
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido a situación dunha persoa con
dependencia

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …
referente á atención á dependencia do seu pai.

ANTECEDENTES

1. Nesa queixa indicaba que é filla de …. Ten unha dependencia recoñecida do grao III e unha
discapacidade do 71 %. Se lle sobe a pensión 1,37 € e o prezo do centro de día 114,16. O
transporte cústalles 130 euros. O total é 511,87 euros. A pensión sobe un 0,25 % e o centro
de día máis dun 40 %. Os seus pais non teñen suficientes recursos para tanto gasto. Solicitou
unha praza publica en centro de día en Monte Alto e ten 87 puntos. A nai ten 83 anos e o
seu pai cumpre 84 o 30 de abril. Reclama que axilicen os trámites porque fai moita falta. Está
cansada de chamar por teléfono.

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nola
remitiu. Nela sinálase que “… está efectivamente valorado cun grao III de dependencia
dende o 25/11/2013. Con data do 14/03/2014 resólvese o Programa Individual de Atención
(PIA), no que se Ile asigna o recurso de centro de día, séndolle recoñecida praza poucos días
despois, concretamente o 20/03/2014, para o centro de día para persoas maiores de Monte
Alto. Con posterioridade, en data 09/09/2014, o interesado solicita un cambio do seu PIA
para poder acceder a un recurso residencial. Resólvese o novo PIA en data 15/12/2014 e
asígnaselle en data 19/01/2015 praza pública na residencia para persoas maiores de
Vimianzo. O interesado renuncia a esta praza en data 26/01/2015, praza á que nunca chegou
a  incorporarse, aínda que posteriormente volve solicitar recurso residencial só na localidade
da Coruña. O feito de que circunscriba a súa nova solicitude a esta localidade, unha das máis
demandadas de toda a Comunidade Autónoma, determina que na actualidade (data do
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25/03/2015) teña 11 persoas por diante del en espera do recurso público para centros desta
mesma área xeográfica. Evidentemente, canto máis se restrinxe o ámbito xeográfico de
atención, máis se complica o acceso inmediato ao recurso. Proba diso é que coa anterior
solicitude asignóuselle praza moi rápido dende que se resolveu o PIA. En calquera caso, o Sr.
… segue sendo usuario do centro de día de Monte Alto, onde copaga un servizo de xeito
proporcional á súa concreta e individual capacidade económica. En calquera caso, debería
complementarse este informe coas achegas que poida realizar o Consorcio Galego de
servizos de Igualdade e Benestar que é quen xestiona o Centro de Día de Montealto”.

3. A consellería non aclaraba as circunstancias que motivaban a queixa, fundamentalmente a
causa da subida do centro de día. Unicamente se sinala que copaga ese centro, pero non as
causas da subida, no caso de confirmarse. Tampouco sinalaba nada no relativo ao custo que
ten que soportar polo transporte. E finalmente non aclaraba as previsións de incorporación á
residencia na Coruña, que é o que demanda.

4. Ante iso requirimos información complementaria, que se remitiu. Nela sinálase que
(subdirectora xeral de recursos residenciais) “no que atingue á previsión de ingreso na praza
pública residencial que solicita nestes momentos, resulta imposible prever a data de ingreso
dado que a súa situación na lista de agarda, dentro do Programa de Asignación de Recursos
varía a diario, polo efecto das altas e baixas que se producen. Todos os días soben a esta
aplicación informática novas persoas demandantes dun recurso público residencial que en
moitos casos acceden con maior puntuación que a do reclamante. A día de hoxe ten 28
persoas por diante. Reiteramos que solicita acceder a praza pública nunhas das zonas con
maior demanda de toda Galicia (a Iocalidade da Coruña), polo que se conxugamos esta
circunstancia co feito de que se cobren as prazas que van quedando vacantes nos centros
nos que existen prazas públicas, resulta imposible saber se se producirán moitas ou poucas
vacantes proximamente. Á marxe do sinalado, sendo a Consellería consciente da necesidade
de incrementar servizos na zona de referencia, ten en marcha un procedemento de licitación
que lle permitirá contar con máis recursos na zona nas próximas semanas. Non se pronuncia
esta unidade sobre as cuestións que teñen que ver co recurso que desfruta esta persoa no
centro de día de Monte Alto do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, por
canto non dispón de información ao respecto. Tal como sinalamos no noso anterior informe
de 25 de marzo de 2015, deberá complementarse a información desta queixa coa que
achegue o citado órgano. (Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar): “… é
usuario do centro de día de Monte Alto dende o 2 de abril de 2014, a onde acude en réxime
de xornada completa cos servizos de xantar e merenda. Durante o ano 2014, dende o seu
ingreso e ata o mes de decembro, o copago que se lle aplicaba a … polos servizos
contratados ascendía a 267,26 €, segundo as tarifas vixentes nese momento. Dende xaneiro
de 2015 o copago do usuario, en aplicación do "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" ascende á contía de 381,87€ polos
servizos asistenciais e hostaleiros, non incluíndo nesta cantidade o servizo de transporte por
non ser usuario do mesmo. Para a determinación do copago tívose en conta o dato relativo á
capacidade económica mensual, 1.319,52 €/mes, comunicado dende a Subdirección Xeral de
Dependencia. Cabe sinalar que o dato de copago informado pola Subdirección Xeral de
Dependencia para este usuario (817,92 €) foi modificado dende o centro de día por
detectarse que á resolución do recurso ao que correspondía dito copago era errónea, sendo
esta a cantidade o copago correspondente a "atención residencial" en lugar de a "centro de
atención diúrna para maiores en situación de dependencia". A corrección do dito importe
por parte do centro realizase seguindo os criterios que se marcan dende a Xerencia Adxunta
da Área de Benestar, no seu punto 2 onde indica "De detectarse casos de usuarios que
parecen ter resolución de recurso equivocada e, por tanto, unha aplicación de copago
equivocada (...) "Neste caso ao ser testemuñas directas de que o usuario está no servizo
correspondente e distinto ao que figura para o copago, procederemos a aplicarlle o copago
do servizo ou recurso correcto que o usuario disfruta". Seguindo as indicacións
correspondentes deuse traslado a Delegación Territorial de Dependencia para o seu
coñecemento e revisión”.

