
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso na atención
a unha persoa con dependencia

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ao retraso dos procedementos de dependencia do seu irmá e a súa nai.

No seu escrito indícanos que seu único irmán, D., ten unha enfermidade mental:
esquizofrenia. Sófreo desde fai máis de 20 anos. Neste momento está vivindo no centro pro
saúde mental … desde abril, nunha praza privada pagada por ela. Solicitoulle unha praza
pública no mes de agosto de 2013 e aínda non a concederon. Ten concedida unha
discapacidade do 65% e un grao II de dependencia (“xa saben como conceden os graos de
dependencia, el ten unha dependencia total, porque non se vale absolutamente para nada”).
Solicitou unha libranza vinculada, pero dinlle que ata o próximo ano "non se van poñer cos
expedientes do grao II". As axudas que lle concederon non chegan para pagarlle estes
gastos, por iso se ten que facer ela cargo dos mesmos. Estivo antes ingresado no Hospital de
Pontevedra, logo no Rebullón en Vigo, e de alí mandábalo para a casa, cousa impensable
porque non poden atendelo pola problemática familiar.

A súa nai, …,que coidaba ata fai un ano a seu irmán, detectáronlle no verán do 2013
Alzheimer, por iso xa non pode atendelo. Debido ao seu estado mental, agravado, e a unha
operación de cadeira,  tena na súa casa, situación insostible posto que ten que traballar e ela
non se deixa coidar. Debido ó seu traslado de domicilio está moi descontrolada
mentalmente e a súa demencia agravouse. Non pode estar soa na súa casa porque é
totalmente incapaz de valerse por si mesma. Ao cambiar de domicilio vai seguir empeorando
o seu estado, xa ocorreu o verán pasado e tivo que marchar para a súa casa porque na súa
negábase a estar e poñíase moi violenta, por este motivo leva un ano pagándolles a dúas
persoas para que a coidaran na súa casa (gasto que non pode seguir asumindo). Ten unha
nena de tres anos e son familia monoparental.
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Debido a todas estas situacións de estremado estrés desde hai tres anos ten diabetes tipo I.

A situación económica e psicolóxica é pésima, é dicir, persoalmente é totalmente incapaz de
sobrelevar todo iso. Reclama axuda inmediata para poder seguir pagando o centro do seu
irmán, senón terá que estar na rúa, posto que el na casa é incapaz de levar unha vida
minimamente digna e non hai ninguén na casa onde vivía e os meus ingresos son moi
inferiores a todos estes gastos. Tamén solicita axuda para pagar a xente que lle axude coa
súa, nai posto que lle solicitou a valoración de dependencia e non lle corresponde nada ata
xullo do ano que ven. Non pode esperar ata o ano que vén, sinala. Tamén valería que lle
proporcionaran unha praza nun centro para ela.

Ante iso requirimos información a esa consellería, que sinalou que o 21 de outubro de 2013
aprobara un PIA para o irmán (centro residencial para persoas con discapacidade) e aos dous
días o incluíron na lista de espera. No entanto, en moito tempo non se proporcionou o
servizo, razón pola cal se demandou a libranza á vista da imposibilidade de acceder a servizo
adecuado, algo habilitado pola normativa cando a espera se prolonga mais de 3 meses. O
primeiro aspecto que debera aclararse é a atribución da praza citada, isto é, unha de
carácter xenérico para persoas con discapacidade, cando noutras ocasións se sinalou que
non existen prazas específicas que respondan ás características persoais deste dependente,
que padece enfermidade mental. Tamén debera aclararse se a espera debeuse a esa
circunstancia, posto que non foi posible concretar a praza ofrecida de forma xenérica. Polo
que se refire á solicitude renovada (para libranza) a consellería non sinalou nada, a pesar de
que a solicitude orixinal é de xullo de 2013. Non se aclara cando se dará o PIA
correspondente, que, tal e como subliñouse, posiblemente ten a súa causa na falta de
efectividade do primeiro. Ao tramitar este tipo de solicitudes debera terse en conta que se
dan polo transcurso dun longo período de tempo na lista de espera e que a normativa ofrece
a posibilidade de solicitar a libranza como alternativa ante a falta da praza atribuída (durante
mais de 3 meses).

Polo que se refire á problemática da nai o informe non indicaba nada; non se sinalan as
causas da valoración baixa, a pesar das circunstancias, e sobre o curso dado ao posible
agravamento que relata a reclamante.

Ante iso requirimos aclaración sobre eses extremos, que a consellería nos remitiu. Sinalou
que “non dispón de centros específicos de atención á saúde mental. A competencia dos
centros de atención especializada dirixidos a persoas con enfermidade mental corresponde
ao Servizo Galego de Saúde. Consonte ao disposto no artigo 37.2 do Decreto 15/2010, do 4
de febreiro, na elaboración do Programa Individual de Atención o Órgano de Valoración e
Asesoramento da Dependencia deberá ter en conta a consulta formulada ao interesado ou,
no seu caso, ao seu representante, manifestado no punto 10 e 11 do anexo 1 que establece



