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VIDA INDEPENDENTE E ASISTENCIA PERSOAL 

 
A Asistencia Persoal é o servicio asistencial personalizado, e persoal, que se lle 

presta a unha persoa con Diversidade Funcional que está en situación de 

dependencia física, sensorial e ou cognitiva, coas seguintes especificidades: 

 

1. Independentemente da relación persoal que se poida establecer co AP e a 

persoa con Diversidade Funcional a quen asista, a relación é contractual. 

2. A persoa con Diversidade Funcional, nesta relación contractual, convírtese 

en “Xefe” do seu AP como calquera outro empresario (ou a persoa que 

represente legalmente á persoa con Diversidade Funcional). Por isto, é 

quen determina as tarefas a realizar e os horarios; a temporalidade do 

contrato; o salario a percibir do traballador/a, xestión das vacacións e 

descansos, posibles suplencias; imprevistos,.. 

3. O AP pode requerir ter unha formación específica ou non. Todo dependerá 

das necesidades para as que sexa contratado (coñecementos 

informáticos, permiso de conducir, idiomas, atención socio-sanitaria…) De 

tódolos xeitos, sempre, o principal formador é a propia persoa con 

Diversidade Funcional. 

4. As tarefas máis frecuentes podémolas dividir nas seguintes áreas: 

a. Persoais: Asear, vestir, levantar, medicación. Teléfono, block de 

notas, pasar páxina dun libro 

b. Fogar: Limpeza, camas, roupa, comida 

c. Acompañamento: Traballo, escola, xestións, ocio,… 

d. Conducción 

e. Excepcionais e outras tarefas 

 

O Asistente Persoal (AP) é, por tanto, a ferramenta humana imprescindible para 

poder levar unha Vida Independente e obter unha verdadeira igualdade de 

Oportunidades con respecto ao resto de cidadáns, polo que mentres dure a 

xornada laboral establecida, o AP poderá realizar esta pluralidade de tarefas. Do 

mesmo xeito, como poden xurdir imprevistos requerirase pola parte do AP unha 

certa flexibilidade coa finalidade de que a Persoa con Diversidade Funcional 

poida facer fronte con naturalidade a estes sucesos non habituais. 

 

 



INTRODUCCIÓN AO PROXECTO 

 

 Vivir de forma independente, desenrolar un proxecto de vida e elexir cómo 

facelo é unha aspiración á que as persoas con Diversidade Funcional teñen 

dereito, pero para que iso sexa posible moitas delas precisan recibir os 

apoios necesarios. 

 

Ao desenrolar unha experiencia de Asistencia Persoal queremos acadar o 

obxectivo de que as persoas con Diversidade Funcional poidan contar cun 

recurso complementario axeitado para acadar a máxima independencia 

posible, desarrollo persoal e participación social, a partires da súa 

capacidade para xestionar a súa propia vida sen deixar o seu entorno 

 

Trátase dun proxecto baseado nos Principios Básicos da Filosofía de vida 

Independente, os Principios de Igualdade e oportunidades e non 

Discriminación e o Principio de Igualdade de Xénero. As consecuencias 

directas disto son que no día a día do proxecto vai primar a libre elección 

das persoas que estean participando, dacordo coa Convención dos Dereitos 

das Persoas con Discapacidade da ONU. 

 

Esta experiencia cambiará a vida dos que participen nela, pois por primeira 

vez poderán decidir como queren que sexa a súa vida, o que queren facer e 

en que momento. Cousas sinxelas para a maior parte das persoas como 

pode ser o ocio, estar so na casa sen supervisión da familia ou fomentar as 

relación sociais, ir ao traballo ou cursar estudios poderán ser unha 

realidade gracias ao apoio da Asistencia Persoal. 

 

 A xustificación deste proxecto está recollida na Lei 39/2006 de 14 de 

Decembro de Promoción da Autonomía Persoal e Atencion ás Persoas en 

Situación de Dependencia; na Lei 51/2003 de 2 de Decembro de Igualdade 

de Oportunidades, non Discriminación  e Accesibilidade Universal das 

Persoas con Discapacidade (LIONDAU); Lei 8/1997 de  8 de Agosto de 

Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autonómica de 

Galicia; Decreto 35/2000 de 28 de Xaneiro que aproba o Regulamento da 

Lei de Accesibilidade de Galicia; Convención Internacional da ONU sobre os 

Dereitos das Persoas con Discapacidade, do 13 de Decembro do 2006, 

asinada polo Estado Español no ano 2008. 