ANÁLISE

1. Da resposta que agora se valora dedúcese que no relativo ao principal motivo da queixa, a
suba do copago do PIA asignado, de praza en centro de día, seguen sen coñecerse os
detalles desa suba, posto que non se aportan os datos tidos en conta nin explicación
detallada dos cálculos aritméticos que levan a resolvela. En diferentes queixas apreciamos
que as resolucións de modificación dos copagos que aplican a normativa en vigor non
aportaban datos suficientemente claros que permitiran aos afectados coñecer os detalles
tidos en conta e os cálculos aritméticos realizados, co que se xeraba certa indefensión ou se
dificultaba a reclamación para corrixir os posibles erros. A anterior Consellería de Traballo e
Benestar confirmou esa circunstancia e en relación cos casos detectados enviou os detalles
do actuado en cada caso, co que permitíase a comprensión e conseguintemente a
promoción ou o descarte dos posibles recursos.

2. Porén, neste caso non sucede así, posiblemente porque a consellería remite a resolución
do copago ao consorcio. Ao respecto debemos aclarar que calquera modificación esencial do
determinado no procedemento de dependencia resulta ser un elemento do mesmo e por
tanto é de competencia da consellería, á marxe da colaboración que se produza entre os
dous órganos ou con calquera outra administración coparticipante no sistema de
dependencia. A consellería foi a que resolveu adecuadamente sobre o grao de dependencia
e sobre o PIA, polo que agora debe aclarar adecuadamente que o copago modificado, que



supón un cambio nas condicións do PIA antes aprobado, resulta adecuado. Isto mesmo
coincide co aportado polo propio consorcio no seu informe in fine.

3. Polo que se refire ao segundo aspecto da queixa, en diferentes ocasións a consellería
sinalou a circunstancia que agora se comproba de novo, é dicir, a gran demanda para
núcleos densamente poboados e a pouca ou insuficiente oferta neles, o que xera situacións
como a descrita, na que un gran dependente, que debera ter prioridade, non pode acceder á
praza residencial no seu entorno durante moito tempo, mesmo sen que poida concretarse
unha previsión ao respecto. Non se sinala nada respecto das previsións para evitar ou
corrixir esta situación prexudicial para moitas persoas e as súas familias.

4. A carencia de prazas públicas suficientes nas áreas urbanas, neste caso na área da Coruña,
apréciase dende hai tempo. Cando se acepta unha praza lonxe do lugar de residencia
prodúcese un evidente desarraigo e problemas de todo tipo relacionados co mesmo, como a
falta de contacto coa contorna, os largos viaxes e gastos das familias, etc.. E cando non se
acepta o afastamento, como neste caso, o que sucede de forma inevitable é que a espera
polo recurso se prolonga de forma desproporcionada, o que se ve agravado pola falta de
información sobre os posibles tempos de espera. O feito de que con frecuencia se ofrezan
prazas afastadas demostra que existe un desequilibrio entre a oferta e a demanda nas áreas
metropolitanas. A consellería sinala que ao respecto que é “consciente da necesidade de
incrementar servizos na zona de referencia” e “ten en marcha un procedemento de licitación
que lle permitirá contar con máis recursos na zona nas próximas semanas”. Porén, non se
recibiu mais información ao respecto. Ademais, postos en contacto coa reclamante
indícanos que a situación segue a ser a mesma.

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 das persoas con
diversidade funcional de carácter físico, sensorial e psíquica, 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 Política Social a
seguinte recomendación:



Que con urxencia se facilite aos afectados aclaración da modificación do copago que inclúa o
detalle aritmético desa modificación e suficiente motivación legal da mesma; e que tamén
con urxencia se aclaren as medidas anunciadas para aumentar as prazas residenciais na área
metropolitana á que se refire a queixa e en xeral se aporten as medidas de planificación para
aumentar as prazas de centros de día e residencias nas áreas urbanas de maior demanda, de
tal forma que se eviten os importantes problemas que ocasiona a derivación das persoas
solicitantes a prazas afastadas do seu entorno.

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.

Ademais facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou, esta resolución incluirase na páxina web da
institución.

Saúdao atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


