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Des de la Secretaria de Política Social de la UGT-PV, seguim en la línia d’elaborar 
material divulgatiu en matèria de Serveis Socials amb el propòsit de sensibilitzar 
i informar al conjunt de l’organització i a tots els treballadors i les treballadores 
en aquelles qüestions que ens poden servir per a desenvolupar la nostra tasca 
sindical diària en les empreses. 
Una de les majors preocupacions que tenim al Departament de Serveis Socials 
de la UGT-PV és poder donar informació als treballadors i les treballadores d’una 
forma clara i precisa, intentant evitar que s’arribe a tenir concepcions errònies 
sobre els diferents àmbits en els quals treballem. 
Amb l’objectiu de facilitar una eina d’informació i consulta en matèria de Dis-
capacitat i Dependència hem elaborat aquest glossari, que està dividit en dues 
parts: termes de discapacitat i dependència, amb la finalitat d’aclarir els concep-
tes que s’utilitzen en funció de la situació a la qual ens referim. 
Tot i esperem que aquest glossari us servisca d’utilitat per a desenvolupar la 
vostra acció sindical diària en els centres de treball. 

Secretaria Política Social i Lingüística UGT-PV

de termes en matèria de
discapacitat i dependència.

Glossari





discapacitat



6 | Glossari de termes en matèria de discapacitat i dependència.

Accessibilitat universal: És la condició que han de complir els entorns, 
processos, béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines 
i dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les 
persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma 
i natural possible. 
*Art 2.c. Llei 5/2003 de 2 desembre de 2003 d’Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat. 

Adaptació del lloc de treball: Consisteix a eliminar barreres i modificar 
les condicions del procés de treball perquè puga ser realitzat per una persona 
treballadora amb discapacitat. En la majoria dels casos, els ajustaments són 
mínims i no suposen quasi costos. 
*Art 25 de la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Barreres arquitectòniques: Obstacles o impediments físics que impedeixen 
o limiten la llibertat de moviments de l’individu, bé siga a nivell urbanístic, 
d’edificació o en el transport. El mobiliari i altres equipaments també poden 
constituir entrebancs. 

Barreres socials: Falses creences relatives a la discapacitat, sentiments de 
llàstima o compassió, la resistència al canvi i a l’acceptació de la diversitat, etc. 
Aquestes barreres interfereixen en les relacions personals i generen situacions 
d’exclusió. 

A

B
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C
Capacitat Jurídica: Totes les persones, pel fet de ser-ho i des del seu 
naixement, tenen capacitat jurídica. La capacitat jurídica només es perd amb la 
mort, i es té amb independència de l’edat, estat civil i de la seua salut mental 
i física. 

Capacitat d’obrar: La capacitat d’obrar la tenen totes les persones majors 
d’edat mentre no siguen privades d’ella total o parcialment mitjançant la 
incapacitació1. Les persones incapaces manquen de capacitat d’obrar, el que 
suposa que no poden signar contractes de compravenda, d’arrendament, o 
acceptar una herència, etc., sense l’assistència d’altra persona. 

Centre base de valoració de minusvalidesa: A la Comunitat Valenciana 
contem amb centres a València, Castelló i Alacant per a valorar les 
minusvalideses. 

Aquests centres estan dotats de personal especialitzat i els correspon realitzar la 
valoració de la minusvalidesa i determinar el seu tipus i grau. 

El reconeixement d’un grau de minusvalidesa es produeix després dels 
dictàmens tècnic-facultatius emesos pels Equips de Valoració i Orientació (EVO) 
constituïts en aquests centres. 

Les funcions generals desenvolupades en aquests centres són la prestació de 
serveis d’informació i assessorament general en matèria de: 

1 Veure definició d’incapacitació. 
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Diagnòstic, valoració, qualificació i orientació de persones amb discapacitats •	
físiques, sensorials i/o psíquiques. 

Logopèdia, estimulació primerenca, psicomotricitat, fisioteràpia i psicoterà-•	
pia en règim ambulatori. 

Valoració i orientació en formació i ocupació i formació ocupacional. •	

Centre de discapacitats: és un centre de recursos especialitzats per a les 
persones discapacitades. L’objectiu d’atenció és arribar a la millor qualitat de vida 
de les persones discapacitades ateses, entesa aquesta com el manteniment i/o 
millora de la seua autonomia, capacitat funcional, benestar, satisfacció, integració 
i manteniment de les relacions socials i familiars. 

