E LEÓN
RESIDENTE NO MEDIO rural *

57,4 %

3 39,3 %

leÓn

550,7 %

B

Burgos

palencia

74,8 %
zaMora

2

Os servizos de proximidade poden ser definidos como os que se dirixen a apoiar a
permanencia das persoas na súa contorna habitual, promovendo a súa autonomía, a
súa independencia nas actividades cotiás e a súa integración social, mediante a prestación de diversos apoios técnicos, materiais e/ou económicos.
En concreto, para as persoas con problemas de saúde mental que residen en zonas
despoboadas con menos recursos e escaseza de medios de transporte, o acceso a este
servizo podería supor unha mellora na súa calidade de vida e a garantía de igualdade
de oportunidades.
Por outro banda, a posta en marcha do servizo de asistencia persoal pode xerar novos
depósitos de emprego, co fin de fixar poboación e promover o desenvolvemento
destas zonas.
Entre os principios básicos do modelo comunitario de atención á saúde mental están a
accesibilidade, entendida neste contexto como a capacidade dun servizo para prestar
asistencia ás persoas con problemas de saúde mental e aos seus familiares cando e onde
a precisen. Pódese fomentar a accesibilidade, entre outras medidas, achegando os recursos aos lugares de residencia, con especial consideración aos núcleos rurais. ◊

soria

25,5

Valladolid

44,2

66,8 %

cidade manterse na súa contorna.

71,2 %
segoVia

81,4 %
áVila

salaManca

* Fonte: IINE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008.
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DIFERENZAS E SEMELLANZAS
CON OUTRAS PRESTACIÓNS

«Facilítame apoio
eautonomía.
É moi distinto do
servizo de axuda
a domicilio que
recibía».
Marina O.

A Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade (CDPD) indica que os apoios
máis axeitados son aqueles que garanten ou promoven a elección e control dos mesmos por parte das persoas con discapacidade, así como a súa inclusión na comunidade.
Doutra banda, un dos eixos na argumentación no Informe da Relatora Especial sobre os
dereitos das persoas con discapacidade en relación cos apoios, é a necesidade de dispor
dunha gama ampla, diversificada e flexible de apoios que respondan ás distintas necesidades, perfís e preferencias das persoas con discapacidade ao longo do seu ciclo
vital. A chave destes distintos apoios é que a persoa se vea promovida na súa autonomía persoal, a toma de decisións e a súa inclusión na comunidade.
É baixo este enfoque que se pode entender a compatibilidade de diferentes servizos,
considerando sempre como un criterio de funcionamento o papel protagonista das
persoas con discapacidade, as súas preferencias e a participación na toma de decisións.
No caso de Castela e León, a normativa vixente permite esta compatibilidade entre
distintas prestacións destinadas a persoas en situación de dependencia.
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EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSOAL

Segundo os Servizos Sociais de Castela e León, o Servizo de Axuda a Domicilio é un
«servizo profesional de apoios para a autonomía persoal mediante coidados persoais
e/ou a realización de tarefas domésticas no domicilio, destinado a facilitar a realización das actividades básicas da vida diaria e as atencións que precisa a persoa, contribuíndo á súa integración e á súa permanencia na súa contorna habitual de vida».

O Catálogo de Servizos Sociais de Castela e León define a asistencia persoal como
un «servizo profesionalizado de apoio ás persoas en situación de dependencia para
desenvolver o seu proxecto de vida conforme ás súas necesidades, intereses e expectativas».
No Servizo de Asistencia Persoal, o apoio desprégase nas seguintes áreas:

O Servizo de Axuda a Domicilio comprende as seguintes actuacións:
◊ Tarefas persoais.

Relacionadas coa
hixiene persoal, a alimentación, a mobilidade, os coidados especiais e de axuda na
vida familiar e social.
◊ Atención persoal centrada en actividades básicas da vida diaria.

◊ Apoio no fogar.
◊ Acompañamento social ou laboral.
◊ Supervisión e coordinación.
◊ Apoio na capacidade de comunicación.

◊ Atención doméstica centrada en actividades instrumentais da vida diaria. Relacio-

nadas coa alimentación, o vestido e o mantemento da vivenda.
◊ Actuacións de apoio psicosocial. Intervencións educativas dirixidas a promover e
fomentar a adquisición, recuperación, aprendizaxe e manexo de destrezas, condutas e
habilidades básicas, para potenciar ao máximo a autonomía da persoa.

Encamiñadas a apoiar e
orientar a familia, coidadores e coidadoras en pautas, habilidades e actitudes para a
autonomía, o autocoidado e para previr situacións de estrés e sobrecarga.

◊ Actuacións de apoio á familia e/ou persoas coidadoras.

O Servizo de Axuda a Domicilio é un servizo profesional de
apoios para a autonomía persoal mediante coidados persoais
e/ou a realización de tarefas domésticas no domicilio,
destinado a facilitar as actividades básicas da vida diaria e as
atencións que precisa a persoa, contribuíndo á súa integración e
á súa permanencia na súa contorna habitual de vida».

A través da asistencia persoal, a persoa con discapacidade pode mellorar a súa participación en calquera contexto da súa vida: laboral, familiar, formativo, de lecer, social
e/ou privado.
O Servizo de Asistencia Persoal é un servizo profesionalizado
de apoio ás persoas en situación de dependencia para desenvolver o seu proxecto de vida conforme ás súas necesidades,
intereses e expectativas. Este apoio pode estar dirixido a mellorar calquera aspecto da vida (laboral, persoal, formativo, lecer,
social...).

Polo tanto, os apoios poden estar dirixidos a mellorar en múltiples e variadas situacións (Plena inclusión, 2018):
recibindo apoio en todas as actividades da vida diaria, como
a alimentación, o aseo, o vestido, a preparación e toma de medicación, atender o teléfono, tomar notas etc.

◊ No contexto persoal,

◊ En todas as actividades relacionadas coa vida no fogar, desde a limpeza e

organización ata o uso de electrodomésticos, a preparación de alimentos etc.
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◊ No acompañamento en calquera contexto da súa vida.

DIFERENZA CON OUTRAS AYUDAS

◊ No desprazamento a través dun vehículo para acompañar a persoa.

Determinados elementos diferencian a asistencia persoal doutras axudas:

◊ Na comunicación, interpretando os diferentes sistemas alternativos ou aumentativos de comunicación que en ocasións utilizan persoas con diferentes necesidades.

◊ O servizo está controlado pola persoa que recibe os apoios,

◊ Na coordinación e a planificación do día a día e o apoio á toma de decisións.
◊ En situacións relacionadas coa seguridade e a saúde da persoa.
◊ En situacións relacionadas coas relacións sexuais (entendendo por estas
as que implican o acompañamento ou axuda á preparación).

en maior medida ca
noutras prestacións: selección do/a asistente persoal, autoxestión consonte as necesidades e preferencias persoais etc.; mesmo cando outra entidade poida desempeñar a
función de «empregadora» ou prestar o apoio necesario.

◊ Relación persoal: mesma persoa que recibe os apoios faise cargo da selección e contratación, para o que pode contar con soporte da administración ou doutras entidades.
◊ Capacitación da persoa que presta o servizo en distintos aspectos relacionados

Cómpre dispor dunha gama ampla, diversificada e flexible
de apoios que respondan ás distintas necesidades, perfís
e preferencias das persoas con discapacidade ao longo do
seu ciclo vital.
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MARCO NORMATIVO
E POLÍTICAS PÚBLICAS

«Faime sentir
moi libre e vivir
a vida con máis
autonomía, coma
unha persoa da
miña idade».
Camino P.

Normativa estatal
A nivel estatal, as normas que regulan a asistencia persoal son:
◊ Lei 39/2006 de promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de Dependencia (LAPAD). En concreto, no seu artigo 19, onde se establece a Prestación Económica de Asistencia Persoal (PEAP).
◊ Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
orzamentaria e de fomento da competitividade. Dispón as contías máximas das tres
prestacións que contempla a LAPAD, segundo o grao de dependencia recoñecido.
◊ Real Decreto 1051/2013, de 27 de decembro, polo que se regulan as prestacións do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, establecidas na Lei 39/2006,
de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en
situación de dependencia.

