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INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET
del Consell, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 62/2017, de 19 de maig, del
Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència
a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques i
s'instaura la figura de la persona professional d'assistència terapèutica infantil
(PATI)

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania,
organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu En
conseqüència s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu
a fi de facilitar la comprensió i valoració d'aquest.
ANTECEDENTS DE LA NORMA Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell
Regular la figura de l'assistent personal, creant
la figura de la persona professional
d'assistència terapèutica infantil,
Introduir amb càrrec al nivell addicional de
protecció de la Comunitat Valenciana,
l'increment d'un 33% de la quantia màxima de
la prestació de cures en l'entorn familiar en la
modalitat recollida en article 32.4.b), amb la
finalitat de garantir que l'accés de la persona
cuidadora al règim corresponent de cotització a
la Seguretat Social no siga un minvament en
PROBLEMES QUE ES
PRETENEN SOLUCIONAR AMB els ingressos familiars per a dignificar les
retribucions del sector de les cures.
LA NOVA NORMA
Garantir un adequat servei d'atenció residencial
i garantir l'accés a aquest. En la prestació
vinculada de garantia es limita el seu preu al
cost de referència.
Introduir determinades modificacions que
afecten el servei de prevenció i promoció de
l'autonomia personal i ajuda a domicili, tant
referent a l'acreditació com a la intensitat
d'aquests, tot això per a obtindre la màxima
eficàcia i celeritat en la tramitació dels
expedients, garantint una atenció eficaç a les
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persones usuàries d'aquests.
Adaptar a aquesta la terminologia emprada en
el decret 62/2017, de 19 de maig, a la llei
3/2019, de 18 de febrer, de la generalitat, de
serveis socials inclusius de la Comunitat
Valenciana.
Normativitzar l'Acord de data 28 de gener de
2019 pel qual la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en coordinació
amb les conselleries amb competències en
Educació, Cultura i Esport i Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball (LABORA), impulsa un pla d'actuació
dirigit a les persones cuidadores en l'entorn
familiar que desitgen integrar-se laboralment en
el sector professionalitzat d'atenció a persones
dependents i no disposen d'una qualificació
professional específica en aquest sector.

Donar compliment a l'article 133.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
publiques que estableix que amb caràcter previ
a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei
o de reglament, se substanciarà una consulta
pública, a través del portal web de
l'administració competent en què es demanarà
NECESSITAT I OPORTUNITAT l'opinió dels subjectes i de les organitzacions
DE LA SEUA APROVACIÓ
més representatives potencialment afectats per
la futura norma sobre alguns aspectes
d’aquesta, en concret:
a) Els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua
aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives
reguladores i no reguladores.

Així mateix donar compliment a la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda
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OBJECTIUS DE LA NORMA

POSSIBLES SOLUCIONS,
ALTERNATIVES
REGULADORES I NO
REGULADORES

pública, del sector públic instrumental i de
subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament d'aquesta llei, i el Decret
170/2020, de 30 d'octubre, del Consell,
d'aprovació del Reglament orgànic i funcional
de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusivas, el qual atribueix a aquesta
la competència en matèria de dependència.
La norma té per objecte modificar el Decret
62/2017, pel qual s'estableix el procediment per
a reconéixer el grau de dependència a les
persones i l'accés al sistema públic de serveis i
prestacions econòmiques.
El compliment de la normativa en serveis
socials i el compliment de la Llei 39/2015 fan
necessària l'elaboració i publicació d'aquest
decret, ajustant-se a les exigències de les
citades normes.