Centre Especial d’Ocupació (CEO): Són aquells l’objectiu principal dels 
quals és la realització d’un treball productiu. Tenen com a finalitat assegurar una 
ocupació remunerada a treballadors i treballadores amb discapacitat. La plantilla 
d’aquests centres ha d’estar constituïda pel major nombre de treballadors o 
treballadores amb discapacitat i en tot cas, pel 70%. 

Els CEO poden ser públics o privats, i mancar o no d’ànim de lucre. Al mateix 
temps, aquests centres han de ser un mitjà de trànsit cap a la integració en 
l’empresa ordinària. 

Art. 7 i 41 de la Llei 13/1982. 
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Centre ocupacional: Els Centres Ocupacionals constitueixen un servei social 
per al desenvolupament personal de les persones amb discapacitat amb vista a 
assolir, dins de les possibilitats de cadascun, la superació dels obstacles que la 
minusvalidesa els suposa, per a la integració social. 
Art 2. RD 2274/1985 de 4 de desembre, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a 

minusvàlids. 
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Curador/a: la persona curadora a diferència del tutor/a, no és la representant 
legal de la persona incapacitada. La missió de la persona curadora és assistir a 
la persona incapacitada i complementar la seua capacitat, en aquells actes que 
no puga realitzar per si mateixa. 

Curatela: És la institució de guarda que s’estableix quan es declara la 
incapacitació parcial d’una persona2, en atenció al percentatge de capacitat que 
manté la persona incapaç. 

Deficiència: és tota pèrdua o anormalitat d’una estructura o funció psicològica, 
fisiològica o anatòmica. Per exemple, la pèrdua de la vista, la pèrdua de la 
memòria o la pèrdua d’un membre. 

Discapacitat: és tota restricció o absència de la capacitat de realitzar una 
activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per a un ésser 
humà. Per exemple, la pertorbació en la capacitat d’aprendre, o la dificultat per 
a vestir-se per si mateix. 

Discriminació directa: Entenem per discriminació directa la situació que una 
persona siga tractada per raó de discapacitat, de manera menys favorable que 
una altra en situació comparable. 

2 Veure incapacitació parcial.

D
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E

Discriminació indirecta: S’entendrà per discriminació indirecta la situació 
que una pràctica aparentment neutra pose a persones amb discapacitat en 
desavantatge particular respecte a persones sense discapacitat, llevat que 
aquesta pràctica es puga justificar objectivament amb una finalitat legítima i que 
els mitjans per a arribar a aquesta finalitat siguen adequats i necessaris. 

Discriminació positiva: és el terme que es dóna a una acció que pretén 
establir polítiques que donen a un determinat grup social, minoritari, un tracte 
preferencial en l’accés o distribució de certs recursos o serveis així com accés a 
determinats béns. 

Empresa d’inserció: Són estructures productives que treballen en el mercat 
produint béns i serveis i tenen l’objectiu addicional de la integració social dels 
seus treballadors i treballadores. Actuen com a empreses de trànsit on persones 
amb dificultats d’inserció sociolaboral desenvolupen les capacitats necessàries 
per a l’acompliment d’un treball mitjançant la fórmula d’”aprendre treballant”. 

Enclavament laboral: És el contracte entre una empresa del mercat ordinari 
de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial d’Ocupació 
per a la realització d’obres o serveis que guarden relació directa amb l’activitat 
normal d’aquella i per a la realització de la qual un grup de treballadors i 
treballadores amb discapacitat del centre especial d’ocupació es desplaça 
temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora. 
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Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat: La llei d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat, estableix el compromís de desenvolupar la normativa bàsica 
d’equiparació i estableix mesures que afecten al foment de la sensibilització, 
foment del desenvolupament tecnològic i fons per a projectes innovadors i 
d’accessibilitat, amb un règim propi d’infraccions i sancions per incompliment 
de la llei. 
Llei 51/2003. 

Incapacitació parcial (judicial): és quan una persona pot realitzar determinats 
actes per si sola, i és capaç d’adoptar algunes decisions que pertoquen a la 
seua persona; però per a actes de major transcendència o complexitat necessita 
l’auxili d’altra persona. En aquest cas en la sentència judicial es deu especificar 
que actes pot realitzar per si mateix i per a quins actes necessita assistència. 