NORMATIVA EN CASTELA E LEÓN
En Castela e León, desde a Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidade da
Junta de Castilla y León, establécese unha aposta firme e decidida pola figura da
asistencia persoal e, para iso, constitúense diferentes instrumentos normativos que
recollen e reforzan esta figura e servizo. Apúntase de forma breve esta normativa:
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◊ Lei 16/2010, de 20 de decembro de 2010, de Servizos Sociais de Castela e León,
onde se recoñece a prestación económica de asistencia persoal como prestación esencial. Isto supón, segundo dita a Lei sobre as prestacións esenciais, o seu carácter de
dereito subxectivo… «As prestacións esenciais […] serán obrigatorias na súa provisión e
estarán publicamente garantidas, con independencia de cales sexan o nivel de necesidades ou
o índice de demanda existentes» (art. 19.1).

No ano 2014 apróbase o Catálogo de Servizos Sociais de Castela e León a través do
Decreto 58/2014, de 11 de decembro, establecendo as bases para articular o novo Modelo de Servizos Sociais, onde as persoas e as súas necesidades se converten no eixe
da atención e, polo tanto, do sistema. Neste Decreto establécese a «prestación económica
para a asistencia persoal a persoas en situación de dependencia» que ten como obxectivo
«contribuír á cobertura dos gastos derivados da contratación dunha asistencia persoal, durante un número de horas, que facilite ao beneficiario o acceso á educación e ao traballo, así como
unha vida máis autónoma no exercicio das actividades básicas da vida diaria».
◊ Lei 2/2013, de 15 de maio, de igualdade de oportunidades para as persoas con discapacidade, cuxo propósito é «garantir a igualdade de oportunidades e a efectividade dos

dereitos e liberdades fundamentais e deberes das persoas con discapacidade, orientando a
actuación dos poderes públicos de Castela e León na atención e promoción do seu benestar,
calidade de vida, autonomía persoal e pleno desenvolvemento».
O artigo 39 dispón que «a Junta de Castilla y León facilitará, con criterios de suficiencia
económica, o acceso á prestación de asistencia persoal de conformidade coa Lei 39/2006, de
14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de
dependencia, cando esa prestación sexa a que mellor permita o desenvolvemento dunha vida
independente».
A respecto do sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia en Castela e
León, onde se recoñece o dereito á asistencia persoal, é a Orde FAM/6/2018, de 11 de
xaneiro, na que se regulan as prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia en Castela e León.
◊

Esta Orde dispón, no seu artigo 11, a prestación económica de asistencia persoal
(PEAP), cuxo propósito é «contribuír á cobertura dos gastos derivados da contratación dunha asistencia persoal, durante un número de horas, que facilite ao beneficiario o acceso á educación e o traballo, así como unha vida máis autónoma no exercicio das actividades básicas
da vida diaria». A orde tamén dispón os requisitos de acceso á mesma e as modalidades
de contratación.
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O artigo 28 sinala a forma de pagamento da prestación e as circunstancias polas que
se pode suspender a prestación. No apartado seguinte deste documento detállanse
estas cuestións.
Por outra banda, a Orde establece tamén, no seu artigo 30, as compatibilidades da
PEAP, que permite que as persoas que reciben os apoios poidan destinar unha parte
do seu importe á adquisición doutros servizos, sempre que estean incluídos no seu
programa individual de atención:
◊ Servizo de teleasistencia, básica e avanzada, a excepción do servizo de atención
residencial e da prestación vinculada ao devandito servizo.
◊ Servizo de prevención da situación de dependencia.

cando estea financiado con fondos
públicos é compatible en intensidade de ata 11 horas mensuais cos servizos de axuda
a domicilio, centro de día, centro de noite e asistencia persoal, e coa prestación vinculada aos devanditos servizos.

◊ Servizo de promoción da autonomía persoal:

◊ O servizo de atención residencial permanente, cando se considere o recurso idóneo
para persoas con discapacidade e a atención prestada polo centro non sexa completa,
é compatible co servizo de centro de día ou, de ser o caso, co servizo de promoción da
autonomía persoal ou co servizo de asistencia persoal. Esta compatibilidade aplícase,
igualmente, cando un ou os dous servizos compatibles se reciban a través de prestación vinculada.
◊ O servizo de axuda a domicilio que non teña carácter de prestación esencial segundo

a Lei 16/2010 de 20 de decembro, de Servizos Sociais de Castela e León, é compatible
cos servizos de centro de día, centro de noite, promoción da autonomía persoal, asistencia persoal e coa prestación dos devanditos servizos, cando a axuda a domicilio
sexa necesaria para que a persoa en situación de dependencia poida recibilos.
◊ A prestación económica de coidados na contorna familiar é compatible coa prestación vinculada ao servizo de promoción da autonomía persoal ou de asistencia persoal, cos límites que establece a norma de aplicación.
Cómpre subliñar esta cuestión da compatibilidade en tanto que a normativa
estatal é máis restritiva a respecto desta posibilidade.
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en casTela e leÓn

a niVel esTaTal

◊ Lei 16/2010, de 20 de decembro de 2010, de Servizos Sociais de Castela e León,
onde se recoñece a PEAP como prestación esencial.
◊ lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (lapad). En concreto, no seu artigo 19, onde se establece a Pres-

tación Económica de Asistencia Persoal (PEAP).
◊ O Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de

medidas para garantir a estabilidade
orzamentaria e de fomento da competitividade, dispón as contías máximas das tres
prestacións que contempla a LAPAD, consonte o grao de dependencia recoñecido.
◊ Real Decreto 1051/2013, de 27 de decembro, polo que se regulan as prestacións do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, establecidas na Lei 39/2006,
de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en
situación de Dependencia.

◊ Decreto 58/2014, de 11 de decembro de 2014, polo que se aproba o Catálogo de Ser-

vizos Sociais de Castela e León.
◊ Orde FAM/3/2015, de 7 de xaneiro, pola que se modifica a Orde FAM/644/2012,
de 30 de xullo, pola que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade económica e as
medidas de apoio ás persoas coidadoras nonprofesionais.
◊ Orde FAM/298/2015, de 10 abril, pola que se modifica a Orde FAM/644/2012, de 30
de xullo, pola que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención
á Dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade económica e as medidas de
apoio ás persoas coidadoras nonprofesionais.
◊ Orde FAM/6/2018, de 11 de xaneiro, pola que se regulan as prestacións do sistema
para a autonomía e atención á dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade
económica e as medidas de apoio ás persoas coidadoras non-profesionais. Dispón no
seu artigo 11 a Prestación Económica de Asistencia Persoal (PEAP).

pola que se modifica a Orde FAM/6/2018,
de 11 de xaneiro, pola que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade económica e as
medidas de apoio ás persoas coidadoras nonprofesionais.

◊ Orde FAM/547/2018, de 28 de maio,
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DA ASISTENCIA
PERSOAL EN CASTELA E LEÓN
› PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA AS
PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2016/20204

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

◊ Fomento de accións formativas en depósitos de emprego relacionados coa asistencia persoal e directa, dirixidos á mocidade e a mulleres como mellora da súa empregabilidade, que promovan a permanencia no rural de persoas maiores con dependencia
e persoas con discapacidade.

que as capacite para prestar
servizos de asistencia persoal a outras persoas con necesidades de apoio.

◊ Accións formativas para persoas con discapacidade

O

Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades para as Persoas con Discapaci-

dade 2016/20204 recolle o servizo de asistencia persoal como unha ferramenta para
a inclusión das persoas con discapacidade. Así, un dos seus obxectivos é: «optimizar
e concretar a figura do/a asistente persoal como acompañamento e/ou apoio en todos os ámbitos».

Nos eixes estratéxicos nos que o Plan se articula (educación, emprego, autonomía no
fogar, participación comunitaria e envellecemento activo) considérase como indicador de avance do mesmo, o número de persoas que contan con asistencia persoal.
Por outra banda, está o eixe dedicado á participación comunitaria que ten como
obxectivo «favorecer a inclusión social das persoas con discapacidade mediante a participación en actividades comunitarias, co fin de mellorar a súa calidade de vida e a súa satisfacción
persoal». Entre as actividades que formula este eixe está o «desenvolvemento de proxectos
que apoien a vida independente das persoas con discapacidade que queren vivir en comunidade, incluíndo a oferta do servizo de asistencia persoal, en condicións que sexan viables para
calquera persoa con discapacidade».
› PLAN AUTONÓMICO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA FOMENTAR A
EMPREGABILIDADE E O ACCESO AO MERCADO LABORAL DAS PERSOAS
MÁIS VULNERABLES 2016/20.

◊ Accións formativas para persoas beneficiarias da Renda Garantida de Cidadanía,

cualificándoas en servizos de asistencia persoal a outras persoas que precisen apoio.
◊ Apoios con novos perfís profesionais na intervención con persoas con discapacidade a través da figura do/a asistente persoal.