 



  

Por outra banda, no caso dos centros de atención a persoas con 

discapacidade unicamente se dispoñía dunha definición da tipoloxía dos 

centros a autorizar  na Orde do 18 de agosto de 2000 pola que se aproba o 

Estatuto básico de centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de 

Galicia, deixando un baleiro normativo no que se refería aos requisitos 

específicos que debían cumprir este tipo de equipamentos para a súa 

autorización e funcionamento. 

 

Posteriormente a aprobación da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de 

promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 

dependencia (en adiante, Lei 39/2006), configurou un catálogo de servizos 

que tenta dar resposta ás necesidades de atención das persoas en situación 

de dependencia ou en risco de padécela. 

 

O antedito catálogo desenvólvese a nivel autonómico mediante a 

aprobación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, no que se define a 

carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a 

atención ás persoas en situación de dependencia na Comunidade 

Autonómica de Galicia, Decreto no que se definen e codifican os servizos 

sociais de promoción da autonomía e atención ás persoas en situación de 

dependencia dun xeito amplo e centrándose na especialización dos servizos 

en función dos colectivos a atender, a fin de acadar unha atención máis 

centrada nas necesidades da persoa e sempre,  tendo en conta o seu grao 

de dependencia.  

 

Con esta finalidade, neste Decreto regúlase unha carteira de servizos 

comúns, destinada a todas as persoas en situación de dependencia, 5 

carteiras de servizos específicos en función do diagnóstico das persoas 

destinatarias (alzhéimer, discapacidade intelectual, discapacidade física, 

dano cerebral, parálise cerebral, trastorno de espectro autista ou 

enfermidade mental)  e a carteira do servizo de asistente persoal. 

 

Segundo todo o exposto anteriormente, faise necesario por unha banda, 

adecuar a normativa vixente en materia de autorización de equipamentos e 

servizos a persoas con dependencia ás novas necesidades e a nova 

conceptualización dos servizos sociais realizadas polas anteditas normas e 

por outra banda, completar a dita regulación desenvolvendo o contido dos 

servizos incluídos na carteira de servizos. 



 

 

OBXECTIVOS: 

  

 

Como Centro de Vida Independente: 

● Empoderar as persoas e o seu colectivo  impulsar tanto procesos 

de empoderamiento individual como colectivo 

● Activar e defender as persoas con diversidade funcional  

● Inculcar as posibilidades de Vivir independente no seu 

entorno 

● Xestionar e coordinar a Asistencia Persoal, como fonte xeradora 

de Emprego. 

● Ofrecer Información e Asesoramento sobre o proxecto de Vida 

Independente (Xestión de enquisas, responsabilidades de ter AP, 

empoderamento persoal. 

● Formación en Vida Independente e Asistencia Persoal, tanto 

para demandantes de AP como posibles usuarios de Vida 

Independente. 

● Consello e Apoio entre iguais 

● Creación dunha Bolsa de Emprego para APs 

● Xestión Administrativa e Formativa  

● Atención Directa para informar e asesorar sobre o proxecto de Vida 

Independente: compromisos, deberes, dereitos, participación,… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DAS NECESIDADES DA 

ASISTENCIA PERSOAL 

 

A asistencia Persoal pode cubrir todas aquelas horas que a Persoa con 

Diversidade Funcional precise para levar acadar a súa Autonomía Persoal. 

Incluíndo neste tempo as tarefas diarias e actividades de ocio e tempo 

libre, así coma outras de carácter excepcional, de xeito que quede cuberto 

o día a día así coma calquera imprevisto que poidera xurdir. Para esto a 

persoa precisará de varios Asistentes Persoais 

 

 

 

XESTIÓN DA ASISTENCIA PERSOAL 

 

 

Tanto no CON coma no SEPE non se contempla a figura do AP polo que 

sería moi importante a creación desta figura e non enmarcala dentro da 

Axuda a Domicilio, Cuidadores ou Empregado/a de Fogar. 