Incapacitació total (judicial): és quan una persona no és capaç de tenir cura 
de la seua persona, ni administrar els seus béns. Té per finalitat que persones 
sense capacitat, o amb capacitat disminuïda puguen actuar a través dels seus 
representants legals. La incapacitació es determinarà mitjançant sentència 
judicial i s’establirà el règim de guarda al que la persona incapaç està sotmesa. 

I
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Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual: És aquella 
incapacitat que, sense arribar al grau de total, ocasiona al treballador o la 
treballadora afectada una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment 
normal per a la seua professió habitual, sense impedir-li la realització de les 
tasques fonamentals de la mateixa. 
Art. 137.1 LGSS 

Incapacitat permanent total: És aquella que impedeix la realització de totes 
o de les fonamentals tasques de la professió habitual, sempre que es puga 
dedicar a altra distinta. 
Art. 137.1 LGSS 

Incapacitat permanent absoluta: És aquella que impedeix per complet al 
treballador/a la realització de qualsevol professió o ofici. 
Art. 137.1 LGSS 

Incapacitat permanent gran invalidesa: És la situació del treballador o 
treballadora afectada d’incapacitat permanent i que, a conseqüència de pèrdues 
anatòmiques o funcionals, necessite l’assistència d’una tercera persona per a 
realitzar els actes més elementals de la vida diària. 
Art. 137.1 LGSS 
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Jubilació per minusvalidesa: El treballador o treballadora que estant 
treballant acredite un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% podrà 
reduir el temps d’accés a la jubilació ordinària. 
Art. 161 bis de la LGSS; RD. 1539/2003. 

Lesions permanents no invalidants: S’enquadren sota tal denominació 
totes les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter permanent que, causades 
per accident de treball o malaltia professional i sense incidir negativament 
en la capacitat laboral de la persona accidentada, implica una disminució o 
alteració de la integritat física del treballador/a. Aquest tipus de lesions es troben 
enumerades en un barem en el qual, segons la part afectada per la lesió, es fixa 
la quantia que s’ha de percebre. 
Art. 150 i 151 de la LGSS i OM TAS 1040/2005 

LIONDAU: Llei 51/2003, 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, No 
Discriminació i Accessibilitat Universal de les persones amb discapacitat. Amb 
aquesta Llei es pretenia donar nous enfocaments i estratègies derivats dels 
canvis operats en la concepció de la discapacitat, amb exprés reconeixement 
de les limitacions socials. Aquestes estratègies bàsiques són: la lluita contra la 
discriminació i l’accessibilitat universal. 

J

L
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LISMI: Llei 13/1982, de 7 d’abril d’Integració Social de Minusvàlids. Fa referència 
als drets i la dignitat de les persones minusvàlides, esmentant a persones amb 
disminucions físiques, psíquiques o sensorials i a persones amb disminucions 
profundes. 

Mesures alternatives: S’adopten en substitució de la quota de reserva 
del 2%3, quan les empreses no puguen afrontar total o parcialment aquesta 
obligació. 
En aquests casos, les empreses haurien de prendre les mesures següents: 

la realització d’un contracte mercantil o civil amb un C.E.O. o amb una per-•	
sona treballadora autònoma discapacitada. 

o portar a terme donacions i accions de patrocini, sempre de caràcter mo-•	
netari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació 
d’ocupació de persones amb discapacitat 

o establir un Enclavament Laboral amb un Centre Especial d’Ocupació dins •	
del propi centre de treball. 

L 13/1982 art. 38; RD 365/2005 Art. 2 i 3. 

Minusvalidesa: Desavantatge social en un individu determinat, resultat d’una 
deficiència o una discapacitat que limita o impedeix el compliment d’una funció 
que és normal per a eixa persona segons l’edat, el sexe, els factors socials i 
culturals. 

3  Veure Quota de reserva del 2%

M
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O

P

Ocupació amb suport: És el conjunt d’accions d’orientació i acompanyament 
individualitzat en el lloc de treball, prestades per preparadors laborals 
especialitzats, que tenen per objecte facilitar l’adaptació social i laboral de 
treballadors i treballadores amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció 
laboral en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a la 
resta dels treballadors que ocupen llocs equivalents. 

Ocupació ordinària: És l’ocupació en empreses normalitzades en les quals 
el percentatge majoritari de treballadors està compost per persones sense 
discapacitat, ja siguen públiques o privades. 

Ocupació protegida: És aquella ocupació en la qual treballen persones que 
a conseqüència de la seua minusvalidesa no poden exercir una activitat laboral 
en les condicions habituals en una empresa ordinària, per exemple els Centres 
Especials d’Ocupació. 