NORMATIVA NOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por outra banda, cómpre lembrar que, con datos de 2019, só 11 das 17 comunidades
autónomas ofrecen esta prestación, incluíndo a Castela e León; e que a normativa
nestas comunidades autónomas tamén ten restricións a respecto da compatibilidade
entre servizos e prestacións.
› Andalucía

A Prestación Económica de Asistencia Persoal (PEAP) só é compatible co Servizo de
Teleasistencia. E os servizos de Axuda a domicilio, Centro de Día e de Noite e Atención Residencial, durante o período vacacional da persoa asistente5.
› Asturias

Para os efectos deste plan, considéranse persoas que presentan maiores dificultades
de empregabilidade as persoas con parálise cerebral, as persoas con problemas de
saúde mental, as persoas con discapacidade intelectual cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 33 % e as persoas con discapacidade física ou sensorial cun
grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 65 %.
O Plan prevé, entre as súas distintas accións formativas, as seguintes relacionadas coa
figura de asistente persoal:

No caso da Prestación Económica de Asistencia Persoal (PEAP), que só conta cunha
persoa beneficiaria desta prestación, a súa compatibilidade6 circunscríbese á:

5 Orde, de 3 de agosto de 2007, pola que se establecen a intensidade de protección dos servizos, o réxime de
compatibilidade das prestacións e a xestión das prestacións económicas do sistema de autonomía e atención á
dependencia en Andalucía. BOJA, 16/08/2007
6 Resolución de 30 de xuño de 2015, da Consellería de Benestar Social e Vivenda, pola que se regulan os servizos

4 Junta de Castilla y León. Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades para as persoas con

discapacidade 2016/2020 http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf
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e as prestacións económicas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD) no Principado de
Asturias. BOPA, 02/07/2015.
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◊ Servizos de prevención das situacións de dependencia.

Consonte a normativa correspondente, as dúas modalidades de asistencia persoal son
compatibles coas seguintes prestacións recollidas na Carteira de ervizos Sociais:

◊ Servizos de promoción da autonomía persoal.
◊ Servizo de teleasistencia.
◊ Servizo de atención residencial temporal, por descanso da persoa coidadora ou do
centro prestador do servizo principal, por un período máximo de 30 días ao ano en
centro público ou privado concertado, ou na súa casa.

◊ Servizo das tecnoloxías de apoio e coidado.
◊ Servizos comúns para persoas con discapacidade.
◊ Axudas técnicas dependentes do Sistema Catalán de Servizos Sociais.
◊ Outras prestacións de apoio á accesibilidade e de supresión de barreiras dependentes do Sistema Público de Servizos Sociais.

› CASTELA-A MANCHA

A normativa nesta comunidade establece que «con carácter xeral, as prestacións económicas serán incompatibles entre si e cos servizos do catálogo establecidos no artigo 15 da Lei
39/2006, de 14 de decembro, agás cos servizos de prevención das situacións de dependencia, de
promoción da autonomía persoal e de teleasistencia» .7

A prestación económica e a prestación do servizo de asistencia persoal de apoio no
acompañamento a actividades laborais, ocupacionais e/ou formativas son compatibles coas seguintes prestacións do Sistema Público de Servizos Sociais:
◊ Servizo de axuda a domicilio.
◊ Servizo de centro de día.

› Cataluña

◊ Servizo de centro de día de atención especializada.

A PEAP regúlase en Cataluña a través da Orde ASC/471/2010, de 28 de setembro.8 E
nela establécense dúas modalidades desta prestación:

◊ Servizos de centros ocupacionais.

› Galicia
◊ Asistencia persoal de apoio no acompañamento a actividades laborais,

ocupacio-

nais e/ou formativas.
◊ Asistencia persoal de apoio á vida autónoma, integración social e comunitaria. Esta

prestación pódese facilitar de dúas formas:
a) Prestación económica, só para as persoas en situación de gran dependencia (grao
III), que consiste en contribuír ao custo da contratación, por parte da persoa con
dependencia, dun servizo de asistencia persoal, quer directamente, quer mediante
unha entidade acreditada.
b) Prestación de servizo, para persoas en situación de dependencia severa (grao II) e
moderada (grao I), que consiste no servizo de apoio necesario á persoa con dependencia, mediante un asistente persoal proporcionado por unha entidade acreditada.

A Libranza de Asistencia Persoal, como se denomina nesta comunidade, é compatible
co servizo de teleasistencia e o Servizo de prevención das situacións de dependencia.
Por outra banda, a libranza vinculada á adquisición do servizo de asistencia persoal
cunha intensidade parcial poderá compatibilizarse con outro servizo ou libranza do
sistema consonte o establecido no artigo 66 da Orde, de 2 de xaneiro de 2012.9
› Comunidade Valenciana

Nesta comunidade, a prestación económica de asistencia persoal é compatible co servizo de teleasistencia e cos servizos de promoción da autonomía ou a súa prestación
vinculada, agás as vivendas tuteladas.10

Orde, de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a
Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. DOG, 13/01/2012.

9

Decreto 3/2016, de 26 de xaneiro, polo que se establece o catálogo de servizos e prestacións económicas do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha e se
determina a intensidade dos servizos e o réxime de compatibilidades aplicable. DOCM, 26/01/2016.

7

8 Orde, de 28 de setembro de 2010, pola que se regulan as prestacións e os e as profesionais da asistencia persoal
en Cataluña. DOGC, 08/10/2010.
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Decreto 62/2017, de 19 de maio, do Consell, polo que se establece o procedemento para recoñecer o grao de
dependencia ás persoas e o acceso ao sistema público de servizos e prestacións económicas.

10
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› Madrid

› País Vasco

Nesta comunidade, a norma establece que «a prestación económica de asistencia persoal
poderá compatibilizarse co servizo de teleasistencia e cos servizos de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal, sendo incompatible co resto dos servizos e prestacións
do SAAD».11

› DEPUTACIÓN FORAL DE ÁRABA

› Murcia

◊ Os servizos de promoción da autonomía persoal.

A normativa14 desta deputación dita que, no caso das persoas con recoñecemento de
dependencia de grao I con 40 ou máis puntos no BVD, a PEAP será compatible con:

◊ O servizo de centro de día ou de atención diúrna, en calquera modalidade, incluído

A normativa desta comunidade establece que a Prestación Económica de Asistente
Persoal será incompatible con todos os servizos e prestacións económicas do Sistema
para a Autonomía e Atención á Dependencia, agás co Servizo de Teleasistencia. No
caso das persoas dependentes valoradas co grao III, que acrediten estar traballando
ou realizando estudos oficiais, poderá ser compatible co cincuenta por cento da Prestación Económica para Coidados na Contorna Familiar e Apoio a Coidadores NonProfesionais que lle corresponda ao grao e nivel recoñecido.12

◊ O servizo de respiro en centro de día ou atención diúrna, en calquera modalidade,
agás o centro ocupacional, co límite temporal máximo de 45 días anuais.

› Navarra

◊ O servizo de respiro en servizo ou centro de noite para persoas maiores,

o centro ocupacional.
◊ O servizo ou centro de noite para persoas maiores.

co límite

temporal máximo de 45 noites anuais.
A recente normativa13 establece como compatibles coa PEAP os seguintes servizos:
para persoas
maiores e o servizo de respiro en vivenda con apoios para persoas con discapacidade
ou con enfermidade mental, co límite temporal máximo de 45 días. Durante a devandita estadía, a prestación económica de asistencia persoal quedará en suspenso tanto
nos casos nos que o servizo de respiro ao que se accede se integre na rede foral de
servizos sociais como naqueles nos que sexa alleo a esta rede e se acceda a el mediante
unha prestación económica vinculada ao servizo na súa modalidade de respiro.

◊ O servizo de respiro en servizo de aloxamento (vivenda comunitaria)
◊ Servizo de atención residencial.
◊ Servizo de atención diúrna.
◊ Servizos de prevención e promoción da autonomía persoal.
◊ Servizo de atención a domicilio municipal.

Para o caso das persoas con recoñecemento da dependencia de graos II e III, a PEAP
será compatible con:

11 Decreto 54/2015, de 21 de maio, polo que se regula o procedemento para recoñecer a situación de dependencia

e o dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade de Madrid.
BOCM, 26/05/2015.
12 Decreto 306/2010, de 3 de decembro de 2010, polo que se establecen a intensidade da protección de servizos,
a contía das prestacións económicas, as condicións de acceso e o réxime de compatibilidade das prestacións do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na comunidade autónoma da Rexión de Murcia. BORM,
17/12/2010.
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Orde Foral 224/2019, de 31 de maio, do Conselleiro de Dereitos Sociais, pola que se regula a prestación
económica para asistencia persoal das persoas que teñan recoñecida unha situación de dependencia e/ou discapacidade.

