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Annex: Modalitats de prestacions econòmiques i de s ervei 
d’assistència personal 
 
1. Prestació econòmica d’assistència personal de su port a l’acompanyament a 
activitats laborals, ocupacionals i/o formatives. 
 

Característiques  Requisits Intensitat 
de suport Compatibilitats Quantia 

 
Acompanyament 
de la persona 
beneficiària en 
els 
desplaçaments a 
les activitats de 
caràcter laboral, 
ocupacional i/o 
formatives, 
realitzades de 
forma habitual i 
regular fora de la 
seva llar habitual. 

 
- Grau III. 
 
- Participació, de 
forma habitual i 
regular, en 
activitats 
laborals, 
ocupacionals i/o 
formatives.  
 

 
Dedicació 
parcial, 
fins a un 
màxim de 
80 hores 
mensuals. 

 
-Serveis comuns 
per a persones 
amb discapacitat, 
prestacions de 
suport a 
l’accessibilitat i de 
supressió de 
barreres, ajudes 
tècniques i servei 
de tecnologies de 
suport i cura. 
 
-Servei d’ajuda a 
domicili, servei de 
centre de dia, 
servei de centre de 
dia d’atenció 
especialitzada i 
serveis de centres 
ocupacionals. 
 
-Altres prestacions 
econòmiques i de 
servei de caràcter 
públic que tinguin 
el mateix objecte i 
finalitat, sempre i 
quan la suma de 
les dues no superi 
la dedicació 
completa. 
 

 
- A raó de la 
dedicació 
horària parcial, 
l’import màxim 
serà  el 70% de 
la quantia 
establerta a la 
normativa 
estatal 
corresponent 
(Pel 2010, 
l’import màxim 
és de 583,77 
euros) 
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2. Prestació de servei d’assistència personal de su port a l’acompanyament a 
activitats laborals, ocupacionals i/o formatives. 
 

Característiques  Requisits Intensitat 
de suport Compatibilitats Quantia 

 
Acompanyament 
de la persona 
beneficiària en 
els 
desplaçaments a 
les activitats de 
caràcter laboral, 
ocupacional i/o 
formatives, 
realitzades de 
forma habitual 
fora de la seva 
llar habitual. 

 
- Grau II i Grau 
I. 
 
- Tenir entre 
16-64 anys. 
  
- Tenir 
reconegut un 
grau de 
discapacitat del 
75% o superior 
per causa física 
o sensorial 
sord-ceguesa. 
 
- Tenir 
reconeguda la 
necessitat del 
concurs d’una 
altra persona 
per a realitzar 
les activitats 
bàsiques de la 
vida diària. 

 
Fins a un 
màxim de 
27,5 hores 
mensuals, 
en funció del 
grau de 
dependència 
que la 
persona 
presenta. 

 
- Serveis comuns 
per a persones 
amb discapacitat, 
prestacions de 
suport a 
l’accessibilitat i de 
supressió de 
barreres, ajudes 
tècniques i servei 
de tecnologies de 
suport i cura. 
 
- Servei d’ajuda a 
domicili, servei de 
centre de dia, 
servei de centre 
de dia d’atenció 
especialitzada i 
serveis de centres 
ocupacionals. 
 
- Altres 
prestacions 
econòmiques i de 
servei de caràcter 
públic que tinguin 
el mateix objecte i 
finalitat, sempre i 
quan la suma de 
les dues no superi 
la dedicació 
completa. 
 

 
- Copagament 
de la persona 
beneficiària 
d’acord amb la 
seva capacitat 
econòmica. 
 
- Cost de 
referència pel 
2010: 13,04 
€/hora. 
 
- No estan 
subjectes a 
copagament 
les persones el 
nivell de renda 
de les quals no 
superi el 2,5% 
de l’IRSC* 

*IRSC 2010: 7.967,73 euros 
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3. Prestació econòmica d’assistència personal de su port a la vida autònoma i 
d’integració social i comunitària. 
 