Patrimoni protegit: Consisteix en la possibilitat d’agrupar un conjunt de 
béns, diners i drets, formant un patrimoni, del que només pot ser beneficiària la 
persona que es trobe afectada per una discapacitat física major del 65%, o per 
una discapacitat psíquica major del 33%, amb independència que haja estat o 
no judicialment incapacitada, i amb la finalitat de satisfer les seues necessitats 
vitals. 
Llei 41/2003 de 18 de novembre de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat. 
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Q

Pensió no Contributiva d’invalidesa: La Pensió no Contributiva d’Invalidesa 
assegura a tota la ciutadania en situació d’invalidesa i en estat de necessitat una 
prestació econòmica, assistència mèdica-farmacèutica gratuïta i serveis socials 
complementaris, encara que no s’haja cotitzat o s’haja fet de manera insuficient 
per a tenir dret a una Pensió Contributiva, sempre que acrediten un grau igual 
o superior al 65% de minusvalidesa i reunisquen els requisits d’accés per a 
aquesta prestació. 
Art. 136.2 i 144 a 149; RD 357/1991 

Prestació no contributiva per naixement en els casos de mares 
discapacitades: Prestació econòmica de pagament únic a tant alçat que es 
reconeix en els casos de mares que patisquen una discapacitat igual o superior 
al 65%, sempre que no se supere un determinat nivell d’ingressos. La prestació 
s’abona en un pagament únic, la quantia del qual ascendeix a 1.000 €. 

Quota de reserva del 2%: Les empreses públiques i privades que empren 
un nombre de treballadors o treballadores fixes que excedisca de 50 vindran 
obligades a emprar un nombre de treballadors o treballadores minusvàlides no 
inferior al 2 per 100 de la plantilla. El seu còmput es realitza sobre la plantilla 
total de l’empresa. 
Art 38. Llei 13/1982 de 7 d’abril d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) 



18 | Glossari de termes en matèria de discapacitat i dependència.

R

T

Reserva del 5% d’ocupació pública: En les ofertes d’ocupació pública es 
reservarà un contingent no inferior al cinc per cent de les vacants per a ser 
cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides en 
l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/20034 , sempre que superen els processos 
selectius i acrediten la seua discapacitat i la compatibilitat amb l’acompliment 
de les tasques, de manera que progressivament s’arribe al dos per cent dels 
efectius totals en cada Administració Pública. 
Cada Administració Pública adoptarà les mesures necessàries per a establir les 
adaptacions i ajustaments raonables de temps i mitjos en el procés selectiu i, 
una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les 
necessitats de les persones amb discapacitat. 
Art. 59 Llei 7/2009, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Treballadors/es sensibles: Treballadors/es que, per les seues pròpies 
característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells o aquelles 
que tinguen reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, 
siguen especialment sensibles als riscos derivats del treball. 
Art 25 de la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

4  Es consideren persones amb discapacitat aquelles a qui se’ls haja reconegut un grau de minus-

validesa igual o superior al 33% i als pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda 

una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa. 
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Tutela: És la institució de guarda que procedeix quan es declara la incapacitació 
total judicial5 d’una persona, per a regir la seua persona i els seus béns, en 
substitució de la pàtria potestat exercida pels pares. 

Tutor/a: És el o la representant legal de la persona tutelada. Els actes que 
efectue la persona incapacitada legalment sense l’assistència del seu tutor/a 
seran nuls i no tindran validesa legal. 

5  Veure definició d’incapacitació total judicial. 
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dependència
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Accessibilitat universal: la condició que han de complir els entorns, 
processos, béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines 
i dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les 
persones en condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma 
i natural possible. Pressuposa l’estratègia de “disseny per a tots “ i s’entén sense 
perjudici dels ajustaments raonables que s’hagen d’adoptar. 
Art 2 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat 

Autonomia: la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, 
decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències 
pròpies així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. 

Autonomia personal: aptitud per a realitzar per si mateix funcions de nutrició, 
neteja personal i seguretat. 

Autonomia domèstica: aptitud per a afrontar situacions per a les quals la 
persona ha estat entrenada prèviament, sense necessitat de ser estimulada cada 
vegada que s’enfronta a elles, reconeixent aquestes situacions com a idèntiques 
a aquelles per a les quals té esquemes de conducta establits. 