13

14 Decreto Foral 24/2017, de 12 de decembro, polo que se regulan as prestacións económicas da Lei 39/2006, de
14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia. BOG,
28/12/2017.
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◊ Os servizos de promoción da autonomía persoal.

› DEPUTACIÓN FORAL DE BISCAIA

◊ O servizo de centro de día ou de atención diúrna en calquera modalidade (incluído o

As compatibilidades da PEAP no caso de Biscaia son:

centro ocupacional), agás o servizo de día en centro rural de atención diúrna.
◊ Servizo de teleasistencia.
◊ O servizo ou centro de noite para persoas maiores.

privado e recursos similares do ámbito
sanitario-privado e da rede de Osakidetza, así como aqueles en que se desenvolven
actividades de lecer ou tempo libre.

◊ Servizo de Atención Diúrna, Centro de Día

en calquera modalidade,
agás o centro ocupacional e o servizo de día en centro rural de atención diúrna, co
límite temporal máximo de 45 días anuais.
◊ O servizo de respiro en centro de día ou atención diúrna,

◊ Servizo de Axuda a Domicilio.
◊O

servizo de respiro en servizo ou centro de noite para persoas maiores, co límite
temporal máximo de 45 noites anuais.

◊ O servizo de respiro en servizo de aloxamento (vivenda comunitaria) para persoas
maiores —sempre que este servizo de aloxamento estea acreditado pola Deputación
Foral de Áraba para atender a persoas de graos II e III—, o servizo de respiro en
vivenda con apoios para persoas con discapacidade ou con enfermidade mental e o
servizo de respiro en servizo ou centro residencial, co límite temporal máximo de
45 días. Durante a devandita estadía, a prestación económica de asistencia persoal
quedará en suspenso tanto nos casos nos que o servizo de respiro ao que se accede se
integre na rede foral de servizos sociais como naqueles nos que sexa alleo a esta rede
e se acceda a el mediante unha prestación económica vinculada ao servizo na súa
modalidade de respiro.

◊ Servizo de Atención Diúrna, Centro de Día público ou Centro Ocupacional.
◊ Servizo de Atención Residencial en horario igual ou inferior a 16 horas.
◊ Servizo de Atención Residencial en horario igual ou inferior a 16 horas

con Atención Diúrna, ou Centro Ocupacional.
◊ Ingreso en unidades residenciais sociosanitarias da rede foral ou centros sanitarios,

cando a estadía non supere os 30 días naturais ao ano.
◊ Os centros de promoción da autonomía persoal, integrados

dentro da rede pública
foral de titularidade pública, convidos, contratados ou concertados coa Deputación
Foral de Biscaia.

› DEPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚSCOA

Nos supostos de estadías residenciais con carácter temporal, compatibilizaranse
coa prestación de asistente persoal, cando a estadía residencial non supere os 30 días
naturais por ano.

◊

A normativa15 en Guipúscoa establece compatibilidade da PEAP con centros de atención diúrna, atención ocupacional, con centros sociosanitarios, hospitais psiquiátricos ou outras estruturas sanitarias que ofrecen atención residencial con carácter
temporal (dous meses ao ano, continuos ou descontinuos).

15 Decreto Foral 39/2014, do Consello de Deputados de 1 de agosto, que regula as prestacións económicas do
sistema para a autonomía e atención á dependencia en Áraba: prestación económica para coidados na contorna
familiar e apoio a coidadores non-profesionais, prestación económica de asistencia persoal e prestación económica vinculada ao servizo. BOTHA, 01/09/2014.
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Sobre os datos relativos á xestión da PEAP ofrecidos polo Sistema para a Autonomía
e Atención á Dependencia (SAAD), cómpre destacar:

TÁBOA 4. NÚMERO DE PERSOAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIÓNS
DE ASISTENCIA PERSOAL, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAs.*

GaLICIa

asTURIas

CaNTaBRIa

PaÍs VasCO

114

1

0

6.162

1,49 %

0,01 %

0,00 %

80,48 %

◊ A Prestación Económica de Asistencia Persoal (PEAP) representa unicamente o 0,55
% do conxunto de prestacións do SAAD, fronte ao 69,54 % de prestacións vinculadas a un
servizo (maioritariamente Servizo de Axuda a Domicilio, Teleasistencia ou Atención
Residencial), ou fronte ao 30,46 % das prestacións económicas para coidados na contorna familiar. 16
◊

CasTILLa Y LeÓN

La RIOJa

NaVaRRa

CaTaLUÑa

1.146

0

14

73

14,97 %

0,00 %

0,18 %

0,95 %

eXTReMaDURa

MaDRID

CasTILLa La
MaNCHa

aRaGÓN

0

89

24

0

0,00 %

1,16 %

0,31%

0,00 %

Após trece anos desde entrada en vigor da

Lei 39/2006, de 14 de decembro, de

promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,

chama a atención que aínda existen moitas comunidades autónomas nas que non se
concede nin unha soa PEAP ou onde esta é meramente testemuñal e non representativa. Tamén que en comunidades autónomas máis densamente poboadas, o número
de PEAP sexa totalmente irrelevante.
Malia todo isto, todas as comunidades autónomas fan mención expresa da PEAP
nas súas leis de servizos sociais, catálogos e carteiras de servizos e/ou nas súas normas que regulan os servizos e prestacións económicas do SAAD nos seus respectivos
territorios, configurándose como unha prestación garantida ou esencial dentro dos
sistemas de servizos sociais.
◊

◊ Neste panorama estatal cómpre destacar o número importante de PEAP no País VasaNDaLUCÍa

MURCIa

C. VaLeNCIaNa

BaLeaRes

11

3

20

0

0,14 %

0,04 %

0,26 %

0,00 %

CaNaRIas

CeUTa Y MeLILLa

0

0

0,00 %

0,00 %

TOTaL:

debido en gran parte a que a Deputación Foral de Guipúscoa puxo en marcha en
2004 unha experiencia piloto de Apoio á Vida Independente. Isto supuxo a primeira
experiencia destas características que puña en marcha unha administración pública
en España, e durante dous anos foi a única.17 Deste modo, apostouse plenamente por
este servizo, e desde entón e tras a aprobación da Lei 39/2006, tiveron lugar varios
cambios, adaptándose á realidade nova proporcionada pola lexislación18. ◊

100 %

* Fonte: IMSERSO. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. Situación a 30 de setembro de 2019.

16 Información estadística del SAAD, 30 de septiembre de 2019. IMSERSO. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

PERSOAS BENEFICIARIAS DUNHA
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
PERSOAL EN TODA ESPAÑA.
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17 IUrmeneta Sanromá, Xabier (2007): La vida independiente en Gipuzkoa: una alternativa para las personas

con discapacidad y dependencia. Deputación Foral de Guipúscoa.
18 Hidalgo Lavié, Alfredo (2017): «La asistencia personal, el recurso auténticamente genuino de la Ley 39/2006»
en Trabajo Social Sociosanitario. Claves de salud pública, dependencia y trabajo social, Ediciones Académicas
S.A.
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XESTIÓN DA
ASISTENCIA PERSOAL

«Servizo moi
positivo en todos
os sentidos. Dáme
liberdade para
desprazarme e
dáme descanso
emocional».
Rosario B.

contratación
Consonte a normativa vixente en Castela e León,19 a contratación da asistencia persoal poderá realizarse nalgunha das seguintes modalidades:
A/ MEDIANTE CONTRATO CON EMPRESA OU ENTIDADE PRIVADA DEBIDAMENTE ACREDITADA.

Este é o caso das once entidades pertencentes ao movemento asociativo Salud Mental
en Castilla y León, que contan con equipos profesionais, incluídos asistentes persoais
coa formación axeitada, e cunha traxectoria de máis de 25 anos de experiencia na
atención a persoas con problemas de saúde mental, sendo entidades referentes, non
só pola súa traxectoria, senón tamén pola calidade dos seus servizos. A contratación
do/a asistente persoal é xestionada pola propia entidade e é a persoa beneficiaria a
que adquire o servizo e elixe a persoa que lle vai prestar os apoios. O Servizo de Asistencia Persoal (SAP) está acreditado segundo estipula a normativa vixente en Castela
e León.
Por outra banda, o movemento asociativo Salud Mental en Castilla y León garante, a
través das súas 15 delegacións rurais, a posibilidade de achegar os servizos ao lugar
de residencia das persoas que precisan apoios, ofrecendo servizos de proximidade,
con especial atención ás zonas rurais, como territorios con menos recursos e menor
accesibilidade a estes.

