
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dun procedemento
de dependencia

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … relativo
ao retraso dun procedemento de dependencia.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que o 21 de maio de 2014 recoñecéuselle ao seu pai, …, unha
situación de dependencia de grao III, cunha puntuación de 91 puntos. Teñen presentada
unha solicitude de prestación económica en favor de súa nai e concorrendo os requisitos
establecidos na orde 2 de xaneiro de 2012 non recibiron resposta do órgano competente
para resolver.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “… achegou, con data do 19.12.2013, unha solicitude en base á que se
reactivou o expediente de dependencia … que se arquivara por caducidade. Por resolución
do 10.02.2012 recoñecéraselle nunha situación de dependencia en grao II e nivel 2
(puntuación BVD/ATP: 66,61) a cal se lle conservou conforme ao artigo 35.4 do Decreto
15/2010, do 4 de febreiro. Con data do 20.05.2014, en base a unha solicitude de revisión a
instancia de parte, emitiuse unha nova de resolución onde se lle recoñecía nunha situación
de dependencia en grao III (Puntuación BVD/ATP: 91,00). O expediente está en fase de
tramitación para a elaboración e resolución do Programa Individual de Atención,
respectando a orde de prelación establecida normativamente para a instrución do
procedemento que dá prioridade ás persoas dependentes con maior grao e nivel de
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dependencia e menor capacidade económica e en función da dotación orzamentaria
existente. … ten solicitada unha libranza para coidados no contorno familiar, figurando como
coidadora non profesional a súa dona, …. Comunicámoslle que pese á firme vontade deste
departamento de prestar atención a todas as persoas en situación de dependencia con
dereito recoñecido, a mesma atópase condicionada pola prioridade que establece a Lei
39/2006, do 14 de decembro, en relación á concesión de servizos fronte as prestacións
económicas, á dispoñibilidade de financiamento, así como, especialmente e tal e como
indica o artigo 14°.4 da Lei 39/2006, ao carácter excepcional da prestación de coidados  no
contorno familiar. Isto non xustifica de por si o retraso en relación cos solicitantes con
dereito recoñecido ás prestacións económicas pero neste momento, debido ao deficiente
sistema de financiamento establecido e ao esforzo que este departamento está centrando
na asignación de servizos, fai que non se poida resolver o acceso ás prestacións económicas
nos prazos establecidos. Non obstante o exposto, informámolo sobre a posibilidade que ten
o interesado, tendo en conta a súa situación e de consideralo oportuno, de poñerse en
contacto co seu/súa traballador/a social de referencia ou co Servizo de dependencia e
autonomía persoal de Lugo, para recabar información ou ampliala de cara a valorar, de ser
posible, outras modalidades de intervención entre o catálogo de servizos e prestacións da
Lei 39/2006, do 14 de decembro, desenvolto nesta Comunidade Autónoma polo Decreto
149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se
determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo
(DOG n° 182, do 24/09/2013) que se axusten ás necesidades de atención, tales como: a)
Servizos de prevención das situacións de dependencia e de promoción da autonomía
persoal. b) Servizo de Teleasistencia. c) Servizo de Axuda no Fogar. d) Servizo de Centro de
atención diúrna e de atención nocturna. e) Servizo de Atención Residencial para persoas en
situación de dependencia. f) Libranza vinculada a adquisición dun servizo”.

ANÁLISE

1. Co informe confírmase o retraso no procedemento; este iniciouse en decembro de 2013
(anteriormente tramitárase outro que caducou, sen que se mencionen as causas), pero non
se aprobou o preceptivo PIA, sen que se indique en que data se resolverá o procedemento, a
pesar de que expresamente se requiría información ao respecto. Polo tanto, continúa a
incerteza respecto ao momento en que finalmente se aprobará e dará efectividade ao PIA.

2. O Decreto 15/2010 conforma dous procedementos, un para valorar e outro para aprobar
o servizo ou a prestación a través do chamado Programa Individual de Atención (PIA), e
establece para o recoñecemento da situación de dependencia un prazo de 3 meses (art. 14),
e para a aprobación do PIA outro prazo de 3 meses dende ese recoñecemento previo (art.
15).



3. O expediente debera atoparse resolto nos prazos previstos e sen demoras que prexudican
gravemente aos cidadáns afectados, que polas circunstancias que no seu momento
acreditaron precisan atención de maneira perentoria. Por iso, esta reclamación, como todas
as abundantes queixas por este motivo, reflicte un importante grao de desgusto, o que
resulta perfectamente comprensible. Os dependentes, familiares e coidadores mostran a súa
desconformidade co atraso constatado na tramitación do expediente, é dicir, porque a
avaliación e/ou o recoñecemento non se fixeran, a pesar do tempo transcorrido.

4. O motivo principal da falta de resposta parece ser que a orientación do PIA cara a unha
prestación económica para coidados na contorna familiar, e esa prestación é excepcional. A
Consellería de Traballo e Benestar outorga preferencia aos servizos e só concede esas
prestacións económicas en casos excepcionais, tal e como prevé a lei. Porén, non resulta
adecuado -e xera o problema que tratamos nesta e noutras moitas queixas- que a
consellería non dea resposta ás solicitudes, algo contrario ao previsto legalmente, posto que
a obriga de resolver existe en todo caso (art. 42 Lei 30/1992). Os expedientes paralízanse e
non teñen resolución final, algo que se aprecia claramente no caso examinado e noutros
similares. Iso implica importantes prexuízos para os dependentes debido a que nin eles nin
as súas familias coñecen que a razón de que non estean atendidos é o que piden, que por
outra parte é unha prestación comprendida no catálogo e comunicada no seu momento
como posible pola propia consellería, e mesmo recoñecida por esta na súa proposta oficial. A
maioría das veces coñecen esta realidade cando promoven as súas queixas ante esta
institución. Nos informes dirixidos ao Parlamento de Galicia sinalamos que a consellería
debera evitar estas situacións e desterrar definitivamente esta mala praxe.

5. O amplo retraso pretende xustificarse tamén pola suposta preferencia doutros
expedientes en razón de criterios tales como o grao de dependencia e a capacidade
económica; no entanto, da comparación con outros expedientes resulta claro que esa non é
a razón, posto que se trata dun gran dependente, isto é, co grao máximo de dependencia.
Non resulta adecuado aludir a ese argumento cando se trata dunha persoa co nivel máximo
de dependencia e que por tal causa debe ter prioridade, tal e como preceptúa o art. 3 da lei
de dependencia, o que non está a darse.

6. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que obriga aos poderes públicos a
realizar unha política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración dos
discapacitados físicos, psíquicos e sensoriais, aos que prestarán a atención especializada que
requiran e ampararán especialmente para que gocen dos dereitos que este título (I) outorga
a todos os cidadáns (art. 49). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre
eles a administración autonómica, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos
mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.

CONCLUSIÓNS



Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Traballo e Benestar a seguinte recomendación:

Que con urxencia se resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo ás prestacións
derivadas da Lei de Dependencia para unha persoa con gran dependencia, posto que se
atopa demorado, de acordo cos prazos previstos, de tal maneira que non se produzan
demoras que prexudican aos afectados.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdoa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


