
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun
procedemento de dependencia.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014

Sra. conselleira:

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

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que foi recoñecido a … o grao II nivel 1 de dependencia por
resolución do 25.11.10, pero a día de hoxe aínda non se fixo efectivo o seu dereito á
prestación por dependencia que lle corresponde. Reclama se faga efectivo o seu dereito coa
maior brevidade.

2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Nesta sinálase que
“con data do 17 de marzo de 2010 achegouse unha solicitude de valoración do grao e nivel
de dependencia …, e foi recoñecida nunha situación de dependencia en grao II, nivel 1, por
resolución do 25 de novembro de 2010. Con data do 1 de abril de 2014 emitiuse unha
proposta de Programa Individual de Atención na que se propón a concesión do Servizo de
axuda no fogar no concello de Santiago de Compostela. Actualmente o expediente está na
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
dependencia e menor capacidade económica e en función dos recursos dispoñibles. En
efecto, o artigo 34 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos
órganos técnicos competentes, establece que o procedemento de elaboración do Programa
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Individual de Atención será ordenado en función do calendario de implantación previsto na
disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de ser o caso, e en
función da prioridade no acceso aos servizos, segundo o disposto no artigo 14.6 da
devandita Lei, que virá determinado polo maior grao e nivel de dependencia e, a igual grao e
nivel, pola menor capacidade económica do solicitante. Aínda así, no ánimo desta consellería
está poder dar resposta adecuada ás persoas en situación de dependencia, coa maior
axilidade posible, a pesar das dificultades que nos atopamos no difícil escenario económico
actual”.

ANÁLISE

1. Dedúcese que o procedemento se atopa demorado. Iniciouse en marzo de 2010 e a
valoración aprobouse en novembro de 2010 (II-1), pero non se resolveu sobre o PIA, como
tampouco se indica en que data se resolverá, e iso 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. A persoa que reclamou por esta forma de actuar 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.



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 resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo ás prestacións
derivadas da lei de dependencia, posto que se atopa demorado, de acordo cos prazos
previstos, de tal maneira que non se produzan demoras que prexudican aos afectado.

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)