Autonomia social: Quan el subjecte és capaç d’afrontar situacions noves, és 
a dir, és capaç d’adaptar-se, adquirir experiència i utilitzar-la. 

A
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C
Calendari d’aplicació de la Llei de la Dependència: L’efectivitat del dret a 
les prestacions per la llei s’efectuarà de manera gradual d’acord amb el calendari 
següent: 

Any Graus de dependència d’aplicació

2007 Gran dependència Grau III Nivells 1 i 2

2008 Dependència Severa Grau II Nivell 2

2009 Dependència Severa Grau II Nivell 1

2011 Dependència Moderada Grau I Nivell 2

2013 Dependència Moderada Grau I Nivell 1

2015 Finalitza el període d’implantació del Sistema de Dependència.

Centre de dia: Centres que ofereixen una atenció integral durant el període 
diürn o nocturn a les persones en situació de dependència, amb l’objectiu de 
millorar o mantenir el millor nivell possible d’autonomia personal. 

Cures no professionals: l’atenció prestada a persones en situació de 
dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no 
vinculades a un servei d’atenció professionalitzat. 
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Cures professionals: les prestades per una institució pública o entitat, amb o 
sense ànim de lucre, o per professionals autònoms entre les finalitats dels quals 
es troba la prestació de serveis a persones en situació de dependència, ja siguen 
en la seua llar o en un centre. 

Dependència: l’estat de caràcter permanent en el qual es troben les persones 
que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta 
o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de 
l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats 
bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual 
o malaltia mental, d’altres suports per a la seua autonomia personal. 

Dependència moderada: (Grau I) Quan la persona necessita ajuda per a 
realitzar diverses activitats bàsiques per a la vida diària, almenys una vegada 
al dia o té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seua autonomia 
personal. 

Dependència severa: (Grau II) Quan la persona necessita ajuda per a realitzar 
diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia però no 
vol el suport permanent d’un cuidador, o té necessitats de suport generalitzat 
per a la seua autonomia personal. 

D



Glossari de termes en matèria de discapacitat i dependència. | 25

E

G

Excedència per cura de persones depenents: Es pot sol·licitar excedència 
per a atendre la cura d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 
que per raons d’edat, accident o malaltia, o discapacitat, no puga valdre’s per si 
mateix, i sempre que no desenvolupe una activitat retribuïda. La seua durada 
no pot ser superior a dos anys, llevat que s’establisca un termini major per 
negociació col·lectiva. 
Art. 46.3 del ET i disp. Adic. 14ª, RD 1251/2001 disp. Adic.3ª, LGSS art. 180. 

Gran dependència (grau III): quan la persona necessita ajuda per a realitzar 
vàries activitats bàsiques de la vida diària diferents vegades al dia, i per la seua 
pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el 
suport indispensable i continu d’altra persona o té necessitats de suport 
generalitzat per a la seua autonomia personal. 

Graus de dependència: és la classificació gradual del reconeixement de 
la situació de dependència. Es classifica en grau I6, grau II7 i grau III8, segons 
el barem de valoració dels graus i nivells de la dependència, aprovat per RD 
504/2007 de 20 d’abril. Al mateix temps, cada grau es divideix en nivell 1 i 
nivell 2. 

6  Veure dependència moderada.

7  Veure dependència severa.

8  Veure gran dependència.
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Prestació econòmica d’Assistència Personal: Està destinada a contribuir a 
la cobertura de la despesa derivada de la contractació d’una persona que facilite 
al beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així com a una vida més autònoma 
en l’exercici de les activitats bàsiques de la vida diària. Solament tindran dret a 
aquesta prestació econòmica les persones que hagen estat valorades en grau 
III nivells 1 i 2. 

Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport al 
cuidador no professional: Està destinada a contribuir a les despeses que la 
família ha de suportar derivades de l’atenció específica que requereix la persona 
depenent. 
Art. 9 de l’Ordre de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es 

regulen els requisits i condicions d’accés a les ajudes econòmiques del programa d’atenció a les 

persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència 

a la Comunitat Valenciana. 

P
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S

Prestació econòmica vinculada al servei. Té per objecte contribuir al 
finançament del cost dels serveis establits en el P.I.A de cada beneficiari/a, 
en funció del seu grau i nivell de dependència, i es reconeixerà únicament 
quan no siga possible l’atenció a través de la Xarxa de Centres i Serveis Públics 
i Concertats del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la 
Comunitat Valenciana. 
Art. 5 de l’Ordre de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es 

regula els requisits i condicions d’accés a les ajudes econòmiques del programa d’atenció a les 

persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència 

a la Comunitat Valenciana.