o modelo de solicitude, e no que o solicitante manifesta as súas expectativas ou necesidades
de atención a través dos servizos ou das prestacións económicas do sistema para a
autonomía e atención á dependencia. Tanto na solicitude como no informe da traballadora
social do Complexo Hospitalario de Pontevedra (achegado xunto coa solicitude) indicouse
como expectativa o servizo de atención residencial. Polo que respecta á espera no ingreso
cabe indicar que o Programa de Asignación de Recursos establece unha orde de preferencia
na que se dá prioridade ao grao e nivel de dependencia (en outubro de 2013 o dependente
tiña un grao II (67,00 puntos). No referente ao cambio de PIA a libranza vinculada ao servizo,
a solicitude efectuouse o 16/04/2014. No artigo 33 da Orde do 2 de xaneiro de 2012
recóllense os requisitos específicos que se deben cumprir para a elaboración do PIA e o
recoñecemento do dereito á libranza vinculada ao servizo. En concreto no parágrafo a)
esíxese: "Que o servizo o que se vai vincular a libranza se preste a través de centro ou
servizo debidamente acreditado para a atención á dependencia segundo a normativa
vixente na Comunidade Autónoma de Galicia". Logo de examinada a documentación
presentada por … observouse que a mesma non é válida debido a que o centro privado no
que se atopa o solicitante (…) non cumpre o requisito do artigo 33.a) polo que o 12/11/2014
se lle requiriu documentación complementaria. Este expediente está pendente de recibir a
documentación para continuar coa súa tramitación (concedéuselle un prazo de 10 días
hábiles a contar dende o día seguinte á notificación do requirimento). En canto ao posible
agravamento de … indicar que o 20/10/2014 recibiuse solicitude de revisión por
agravamento do recoñecemento de grao de dependencia efectuado. No artigo 27.4 do
decreto 15/2010, do 4 de febreiro, establécese que "Se no momento da citación existisen
condicións de saúde obxectivamente motivadas que impidan a aplicación dos baremos de
valoración da dependencia establecidos normativamente, suspenderase a tramitación do
expediente ata que se dean as circunstancias que posibiliten a valoración e así o inste o
interesado". Logo de analizada a documentación obrante no expediente e á vista do informe
de saúde aportado coa solicitude de revisión, o órgano de valoración considerou que a
solicitante se atopa nun proceso agudo de enfermidade polo que 21/11/2014 acordou
suspender temporalmente a tramitación do expediente ata que o proceso médico estea
máis estabilizado indicando que a valoración se realizará a partir do 1 de xaneiro do 2015.
Esta circunstancia foille notificada á interesada”.

Tras a análise dos datos dedúcese que o primeiro procedemento, que afecta ao irmán da
promotora da queixa, se atopa retrasado, posto que iniciouse en xullo de 2013 e aínda non
se resolveu. En primeiro termo tal cousa sucedeu debido a que non se deu a praza residencia
comprometida no PIA (atopábase en lista de espera), e posteriormente porque reclamouse
prestación económica para que puidera estar nun centro especializado na atención das
circunstancias que lle afectan, de saúde  mental, pero non se concedeu. 6 meses despois da
solicitude se advertira das dubidas respecto da idoneidade do centro no sistema de
dependencia. Tal e como sinalamos no requirimento de información complementaria, a
nova solicitude ten o seu motivo na espera prolongada, na atribución dun centro residencial



de forma xenérica, sen concretar a súa especialización, e na vontade de permanencia nun
centro de atención sociosanitaria para a enfermidade mental que padece a persoa
dependente.

Ao respecto destas últimas circunstancias é de subliñar que, tal e como xa puxemos de
relevo noutras ocasións, a propia Consellería de Traballo e Benestar recoñece que non ten
centros especializados para saúde mental e mesmo que os centros dedicados a ela de forma
privada non se recoñecen como centros sociosanitarios aos efectos da prestar servizos no
marco sistema de dependencia, como agora se sinala do centro elixido. Se a iso engadimos
que a escaseza de recursos neste terreo que pon de manifesto a Consellería de Sanidade e a
falta de coordinación en materia sociosanitaria que se pon de relevo no tratamento das
queixas deste tipo, algo que subliñan todos as asociacións de persoas afectadas, tal e como
destaca o Informe do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia de 2014, non resultan
estrañas situacións como a que pon de relevo nesta queixa.

En calquera caso, dado que o procedemento segue sen ter efectividade polas diferentes
circunstancia expostas e por tanto a persoa dependente non recibe atención, debe
recomendarse que canto antes se resolva sobre a petición e se habilite o que corresponda,
que en calquera caso debera ter en conta de forma principal as circunstancias da persoa
dependente mediante a habilitación de medios especializados por iniciativa da propia
consellería ou en coordinación coa de sanidade.

Con posterioridade a … confirmou que lle reclamaran aclaracións respecto do centro e que
finalmente se dera proposta positiva para a libranza nel, o que de confirmarse suporía que
se recoñece como adecuado. En caso contrario debería especificarse cales o son e os medios
de acceso a eles polo sistema de dependencia.

Polo que se refire á revisión da valoración da nai da persoa reclamante a consellería sinala
que non puido realizarse nese intre debido ás circunstancias médicas que se apreciaron, o
que resulta adecuado. No entanto, se sinalaba tamén que a revisión se faría este ano, pero
posteriormente non se concretou.

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). O expediente debera atoparse resolto e con efectividade nos prazos previstos; as
demoras prexudican gravemente os 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 PIA non se deran e non foran efectivos aínda, a pesar do tempo
transcorrido.

A persoa que reclamou demanda a preservación de intereses especialmente protexidos na
Constitución Española, que sinala que os poderes públicos realizarán 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.

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 resolva sobre o primeiro expediente obxecto desta queixa, relativo ás
prestacións derivadas da lei de dependencia para un dependente con enfermidade mental e
co recoñecemento do servizo residencial sen concretar polas circunstancias expostas; e que
tamén con urxencia se realice a revisión da valoración do segundo expediente. Ambos
atópanse demorados, de acordo cos prazos previstos, polo que debe procurase que non se
prolonguen os prexuízos aos afectados que veñen asociados a eses retrasos.

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.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