 

Pódense atopar: 

 

 - Se participa neste proxecto, neste Centro de Vida Independente 

 - No SEPE  

 - Periódicos, dentro da sección de “servicio doméstico”, “cuidado de 

adultos” 



 - ONGs 

 - Oficiña de Emprego do Concello 

 - Empresas de Servicios  

 

 

 

 

SELECCIÓN DO ASISTENTE PERSOAL 

 

A selección dun AP é unha tarefa simila á selección de calquera outro 

traballador. 

Débese ter moi claro que é o que se necesita e durante canto tempo. Hai 

que adicar tempo e paciencia para atopar á persoa axeitada, pois é alguén 

con que se pasa moito tempo e con quen se pasan moitas experiencias. 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

- Plasmar por escrito as condicións de traballo, as tarefas habituais e os 

horarios pertinentes. 

- Concertar entrevista persoal e independiente con, polo menos, tres 

candidatos. 

- Observar si encaixa coas necesidades principais da Persoa con 

Diversidade Funcional, atendendo ás súas referencias e características e ao 

documento elaborado. 

- Explicar as tarefas e actividades que deberá realizar e o sueldo a percibir, 

dándolle unha copia do documento escrito. 

- Comprobar as referencias e a cualificación que se precise. 

- Entrevistar a todos os candidatos e decidir ao final de todas as 

entrevistas. 

- Lembrar que a Lei marca u período de proba para poder valorar o 

desenvolvemento das tarefas. 

 

Un AP é un profesional que realiza unha tarefa a cambio de remuneración 

económica. Pero non é un empleado do servicio doméstico, polo que , a 



raíz da Lei 39/2007 requerirase da creación dun convenio específico, que 

marque un salario mínimo e o pago das cotas á Seguridade Social. 

 

Cando a persoa con Diversidade Funcional contrata directamente aparecerá 

como empleador e terá que dar de alta directamente ao seu traballador 

(AP) na Seguridade Social como empleado. 

 

 

AS RELACIÓNS HUMANAS DENTRO DA 

ASISTENCIA PERSOAL 

 

Tal e como indica a propia palabra, a asistencia e “Persoal”, é decir 

que se adapta ás necesidades dunha persoa e, polo tanto as Relacións 

Humanas entre AP e persoa con Diversidade Funcional son a clave dun bon 

desenrolo da asistencia, ademáis dun conxunto de Habilidades Sociais que 

ámbolas dúas partes deben exercitar. 

 

O Asistente Persoal debe: 

 

 - Ter en consideración as indicacións e desexos da persoa. 

 - Respetar a  súa intimidade. 

 - Asumir la responsabilidad das tarefas, sen esquecerse da 

importancia de realizalas con puntualidade e corrección. 

 - Preservar a independencia da persoa e promover a súa 

autonomía. 

 - Non discriminar por motivos de Xénero, orientación Sexual, 

idade, Diversidade deerminada e ou seu grao. 

 

 

As Persoas con Diversidade Funcional deben: 

 

 - Saber pedir axuda de xeito claro e concreto. 

 - Controlar os tempos 



 - Respetar a dignidade de individualidade dos seus APs 

 - Facer prevalecer os seus dereitos. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

MATERIAIS 

- Local Social 

- Ordeadores, axudas técnicas, transporte adaptado, material escrito e 

gráfico, … 

- Proxeccións e presentación 

- Bibliografía 

- Redes sociais 

 

PERSOAL 

- Coordinador/a do Proxecto 

- Técnicos especialistas nas materias de formación 

- Voluntariado 

- Persoas con Diversidade Funcional que compartan as súas experiencias de 

Vida Independente. 

 

 

                        AVALIACIÓN 

 



A Avaliación do proxecto farase de xeito continuado, dende o seu inicio ata 

o final. 

Coma indicador de éxito avaliarase o número de demandantes que solicite 

a Asistencia Persoal. 

 

* Ao ser preciso facer unha base de datos comprometémonos a realizar o 

rexistro correspondente na Oficina de Protección de Datos 

 