I 63

ASISTENCIA PERSOAL EN SAÚDE MENTAL

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

vías de acceso

A mediación dunha entidade xestora do SAP é a opción preferente das persoas usuarias á hora de contratar o servizo por diversas razóns: a súa experiencia, a adaptación
á persoa e ao seu proxecto de vida, a idoneidade na selección do/a asistente persoal,
a seguridade da prestación, a confianza das entidades, a simplificación para a persoa
usuaria dos trámites laborais de difícil xestión, contar co apoio dun equipo profesional e outros servizos complementarios.

A persoa que vai recibir os apoios pode acceder ao SAP por dúas vías: dependencia
ou privada. En ambos os dous casos, o obxectivo é o mesmo: apoiar o proxecto de
vida da persoa, malia que o acceso e procedemento de xestión presenta diferenzas,
especialmente pola vía do financiamento, que se explican deseguido:

B/ MEDIANTE CONTRATO DIRECTO CO(A) ASISTENTE PERSOAL

a / lei de Dependencia

Neste caso, o/a asistente persoal debe reunir os seguintes requisitos:

Como requisitos de acceso á prestación económica de asistencia persoal a través da
Lei de Dependencia, cómpre:

◊ Ter a idade laboral contemplada na lexislación vixente no Estado español.
◊ Ter recoñecida a situación de dependencia

nalgún dos graos previstos pola Lei

◊ Residir legalmente en España.

39/2006, de 14 de decembro.

◊ Non ser o cónxuxe ou parella de feito da persoa dependente nin ter unha relación de
parentesco ata o terceiro grao, por consanguinidade, afinidade ou adopción.

◊ Estar empadroado e residir nun municipio de Castela e León.

◊ Alta no réxime especial de traballadores autónomos da Seguridade Social.
◊ Reunir as condicións de idoneidade para prestar os servizos derivados da asistencia
persoal. Entenderase cumprido este requisito cando se acredite contar cunha formación mínima nesta materia. Este requisito esixirase tamén ás persoas que presten o
SAP a través de empresa ou entidade privada.
◊ Ter inscrito o SAP no Rexistro de entidades, servizos e centros de carácter social da
Comunidade de Castela e León.

Neste sentido, sería precisa a regulación dunha «figura especial» dentro da lexislación laboral que permita a contratación directa de asistentes persoais por parte das
persoas con discapacidade e/ou dependencia ás que se lles recoñecese este dereito
(Luis Cayo Pérez Bueno, presidente CERMI Estatal20).

Após o recoñecemento do grao, procédese a solicitar a prestación económica de asistencia persoal, que, unha vez resolta e en función das necesidades de atención da
persoa que vai recibir os apoios, hase poder destinar a prestación á adquisición simultánea ou sucesiva dos servizos que estean incluídos no seu programa individual
de atención.
Os efectos do recoñecemento das prestacións produciranse desde a data da resolución
que as recoñeza. Emporiso, as resolucións de recoñecemento das prestacións que se
diten transcorridos tres meses desde a solicitude producirán efectos retroactivos desde a solicitude, consonte o previsto nos artigos 21 a 23 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
No caso de que, con carácter previo á resolución pola que se recoñece o dereito de
acceso a un servizo público, a persoa beneficiaria recibise atención por algún dos servizos incluídos no seu programa individual de atención, no ámbito privado, aboaráselle, desde a data de efecto da resolución ata o acceso efectivo ao servizo público, o
importe correspondente ás contías xustificadas, ata o límite da prestación económica
vinculada que lle poida corresponder con carácter mensual.

19 Artigo 19 da Orde FAM/6/2018, de 11 de xaneiro, pola que se regulan as prestacións do sistema
para a autonomía e atención á dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade económica
e as medidas de apoio ás persoas coidadoras non-profesionais.
19 En III Congreso Internacional sobre Asistencia Persoal: asistencia persoal por dereito. Organiza: PREDIF e
Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. Madrid, 29 e 30 de outubro de 2019.
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Para establecer a contía da prestación económica de asistencia persoal que corresponde a cada persoa que recibe os apoios, determínase a capacidade económica persoal
desta, que se calcula valorando o nivel de renda e patrimonio da persoa interesada,
segundo se describe no artigo 32 da Orde FAM/6/2018, de 11 de xaneiro, e do seu
grao de dependencia. As contías extráense da aplicación dunhas fórmulas establecidas por parte do órgano competente nesta materia.
Para efectuar o primeiro pagamento da prestación será necesario acreditar a adquisición do servizo (asistencia persoal) mediante a achega de facturas orixinais, documentos bancarios de contido análogo ou as súas copias auténticas.
Para os pagamentos posteriores, abondará a certificación acreditativa da permanencia da persoa dependente no servizo e do gasto realizado. Porén, a Xerencia de Servizos Sociais habilitará os mecanismos necesarios para que as entidades provedoras
dos servizos (entidades do movemento asociativo Salud Mental) poidan remitir telematicamente a citada certificación.
Os pagamentos realizaranse mediante transferencia bancaria á conta designada pola
persoa interesada ou pola súa representación legal.
Suspenderase o pagamento da prestación cando concorra algunha destas causas:

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

As prestacións económicas (asistencia persoal) revisaranse, de oficio ou á instancia
de parte, cando varíen as circunstancias que deron lugar ao seu recoñecemento ou en
caso de incumprimento das obrigas que corresponden á persoa que recibe os apoios
conforme a normativa vixente.
b / vía Privada:

Para aquelas persoas con problema de saúde mental que non teñan recoñecido grao
ou non desexen solicitar a dependencia, pero que, polas súas características persoais,

precisen dun/ha asistente persoal para poder ter unha vida independente, poderán
solicitar o devandito servizo de maneira privada ás propias entidades sociais do movemento asociativo Salud Mental, que teñen o SAP debidamente acreditado pola administración autónoma competente.

A persoa con problemas de saúde mental e que vai recibir
os apoios pode acceder ao Servizo de Asistencia Persoal
por dúas vías: dependencia ou privada. En ambos os dous
casos, o obxectivo é o mesmo: apoiar o proxecto de vida
da persoa.

Unha vez transcorrido un
mes desde o ingreso e ata a data da alta hospitalaria, que deberá comunicarse nos dez
días seguintes. De non se comunicar en prazo, a continuación do pagamento, se procede, producirase desde a data na que a Administración teña coñecemento da alta.

◊ Ingreso da persoa dependente nun centro hospitalario.

◊ Ingreso temporal da persoa dependente nun centro público ou concertado de atención residencial.
◊ Perda dalgún dos requisitos esixidos para a súa percepción pola normativa vixente.
◊ Incumprimento das obrigas impostas ás persoas beneficiarias.
◊ Renuncia expresa.
◊ Desprazamento temporal da persoa dependente fóra do territorio de Castela e León

durante un período superior a sesenta días ao ano.
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O PROXECTO DE VIDA COMO BASE
O Proceso de Xestión do Servizo de Asistencia Persoal establécese de conformidade
co proxecto de vida das propias persoas que reciben os apoios, desde un enfoque e
unha planificación centrada na persoa, onde esta xoga un papel activo na planificación do seu proxecto de vida.
Por iso, téñense en conta as súas capacidades por riba das súas limitacións, entendendo que cada persoa é única, que os apoios prestados son personalizados e co obxectivo de fomentar a autodeterminación e a vida independente, así como a mellora na
súa calidade de vida.

Unha vez analizado o caso e cando a persoa que precisa de apoios decida adquirir
o servizo, ela mesma elixe o seu asistente persoal entre as persoas dispoñibles nese
momento.
Posteriormente, asínase un contrato por ambas as partes no que se recolle o funcionamento, horarios e organización do servizo (suxeito a modificacións en función de
cada momento e das necesidades cambiantes).
Por último, tocaría a posta en marcha do servizo e o desenvolvemento da prestación.
O Servizo de Asistencia Persoal será suspendido sempre que a persoa usuaria así o
decida e solicite. ◊

O proxecto de vida consiste na proxección individual que realiza cada persoa sobre as
súas metas, tendo en conta os apoios informais das persoas da súa contorna familiar
e social, os apoios existentes na súa comunidade e os apoios formais ofrecidos polos
servizos sociais, o sistema sanitario e os do resto de sistemas de protección públicos.
Para facelo, recóllese a historia persoal da persoa que recibe os apoios e establécese un
Plan de Apoios Integrado. Toda a información recóllese conxuntamente e de forma
consensuada polo equipo profesional (persoal técnico e profesional de referencia) e
pola persoa interesada do servizo. Esta información está suxeita a constantes modificacións e cambios debido ás novas necesidades e expectativas persoais.
O Plan de Apoios Integrado é o instrumento técnico que, sobre a base do coñecemento do proxecto de vida da persoa, planifica e organiza os apoios que sexan precisos
para que esa persoa poida vivir segundo os seus valores, desexos e preferencias en
relación con todos aqueles aspectos que configuran a forma persoal de entender o
benestar e abordar a propia vida.