Programa individual d’atenció (PIA): Programa en el qual es determinen 
les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de la persona 
depenent d’entre els serveis i prestacions que li corresponen en funció del seu 
grau i nivell de dependència. 
Art. 29 de la Llei 39/2006 i Ordre de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social 

que regula el Procediment d’aprovació del Programa Individual d’Atenció. 

Servei d’Ajuda a domicili: Servei relacionat amb la prestació d’atencions de 
caràcter personal, domèstica, i també, amb l’atenció rehabilitadora. Es defineix 
com el conjunt d’actuacions portades a terme en el domicili de les persones en 
situació de dependència amb la finalitat d’atendre les seues necessitats de la 
vida diària i es presta per entitats o empreses acreditades 
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Serveis i prestacions de la dependència: Són els serveis recollits en el 
catàleg, segons l’article 15 de la Llei 39/2006 que són els següents: 

Els serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció a. 
de l’autonomia personal. 

 Servei de Teleassistència. b. 

Servei d’Ajuda a domicili: c. 

Atenció de les necessitats de la llar. I. 

Cures personals. II. 

Servei de Centre de Dia i de Nit: d. 

Centre de Dia per a majors. I. 

Centre de Dia per a menors de 65 anys. II. 

Centre de Dia d’atenció especialitzada. III. 

Centre de Nit. IV. 

Servei d’Atenció Residencial: e. 

Residència de persones majors en situació de dependència. I. 

Centre d’atenció a persones en situació de dependència, en raó dels II. 
diferents tipus de discapacitat. 
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Sistema per a l’Autonomia i Atenció de la Dependència: El SAAD 
es constitueix, dins de la Llei de Dependència, amb la finalitat de promoure 
l’autonomia personal i garantir l’atenció i protecció a les persones en situació 
de dependència en tot el territori de l’Estat espanyol, amb la col·laboració i 
participació de totes les Administracions Públiques en l’exercici de les seues 
competències. 

Teleassistència: Aquest servei facilita assistència als beneficiaris mitjançant 
l’ús de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb suport dels mitjans 
personals necessaris, en resposta immediata davant situacions d’emergència, 
o d’inseguretat, solitud i aïllament. Aquest servei pot ser independent o 
complementari al d’ajuda a domicili, i es prestarà a aquelles persones que no 
reben serveis d’atenció residencial i així ho establisca el seu Programa Individual 
d’Atenció. 

T



Normativa

ESTATAL 

LLEI 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids. (LISMI)  -

LLEI 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació  -
i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat de 2003.
(LIONDAU) 

LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i  -
Atenció a les persones en situació de dependència. 

LLEI 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones  -
amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’Enjudiciament Civil 
i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat. 

LLEI 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de  -
signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de 
les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordocegues. 

AUTONÒMICA 

LLEI 11/2003, de 10 d’abril, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.  -

LLEI 12/2003, de 10 d’abril, sobre gossos d’assistència per a persones amb  -
discapacitats. 



adreces
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Directoris d’interés

UGT País Valencià

Secretaria de Política Social i Lingüística

C/ Arquitecte Mora, 7 – 6é

46010 - València

Tel. 96 388 41 40

Fax. 96 388 41 55

Web: www.ugt-pv.org

Departament de Serveis Socials

C/ Arquitecte Mora, 7-5é

46010 - València

Tel. 96 393 63 72

Fax. 96 388 41 55

e-mail: dsociales1@pv.ugt.org

          dsociales2@pv.ugt.org

Adreces d’interés. 

Centres de Valoració 

ALACANT: 

Centre de Valoració i Orientació de 

Discapacitats 

C/ Fernando Madroñal, 52 

Telèfon: 965.93.47.51 

Fax: 965.93.47.10 

CASTELLÓ: 

Centre de Valoració i Orientació de 

Discapacitats 

Av. Germans Bou, 81 

Telèfon: 964.72.62.38 

Fax: 964.7262.03. 

