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

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015

Sra. conselleira:

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

ANTECEDENTES

1. No escrito indícanos que solicitou unha valoración inicial de dependencia para atender a
súa nai o 18/02/11, recoñecéndoselle un grao II e nivel 2. Debido a un gran deterioro físico e
psíquico producido polo seu alzheimer, que empeorou de maneira significativa, solicitou
unha revisión da súa valoración de grao e nivel de dependencia e unha libranza para
coidados no contorno familiar o 04/02/15, xa que non ten ingresos económicos nin pode
realizar ningunha actividade laboral porque precisa dunha atención constante as 24 horas do
día, incluso a axuda de familiares cando necesita saír para realizar algunha xestión, xa que
non pode quedarse soa. Dende o 17/03/15 que se lle recoñece un grao III ponse en contacto
en varias ocasións co servizo de dependencia para informarse sobre a situación do
expediente e informan que hai unha proposta aprobada para a libranza económica, por
considerar o órgano que existen circunstancias especiais para facer efectiva esta axuda, e
que se van pagar os atrasos, pero a día de hoxe non se efectuou ningún ingreso. Reclama
que resolvan o expediente e fagan efectivo o pago da libranza para coidados no contorno
familiar canto antes.

Expediente: G.6.Q/13698/15



2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Nela sinálase que
“o 18/02/2011 preséntase solicitude de valoración de grao e nivel de dependencia de … O
01/06/2011 dítase resolución de recoñecemento dunha situación de dependencia en grao II
nivel 2. O órgano técnico de valoración e asesoramento da situación de dependencia de
Vigo, en xunta de valoración celebrada o día 22 de novembro de 2011, emite proposta PIA
de libranza de coidados no contorno familiar. O 19/01/2015 a interesada presenta solicitude
de revisión do grao e nivel recoñecido. O 18/03/2015 dítase nova resolución de
recoñecemento dunha situación de dependencia en grao III. En xunta de valoración
celebrada o día 15 de malo de 2015 emítese nova proposta PIA de libranza de coidados no
contorno familiar. Actualmente o expediente …, que corresponde a …, 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
dependencia e menor capacidade económica e en función da dotación orzamentaria
existente”.

ANÁLISE

1. Coa información aportada confírmase o expresado na queixa, isto é, que o expediente de
dependencia se atopa demorado, posto que foi iniciado en febreiro de 2011, valorouse o
nivel de dependencia en xuño dese ano (II-2), revisouse en marzo de 2015 (III), e déronse
dúas propostas de PIA para a concesión da prestación económica para coidados no entorno
familiar. Porén, aínda non se aprobou o PIA, nin o correspondente á anterior valoración nin
o que deriva da actual, co que a afectada segue sen servizo ou prestación. Ademais, só se
sinala que se seguirá a orde de prelación, co que a incerteza en canto á data de resolución
continúa. Iso sucede a pesar de que se trata dunha persoa cunha gran dependencia e que
por tal razón debera ter preferencia(art. 3 q LD).

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). Neste caso os segundos prazos (para a aprobación do PIA) incumpríronse tanto no
relativo á primeira valoración como respecto da actual, sendo isto máis significativo pola
preferencia á que aludimos.

3. O expediente debera atoparse resolto e con efectividade nos prazos previstos. As
demoras prexudican gravemente as persoas afectadas, 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. As persoas con dependencia, os familiares e os
coidadores mostran a súa desconformidade co atraso constatado na tramitación dos
expedientes, é dicir, porque a avaliación e/ou PIA non se deron, 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), 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 aprobe e dea efectividade ao PIA para a atención da dependencia da
persoa afectada, posto que se atopa demorada, e iso a pesar de que se trata dunha situación
de gran dependencia que debera ter preferencia.

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.

Saúdaa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