O proxecto de vida consiste na proxección individual que
realiza cada persoa sobre as súas metas, tendo en conta
os apoios das persoas da súa contorna, os da súa comunidade e os ofrecidos polos servizos sociais, o sistema sanitario e
o resto de sistemas de protección públicos.
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PERFIL DA PERSOA USUARIA
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SAÚDE MENTAL

«A naturalidade
de ser ti mesma é
a mellor forma de
vencer os medos».
María Jesús García

A poboación englobada baixo o termo persoas con problemas de saúde mental inclúe,
na maioría dos casos, a aquelas persoas que teñen diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos graves e recorrentes, trastorno límite da personalidade, trastorno obsesivo compulsivo etc.
Na maioría dos casos tamén demandan apoios en áreas de funcionamento psicosocial
(autocoidado, relacións sociais, lecer, relacións familiares, traballo etc.) que dificultan a súa autonomía persoal e desempeño social autónomo na comunidade e poden
conducir a situacións de desvantaxe social (desemprego, pobreza, exclusión social,
illamento social, falta de vivenda, rexeitamento e estigma etc.), sen esquecer os problemas de tensión e sobrecarga que poden sufrir as súas familias e contorna próxima
de convivencia.
Tamén, en moitas ocasións, presentan dependencia recoñecida nalgún dos graos
previstos na normativa de referencia, é dicir, presentan limitacións na capacidade
funcional, psíquica e/ou social.
As necesidades e problemáticas destas persoas son múltiples e complexas, desbordando en moitos casos a esfera do sanitario e a saúde mental para expresarse fundamentalmente en dimensións psicosociais e sociais.

Asistente persoal con experiencia propia, Salud Mental León ALFAEM

Por todo isto, a atención comunitaria a este colectivo esixe organizar e articular un
sistema de soporte comunitario mediante unha rede integral e coordinada de programas e servizos sanitarios e sociais que cubran as súas diferentes necesidades mento
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e atención residencial, apoio á autonomía persoal, apoio ás familias, apoio económico
etc.) e que posibilite a súa atención e apoio ou soporte social á integración efectiva na
comunidade dun xeito o máis autónomo posible.

Todas estas dificultades, xunto cunha situación de insuficiente provisión de servizos
de apoio comunitarios, poden contribuír a xerar un conxunto de consecuencias negativas de cara á atención e inclusión na comunidade desta poboación:

Un elemento importante dentro deste sistema de atención comunitaria deben ser os
servizos de apoio comunitario, como a asistencia persoal.

hospitalaria.

◊ Uso desapropiado da atención sanitaria, en concreto, da atención especializada

Moitas destas persoas presentan demandas para poder atender autonomamente as
súas necesidades de aloxamento, convivencia e soporte, e para acceder e permanecer
nunha vivenda digna e axeitada ás súas necesidades e desexos.

◊ Incremento de reingresos hospitalarios, fenómeno da porta xiratoria.

Varios estudos revelan que arredor do

◊ Dificultades de integración comunitaria.

90 % das persoas con problemas de saúde

proxenitores, habitualmente, de idade avanzada cos que, en moitos casos, se viven situacións de tensión e sobrecarga. Neste
sentido, o rol da coidadora principal recae sobre as mulleres: nais e/ou irmás, que
asumen este rol como eixe prioritario na súa vida.21

◊ Sobrecarga familiar.

mental vive coas súas familias de orixe:

◊ Elevadas taxas de desemprego e inactividade.
◊ Dificultades de acceso á vivenda e a recursos económicos básicos

que aseguren

unha vida independente cunha calidade de vida óptima.
◊ Incremento do risco de marxinación e indixencia dalgunhas persoas con problemas

de saúde mental, sen axuda familiar nin rede social de apoio e, polo tanto, en claro
risco de exclusión social.
Por todo isto, cómpre fomentar os sistemas de apoio na comunidade, desde a óptica
dos dereitos e a vida independente, con servizos como o da asistencia persoal.

A atención comunitaria a este colectivo esixe organizar
unha rede de servizos sanitarios e sociais que cubran as
súas diferentes necesidades (atención á saúde mental,
atención en crise, rehabilitación psicosocial e laboral,
aloxamento e atención residencial, apoio á autonomía
persoal, apoio ás familias, apoio económico etc.).
PERSOAS CON PROBLEMAS DE
SAÚDE MENTAL VIVE COAS SÚAS
FAMILIAS DE ORIXE.
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21 Salud mental mujer. Necesidades, demandas y propuestas, Federación Salud Mental Castilla y León,
2018
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O perfil da persoa que demanda o servizo é tan amplo como son as súas características persoais, únicas e individuais, e a atención integral baseada nas súas capacidades,
gustos e expectativas.

◊ Ter recoñecida a situación de dependencia.

Con todo, e após a experiencia de cinco anos do movemento asociativo Salud Mental
en Castilla y León xestionando servizos de asistencia persoal, as persoas usuarias do
servizo adoitan demandar apoios na área competencial social (na xestión das súas
habilidades sociais e comunicativas, creación e/ou ampliación da súa rede social de
apoio etc.), área psicoemocional e motivacional, área de promoción persoal (proxecto
de vida) etc.

◊ Ter como mínimo 3 anos.

Cabe incidir en que hai outras moitas calidades persoais que aparecen no perfil das
persoas que reciben os apoios, tan amplas como características únicas ten cada persoa.

◊ Que a persoa beneficiaria requira apoio

O perfil da persoa que demanda o servizo de asistencia
persoal é tan amplo como o son as súas características
persoais, únicas e individuais.

◊ Empadroamento e residencia nun municipio de Castela e León.22

◊ Desenvolver ou estar en disposición de desenvolver un proxecto de vida independente, que permita á persoa en situación de dependencia levar unha vida autónoma e

unha participación activa na comunidade, facendo actividades que redunden no seu
desenvolvemento persoal, laboral, social e comunitario.
para desenvolver actividades dentro do
ámbito educativo, laboral, de lecer e/ou participación social ou outros apoios previstos no seu proxecto de vida.

◊ Capacidade de decisión e/ou autodeterminación para sinalar os servizos que requi-

ra, exercer o seu control e impartir as instrucións necesarias, por si mesma ou a través
do seu representante, mediante o apoio para a toma de decisións que precise. ◊

Estes apoios fanse máis necesarios a teor dunha sociedade que aínda presenta prexuízos sobre os problemas de saúde mental e descoñecemento sobre as verdadeiras capacidades das persoas, e que debería pór o foco no valor da inclusión e no respecto
da diversidade.
Por último, destacar que entre os requisitos específicos de acceso ao Servizo de Asistencia Persoal están:
Orde FAM/6/2018, de 11 de xaneiro, pola que se regulan as prestacións do sistema para a autonomía e
atención á dependencia en Castela e León, o cálculo da capacidade económica e as medidas de apoio ás persoas
coidadoras non-profesionais.

22
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9
«Apóiame no que
preciso, escóitame,
alégrame…»
María S.

COMPETENCIAS DA FIGURA
DE ASISTENCIA PERSOAL

AS RELACIÓNS HUMANAS CHAVES
PARA A ASISTENCIA PERSoal

“«A diferenza da diversidade física, a asistencia persoal en saúde
mental está máis baseada no relacional e o primeiro que tentas é
que a persoa coa que traballas recupere a confianza. Nós atopámonos persoas que tiveron crises fortes na súa vida e cuxa vida
está parada» Beatriz Abad, asistenta persoal23.
Segundo un estudo realizado pola Federación Salud Mental Castilla y León no ano
2018, no que se enquisou a 29 asistentes persoais e responsables do SAP das súas
asociacións, apúntanse como competencias principais dun/ha asistente persoal as
seguintes:
Flexibilidade

A flexibilidade é unha competencia da Intelixencia Emocional que ten que ver coa
capacidade das persoas para adaptarse a situacións impredicibles e non habituais.
Implica axustar os sentimentos, pensamentos e condutas ás situacións e condicións
cambiantes. Cambiar de dirección rapidamente cando a realidade cambia, sen resistirse, sen que sexa preciso que a persoa sexa convencida e sen se afastar do seu
propósito central e os seus valores.
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empatía

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

Crear un ambiente e unha relación de confianza facilita que se cumpra unha expectativa, creando así un sistema de confianza mutua. Neste sentido, é importante ter en

A empatía é a capacidade de identificarnos co que outra persoa sente ou pensa, de
compartir os seus sentimentos e emocións. É unha forma saudable de relacionarnos
coas outras persoas e de establecer relacións construtivas e enriquecedoras.

conta que, na relación do/a asistente persoal, o principal recurso é a propia persoa que
recibe os apoios: é competente, ten capacidade e, mentres as desenvolve, eu aprendo
con iso.