VALÈNCIA 

Centre de Valoració i Orientació de 

Discapacitats 

C/ San José de Calasanz, 30 

Telèfon: 963.86.79.00 

Fax: 963.92.37.07 
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Federació Agroalimentària-PV

(FTA-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 2n

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 50/20

Fax 96 388 40 28

fta@pv.ugt.org

Federació d’Industries Afins-PV

(FIA-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 1r

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 30

Fax 96 388 40 01

fia@pv.ugt.org

Federació de Treballadors de 

l’Ensenyament-PV 

(FETE-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 5é

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 69

Fax 96 388 40 68

paisvalenciano@fete.ugt.org

http://fete.ugt.org/paisvalencia

Federació de Treballadors de

Comerç, Hostaleria, Turisme i

Joc-PV 

(CHTJ-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 5é

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 41 30 / 00

Fax 96 388 41 13

fchtj@pv.ugt.org

Federacions Nacionals
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Federació de Serveis Públics-PV

(FSP-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 3r

Tel. 96 388 40 80

Fax 96 393 20 63

46010 VALÈNCIA

rgpvalenciano@fsp.ugt.org

http://www.fspugtpv.org

Federació del Metall,

Construcció i Afins-PV

(MCA-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 4t

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 41 10/40 60

Fax 96 393 20 62

mca@pv.ugt.org

http://www.ugt.es/mca/paisvalencia

Federació de Serveis-PV

(FeS-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 4t

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 02

Fax 96 388 40 04

fes@pv.ugt.org

http://fes.ugt.org/pv

Federació de Transports,

Comunicacions i Mar-PV

(FTCM-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 2n

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 40

Fax 96 388 40 49

ftcm@pv.ugt.org

http://fetcm.ugt.org/paisvalencia/
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Unió de Pensionistes, Jubilats i 

Prejubilats-PV 

(UPJP-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 2n

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 40 39

jubilados@pv.ugt.org

Unió de Petits Agricultors i

Ramaders-PV 

(UPA-PV)

C/ Arquitecte Mora, 7 – 1r

46010 VALÈNCIA

Tel. 96 388 41 09

Fax 96 388 40 10

upa@pv.ugt.org

www.upa-pv.org
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UC La Muntanya - Vall del Vinalopó
Plaça Major, 9

03600 Elda (Alacant)

Tel. 96 539 76 22

Fax 96 538 61 47

vallvinalopo@pv.ugt.org

UC La Marina
Av. L’Aigüera

(Edif. Central Park, núm 9 entresòl)

03501 Benidorm (Alacant)

Tel. 96 586 20 11/21 90

Fax 96 586 22 90

marina@pv.ugt.org

UC L’Alacantí
C/ Pablo Iglesias, 23, 5é

03004 Alacant

Tel. 96 514 87 00

Fax 96 514 87 10

alacanti@pv.ugt.org

Unions Comarcals

UC Baix Vinalopó - Vega Baja

Plaça Constitució, 3

03203 Elx (Alacant)

Tel. 96 545 38 12

Fax 96 542 12 80

baixvinalopo@pv.ugt.org

UC Plana Alta - Maestrat - Els Ports 

Plaça de les Aules, 5

12001 Castelló

Tel. 96 422 65 08

Fax 96 422 78 84

planaalta@pv.ugt.org

UC Millars - Plana Baixa - Palància

C/ Pedro III, 4

12540 Vila-Real (Castelló)

Tel. 96 450 65 80

Fax 96 453 49 74

millars@pv.ugt.org
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UC Horta Nord - Camp del Túria

i Camp de Morvedre

C/ Sant Salvador, 7

46980 Paterna (València)

Tel. 96 137 25 34

Fax 96 137 29 01

hortanord@pv.ugt.org

UC València Sud i Interior

C/ Virgen del Olivar, 10

46900 Torrent (València)

Tel. 96 156 41 45

Fax 96 156 41 47

hortasud@pv.ugt.org

UC La Costera - Ribera Alta - Canal 

de Navarrés

C/ Curtidors, 25

46600 Alzira (València)

Tel. 96 241 27 51

Fax 96 241 28 10

ribalta@pv.ugt.org

UC Ribera Baixa - La Safor - Vall 

d’Albaida

C/ Abad Sola, 69-71

46700 Gandia (València)

Tel. 96 286 29 98

Fax 96 287 19 03

safor@pv.ugt.org
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Telèfons d’Informació sobre la 
Llei de la Dependència

COMUNITAT VALENCIANA

900 100 880

MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL 

900 40 60 80

SEGURETAT SOCIAL

900 166 565
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www.ugt-pv.org



www.ugt-pv.org


