
Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i Interior

Informació
de contacte

Equip d'Atenció a les Persones  i a les 
Famílies.

El trobareu ubicat als Centres d'Atenció 
Primària de cada parròquia

Àrea de Promoció de l’Autonomia
Personal

Av. Príncep Benlloch, núm. 30, 4t pis
Ed. Clara Rabassa
AD500 Andorra la Vella
Telèfon + 376 874 800

Me’n vaig a casa meva
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Definició del servei

El programa Vida Independent promou que 
les persones amb discapacitat puguin 
decidir on i amb qui viure, en igualtat de 
condicions que la resta de població.

Ofereix els suports personals i un acompa-
nyament perquè la persona gestioni les 
activitats de la vida diària (AVD) a casa 
seva i en la societat, amb el màxim de ben-
estar.

Objectius

• Promoure que les persones amb diversitat 
funcional puguin decidir on i amb qui viure 
fomentant l’autogestió i l’autodeterminació 
per prendre les seves pròpies decisions 
vitals

• Facilitar autonomia en les activitats de la 
vida diària (AVD)

• Cooperar amb l’entorn i els referents natu-
rals de la persona

• Garantir l’accés i la participació a la comu-
nitat i als recursos socials

Destinataris

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
trastorn mental associat.
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Requisits d’accés

• Ser major d’edat

• Tenir un grau de menyscabament igual o 
superior al 33% reconegut a Andorra

• Disposar de residència permanent i efecti-
va al Principat d’Andorra

• Habilitats mínimes d’autonomia personal 
(en els desplaçaments, en la cura personal, 
en la vida domèstica...)

• Capacitat econòmica personal

Habitatge

La persona és la propietària o llogatera de 
casa seva i assumeix totes les despeses 
de manteniment: llum, aigua, calefacció, 
neteja, telèfon,etc.

Urgències

Totes les persones disposen al seu domicili 
del Servei de Teleassistència Domiciliària 
24 h (TAD) per tal de poder atendre qual-
sevol emergència que es pugui produir.


