
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun
procedemento de dependencia de unha persoa con gran dependencia.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención ...

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que é fillo da persoa con dependencia …, con data de nacemento
4-2-28, domicilio actual en …, cun grao de dependencia III. Diríxese a esta institución “en
busca de información e confirmar que o expediente da miña nai non está esquecido nun
caixón”, sinala. É moito o tempo que leva esperando pola praza nun centro público. Na
actualidade a reside en …, pero a situación é economicamente difícil de soster, cando é
imposible facer cálculo ningún, pois ninguén informa minimamente de se está preto ou
afastado o acceder a esa praza.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “o día 24/02/2010, … presentou a solicitude valoración de dependencia, e
o día 27/05/2010 a Xefatura Territorial de Coruña, da Consellería de Traballo e Benestar,
ditou a resolución na que se lle recoñece a … un grao I-1 de dependencia, cunha puntuación
de BVD de 33,00. Este grao, dentro do actual marco xurídico vixente do Sistema para a
Autonomía e Atención á Dependencia, non se atopa en calendario de cara á súa atención a
través dun recurso público. O día 02/07/2013, solicita revisión a instancia de parte, e o
19/08/2013 a Xefatura Territorial de Coruña, ditou unha nova resolución na que se lle
recoñece a … un grao II de dependencia, cunha puntuación de BVD de 62,00. O día

Expediente: G.6.Q/12583/15



30/09/2013, solicita novamente revisión a instancia de parte, e o 10/02/2014 a anterior
Xefatura Territorial ditou a resolución na que se lle recoñece un grao III de dependencia,
cunha puntuación de BVD de 77,00. O día 12/03/2014, foi incluída no Programa de
Asignación de Recursos (PAR) de atención residencial. Respecto da tardanza na adxudicación
do centro e ao número de orde que ocupa no PAR para acceder ao servizo residencial,
nestes momentos ten 98 persoas diante, á espera do recurso. O acceso ao servizo efectúase
a favor da persoa que se atope mellor situada dentro do Programa de Asignación de
Recursos, tendo en conta a aplicación sucesiva dos criterios que se indican no artigo 44.4 do
Decretol5/2010 polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención (PIA)
e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes" O número de orde
indicado, pode variar en función das persoas que se van incorporando e causando baixa no
citado programa diariamente. Finalmente, o tempo de agarda na adxudicación do servizo
residencial tamén está condicionada polo número de prazas vacantes que se producen nos
centros residenciais”.

ANÁLISE

1. Da información transcrita dedúcese que o expediente se atopa retrasado, tal e como se
mencionaba na queixa. A solicitude é de febreiro de 2010, pero aínda no se deu a
aprobación e efectividade do PIA. En xullo de 2013 se solicitou a revisión da valoración que
deu lugar á que tivera que aprobarse o PIA retrasado (grado II). Posteriormente valorouse
como grao III (febreiro de 2014), e dende marzo dese ano a afectada atópase na lista de
espera para acceder a unha praza residencial. A consellería non concreta cando se producirá
tal cousa, co que continúa a incerteza respecto da efectividade de resolto hai mais dun ano.

2. Ademais, a consellería sinala que ten 98 persoas diante, polo que a falta de explicacións
máis detalladas non parece inminente a súa incorporación. Iso sucede a pesar de que se
trata dunha persoa con gran dependencia e que por esa razón debera ter preferencia, tal e
como sinala a lei (art. 3 LD), o que fai pensar que hai moitos outros con ese nivel e sen praza,
e aínda máis, que o resto das persoas con dependencia tampouco acceden.

3. Tampouco se concreta a previsión, posto que se di que iso depende das circunstancias
mencionadas. Porén, nin tan sequera se dá unha mínima previsión sobre o curso da lista de
espera en razón do seu desenvolvemento anterior.

4. O expediente debera atoparse resolto e con efectividade nos prazos previstos; as demoras
prexudican gravemente aos 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.

5. 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 previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos
discapacitados físicos, sensoriais e psíquicos, aos que prestarán a atención especializada que
requiran e os amparará especialmente para o goce 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 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Traballo e Benestar
a seguinte recomendación:

Que con urxencia se dea cumprimento ao PIA aprobado hai máis dun ano para a
persoa con gran dependencia prexudicada polo suposto exposto na queixa, de tal
maneira que non se produzan demoras inxustificadas. E que en calquera caso se
especifique a previsión da súa situación na lista de espera en razón dos
precedentes.

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, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdoa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