ESCOITA ACTIVA

confidencialidade

A escoita activa é un elemento indispensable na comunicación eficaz e fai referencia
á habilidade de escoitar non só o que a persoa está expresando directamente, senón
tamén os sentimentos, ideas ou pensamentos que subxacen o que se está a dicir.

A calidade do Servizo de Asistencia Persoal dependerá de que os apoios sexan correctos, eficaces e bos para o desenvolvemento persoal e social das persoas destinatarias.

paciencia

A paciencia implica manter a serenidade perante situacións complexas e renunciar
a reaccionar de xeito inmediato.
Non significa que se trate de «quedar quieto ou quieta», mais ás veces uns segundos
marcan a diferenza entre actuar de forma errática ou comportarnos de forma intelixente. Supón un grao de equilibrio abondo como para refrear os impulsos primarios
e substituílos por un proceso de análise pausado.

Neste marco, a confidencialidade convértese nun requisito imprescindible para unha
intervención que recoñece e respecta a necesidade de privacidade que temos as persoas.
A privacidade ou intimidade é o espazo propio, íntimo e exclusivo no que a persoa
se pode expresar a si mesma en liberdade e sen coaccións, e onde só acceden aquelas
persoas que xeran confianza e, por iso, son autorizadas para compartir ese espazo de
alto nivel de vulnerabilidade e ameaza de dano.

A paciencia lévanos á asertividade (habilidade para ser persoas claras, francas e directas, dicindo o que se quere dicir sen ferir os sentimentos das demais persoas nin
menosprezar a súa valía, só defendendo os seus dereitos como persoa).
respecto

O respecto fai referencia á capacidade de valorar outra persoa, tanto as súas palabras
como as súas accións, aínda que non aprobemos nin compartamos todo o que faga.
O respecto é aceptar á outra persoa e non pretender cambiala. Respectar a outra
persoa supón non xulgala polas súas actitudes, condutas ou pensamentos. Non se lle
reprocha nada nin esperamos que sexa doutra forma.
confianza

A confianza implica que a persoa que confía obtén unha resposta satisfactoria ás súas
expectativas.

23 «Un asistente personal acompaña a otros a reescribir el guión de su propia vida». Revista ENCUENTRO.

Confederación SALUD MENTAL España. Número 2. Ano 2017.
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Formación
Desde a Federación Salud Mental Castilla y León considérase fundamental que os/
as asistentes persoais teñan unha formación mínima na materia, que contemple os
principios e fundamentos básicos de vida independente (como filosofía que rexe esta
prestación), a figura de asistente persoal, a importancia da relación profesional e a
confidencialidade, aspectos legais e xurídicos, modelos de recuperación e comunitarios en saúde mental, o modelo de vida independente e coñecementos básicos en
discapacidade e saúde mental.

EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

Con independencia doutras formulacións a respecto da formación e acreditación dos/
as asistentes persoais, cuestións aínda sen regular por parte do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, 24 é fundamental que se entenda que a asistencia
ersoal se basea no modelo de vida independente e, polo tanto, na capacidade da persoa en situación de dependencia para formar a quen vai ser o seu asistente persoal,
afastándose de modelos baseados no asistencialismo e no proteccionismo. ◊

Por iso, a través dos diferentes centros da rede do movemento Salud Mental Castilla
y León impártense formacións específicas en toda a comunidade, cunha duración
mínima de 50 horas e máxima de 200 horas, que permiten atinxir os coñecementos
necesarios para traballar como asistentes persoais e, así, poder contar cunha bolsa
de profesionais para dar un servizo de calidade e responder ás demandas de todo o
colectivo de persoas con problemas de saúde mental da nosa rexión.
A formación está destinada a todas aquelas persoas interesadas en traballar como
asistentes/as persoais, incluíndo tamén a persoas con problemas de saúde mental.
Establécese deste xeito un novo depósito de emprego, grazas á experiencia propia (modelo de apoio de pares ou apoio entre iguais), é dicir, poder exercer como
asistente/a persoal doutras persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia.
Para facelo, cómpre pasar por un proceso de recuperación, querer traballar como
asistente/a persoal, ter as capacidades e habilidades necesarias e estar debidamente
formada.

24 A Resolución de 11 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se
publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que modifica parcialmente o Acordo de 27 de novembro de 2008, sobre criterios comúns de acreditación
para garantir a calidade dos centros e servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, establece que «No caso dos Asistentes Persoais, as esixencias de cualificación profesional referidas anteriormente,
adaptaranse á regulación que se estableza por Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema
para a Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia que se aprobe para tal efecto».
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O APOIO DE PARES OU
APOIO ENTRE IGUAIS
NA ASISTENCIA PERSOAL

«A asistencia
persoal é un apoio,
unha persoa que
me facilita o día a
día e me confronta
coas barreiras que
vou atopando».
David R.

Segundo Ratzka, o apoio entre iguais «é compartir os froitos da nosa experiencia persoal.
É a nosa principal ferramenta educativa para empoderarnos mutuamente intercambiando
información práctica, experiencias e ideas persoais e creando conciencia sobre o noso papel
na sociedade…».

No caso das persoas con problemas de saúde mental, obsérvase que contar co apoio
doutras persoas que tamén tiveron problemas de saúde mental mellora a súa calidade de vida, xera sentimentos positivos sobre si mesmas e as súas vidas, aumenta o
seu sentido de esperanza e grao de participación no control da súa «enfermidade», así
como o seu sentido de pertenza á comunidade (Davison et al., 2012).

«Unha persoa que tamén pasou por esa experiencia pode
comprender mellor polo que está pasando e respectar os
eus procesos. Como cando conseguiches, coma no meu caso,
recuperarte dunha crise forte, dun diagnóstico. A experiencia dá coñecemento.
Na miña opinión, a asistencia persoal é algo que deberían
incentivar todas as asociacións de Salud Mental España. De
o facer así, creo que verdadeiramente o movemento camiñaría cara á recuperación, cara á integración participativa,
en pleno dereito e respectando os dereitos en saúde mental
»Beatriz Abad, asistente persoal. 25
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EXPERIENCIA EN CASTELA E LEÓN

No seu informe de 2016, a relatora especial sobre os dereitos das persoas con discapacidade sinala que «as persoas con discapacidade psicosocial (saúde mental26) poden
beneficiarse considerablemente dos servizos de apoio na comunidade. O apoio entre persoas
na mesma situación, por exemplo, é unha ferramenta eficaz para axudar as persoas que
experimentan trastornos emocionais severos e previr a coacción nos servizos de saúde mental,
ademais de proporcionarlles apoio na comunidade».

«Considero que exercer como asistente persoal non é estar para o
outro, senón co outro, actuando desde a empatía que me resulta
imprescindible ao establecer esa relación entre pares, e é que non
se vive nin se comprende igual a discapacidade desde dentro que
desde fóra, desde quen a padece e ten que convivir con ela, e isto
vai da man da tolerancia, o respecto, a comprensión e a complicidade camiñando ao seu carón, non por diante nin por detrás,
respectando os seus ritmos, o seu espazo, escoitando sen xuízo… o
que eu defino como un acompañamento humano» Maribel Arri-

Neste sentido, a Federación SALUD MENTAL Castilla y León aposta tamén por un modelo de apoio de pares ou de apoio entre iguais como unha modalidade para o desenvolvemento da asistencia persoal. Trátase dunha iniciativa que garante a igualdade de
oportunidades, onde os resultados son óptimos tanto para o/a asistente persoal como
para a persoa que recibe os apoios.

bas Leal. Asistente persoal 28 ◊

É a ferramenta chave en moitos dos casos para acompañar no proxecto de vida de
persoas con problemas de saúde mental, onde a empatía e situacións similares vividas son o soporte imprescindible para unha mellor relación social e plena inclusión
comunitaria.