Característiques  Requisits Intensitat 
de suport  Compatibilitats Quantia 

 
Suport en el 
desenvolupament 
d’activitats de la 
vida diària i el 
suport a les 
activitats que la 
persona realitza 
de forma habitual 
i regular de 
caràcter laboral, 
ocupacional, 
formatiu, de 
relació social, 
cultural, de 
participació 
associativa i, en 
general, que 
afavoreixin el 
desenvolupament 
de la vida 
autònoma i 
independent. 
Dins i fora del 
domicili. 
 

 
- Grau III. 
 
- Tenir entre 16-
64 anys. 
 
- Aportar un Pla 
d’Activitats. 
Consisteix en un 
document 
realitzat de 
manera 
autodeterminada 
per la persona 
amb 
dependència, on 
es defineixin les 
activitats més 
importants a 
realitzar en un 
termini no 
inferior a un any. 
 

 
Dedicació 
completa. 
 

 
- Serveis comuns 
per a persones 
amb discapacitat, 
prestacions de 
suport a 
l’accessibilitat i de 
supressió de 
barreres, ajudes 
tècniques i servei 
de tecnologies de 
suport i cura. 
 

 
- 833,96 euros 
 
- Nivell 
addicional de 
protecció fins a 
un màxim d’un 
60% de la 
quantia 
establerta a la 
normativa 
estatal 
corresponent 
(Pel 2010, 
l’import màxim 
és de 500,37 
euros). 
 
- Nivell 
addicional 
aplicable a les 
persones 
beneficiàries 
amb capacitat 
econòmica 
situada entre 0 i 
2,5 IRSC*. 
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4. Prestació de servei d’assistència personal de su port a la vida autònoma i 
d’integració social i comunitària. 
 

Característiques  Requisits Intensitat 
de suport Compatibilitats Quantia 

 
Suport en el 
desenvolupament 
d’activitats de la 
vida diària i el 
suport a les 
activitats que la 
persona realitza 
de forma habitual 
i regular de 
caràcter laboral, 
ocupacional, 
formatiu, de 
relació social, 
cultural, de 
participació 
associativa i, en 
general, que 
afavoreixin el 
desenvolupament 
de la vida 
autònoma i 
independent. 
Dins i fora del 
domicili. 
 

 
- Grau II i Grau I. 
 
- Tenir entre 16-
64 anys. 
 
- Tenir reconegut 
un grau de 
discapacitat del 
75% o superior 
per causa física 
o sensorial sord-
ceguesa. 
 
- Tenir 
reconeguda la 
necessitat del 
concurs d’una 
altra persona per 
a realitzar les 
activitats 
bàsiques de la 
vida diària. 
 
- Aportar un Pla 
d’Activitats. 
Consisteix en un 
document 
realitzat de 
manera 
autodeterminada 
per la persona 
amb 
dependència, on 
es defineixin les 
activitats més 
importants a 
realitzar en un 
termini no 
inferior a un any. 
Ha de ser avalat 
per l’entitat 
acreditada 
prestadora del 
servei. 

 
Dedicació 
parcial, fins 
a un màxim 
de 63,5 
hores 
mensuals, 
en funció del 
grau de 
dependència 
que la 
persona 
presenta. 

 
- Serveis comuns 
per a persones 
amb discapacitat, 
prestacions de 
suport a 
l’accessibilitat i de 
supressió de 
barreres, ajudes 
tècniques i servei 
de tecnologies de 
suport i cura. 
 

 
- Copagament 
de la persona 
beneficiària 
d’acord amb la 
seva capacitat 
econòmica. 
 
- Cost de 
referència pel 
2010: 13,04 
€/hora. 
 
- No estan 
subjectes a 
copagament 
les persones 
el nivell de 
renda de les 
quals no 
superi el 2,5% 
de l’IRSC 

 