«No enfoque do meu traballo desde o modelo de apoio de
pares, en canto comezamos a compartir cousas en común,
véncese o poder do illamento coa experiencia. É dicir, a
outra persoa pensa: non só me pasa isto a min… evítase a
imposición de etiquetas, as definicións clínicas, e póñense
en valor as posibilidades reais de recuperación da persoa
coa que traballamos.
Cando faciamos o curso de asistente persoal, falabamos de
termos e conceptos como modelo de recuperación, esperanza, estigma e autoestigma, adherencia ao tratamento etc.
Era inevitable que eu reflexionase sobre a miña experiencia e o meu proceso. E comezaron a ter sentido algunhas
vivencias e experiencias persoais que me axudaron no meu
proceso de recuperación». María Jesús García de la Villa.
Asistente persoal. 27
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«Un asistente personal acompaña a otros a reescribir el guion de su propia vida». Revista ENCUENTRO.
Confederación SALUD MENTAL España. Número 2. Ano 2017.

25

26 Observacións finais sobre os informes periódicos segundo e terceiro combinados de España. Comité sobre os
Dereitos das Persoas con Discapacidade, 2019. «[…] o Comité lembra ao Estado parte que todas as persoas con
trastornos de saúde mental se consideran persoas con discapacidade psicosocial […]».

Intervención no marco das XVII Xornadas técnicas do movemento asociativo Salud Mental en Castilla y
León celebradas os días 9 e 10 de maio de 2019 en Palencia, baixo o título «Vida independente e inclusión na
comunidade».

27

28 Intervención dentro do II Foro SACYL-SEDISA de actualización en xestión sanitaria para directivos, celebrado o 27 e 28 de setembro de 2018 en Ávila, organizado polo SACYL e pola Sociedade Española de Directivos
da Saúde (SEDISA), dentro da mesa sobre «Humanización da asistencia sanitaria».
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«Volvín sorrir coa
axuda do meu
asistente persoal».
Lourdes M.

O Comité dos Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas define a
Asistencia Persoal como o apoio humano dirixido pola persoa usuaria dispoñible para
as persoas con discapacidade.

É tamén unha ferramenta fundamental para a inclu-

sión e a participación de todas as persoas con discapacidade.

A Asistencia Persoal debería configurarse como un servizo chave para o desenvolvemento da vida independente e a inclusión na comunidade das persoas con discapaci-

dade e/ou en situación de dependencia. Deste xeito, poríase máis o foco no obxectivo
principal da Lei 39/2016, a autonomía persoal, fronte aos servizos e prestacións que
poñen máis o foco na situación de dependencia.
Ademais, a Asistencia Persoal pode resultar un recurso máis económico que a institucionalización, á parte de ser un recurso xerador de emprego.
Por definición, a prestación económica (PEAP) posúe unha finalidade vinculante: a
contratación. Ben regulada, convértese nunha ferramenta de emprego, para o que se-

ría axeitado dignificar o exercicio laboral dun colectivo profesional: os/as asistentes/
as persoais (Hidalgo Lavié, 2017).

Asistencia persoal, un servizo chave para o desenvolvemento da vida independente e a inclusión na comunidade
das persoas con discapacidade.
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QUE ACHEGA O SERVIZO DE ASISTENCIA PERSOAL (SAP)?

En Castela e León existe desde a Administración rexional un compromiso por promover os servizos de asistencia persoal e facer máis accesible a prestación económica

◊ Apoia o proxecto de vida das persoas, garantindo o seu dereito a unha vida independente, promovendo un papel activo na sociedade e participando nas decisións que
afectan a súa vida.

de asistencia persoal, tal e como se observa na normativa e nos plans e programas
relacionados coa inclusión das persoas con discapacidade, en xeral, e con problemas
de saúde mental, en particular.

◊ Ofrece unha atención individualizada e flexible ás necesidades das propias persoas
destinatarias do servizo e ás súas circunstancias vitais.

Así mesmo, o movemento asociativo Salud Mental en Castilla y León, como impulsor
e promotor do Servizo de Asistencia Persoal (SAP), posibilitou que máis de 320 persoas con problemas de saúde mental na rexión se beneficiasen do dereito á prestación
de asistencia persoal (PEAP), decidindo sobre o seu proxecto de vida e mellorando a
súa inclusión na comunidade.

das persoas con problemas de
saúde mental, mediante servizos de proximidade, especialmente nas zonas rurais con
menos recursos e de difícil acceso, evitando o despoboamento e promovendo a participación na comunidade.

◊ Achega os servizos de apoio ao lugar de residencia

◊ Fomenta a empregabilidade das propias persoas con problemas de saúde mental
mediante o modelo apoio de pares ou apoio entre iguais.
◊ A asistencia persoal, como apoio á autonomía e á vida independente, garante poder

determinar a propia vida en igualdade de oportunidades e vivir segundo o modelo
de vida que desexe.
◊ Creación dun novo sector de actividade,

Contribuíuse a un novo depósito de emprego con cerca de 110 novos contratos como
asistentes/as persoais, onde o 10 % das contratacións son persoas con experiencia
propia en saúde mental que traballan baixo o modelo de apoio de pares ou apoio entre
iguais.
Este documento anima as distintas persoas implicadas na inclusión social das persoas
con problemas de saúde mental ou discapacidade psicosocial a promover e favorecer
o uso deste servizo, de tal modo que se promova a súa inclusión na comunidade, a súa
autonomía persoal e o seu dereito a vivir de forma independente .◊

que, especialmente en zonas rurais, con-

tribúe a fixar poboación.
◊

Facilita ás persoas con problema de saúde mental o

achegamento e o acceso a

outros servizos sociais e/ou recursos comunitarios.
◊ Evita o illamento e fomenta as relacións sociais. As persoas somos seres sociais por

natureza e precisamos a interacción con outras persoas para o noso desenvolvemento
vital e benestar persoal.
◊ Ofrece un apoio aliñado coa convención da ONU que

promove o máximo control e

elección por parte da persoa que recibe os apoios.
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Que achega?

Que É?
éo
servizo que presta un asistente persoal
realizando ou colaborando en tarefas cotiás
dunha persoa con discapacidade dirixido a
mellorar calquera aspecto da vida (laboral,
persoal, formativo, lecer, social…).

O Servizo de Asistencia Persoal, SAp

auTonoMÍa
persoal
Promove a vida

independiente e

os aspecTos chaVe

permite vivir en
igualdade de
oportunidades.

conTrol

FinanciaMenTo

elecciÓn

A persoa que recibe o
apoio decide, xestiona e
deseña o seu servizo de
asistencia persoal.

É asignado e controlado
pola persoa que recibe o
servizo e está baseado nas
súas necesidades.

A selección, formación e
supervisión do/a asistente
persoal é levada a cabo
pola persoa interesada.

Apoyia o proxecto de
vida das persoas con
discapacidade e as
súas decisións.

iinclusiÓn na
coMunidade

Achega servizos de apoio
ao lugar de residencia.
Facilita el acceso a outros
recursos comunitarios
e/ou servizos sociais.
evita o illamento e

fomenta as relacións
sociais.

xera
eMprego
Mellora a empregabilidade das persoas con
problemas de saúde
mental.
Supone un novo sector
de actividade, axudando
nas zonas rurais a fixar
poboación.

a experiencia en casTela e leÓn
A administración rexional mantén o seu compromiso promovendo os servizos de asistencia
persoal e facendo máis accesible a PEAP. A Federación salud Mental castilla y león é a
impulsora e promotora do Servizo de Asistencia Persoal (SAP).

Que És a peap?
É a prestación económica de asistencia persoal para contratar un/ha asistente persoal
durante un número de horas, que facilite ao beneficiario unha vida máis autónoma

0,55 %
das prestacións do
PeRsOas BeNeFICIaRIas DUNHa
PResTaCIÓN De asIsTeNCIa
PeRsOaL eN TODa esPaÑa.

110 10 % 320
noVos conTraTos

asINaDO POR

PeRsONas CON

COMO asIsTeNTes

PeRsOas CON

PROBLeMas De saÚDe

PeRsOaIs eN CasTeLa

experiencia propia

MeNTaL OBTIVeRON

e LeÓN.

eN saÚDe MeNTaL..

UNHa peap eN 2018.

sistema

para la autonomía y atención a
la Dependencia, SAAD.

o apoio de pares ou enTre iguais
Grazas a este modelo, persoas con experiencia propia en saúde mental poden
traballar como asistentes/as persoais doutras persoas.
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