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

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa intervención
….

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que a súa nai ten 84 anos e sofre desde hai 12 anos enfermidade
de Parkinson estado 4, nivel máis alto da enfermidade, e tamén sofre complicacións
motoras, psiquiátricas, alucinacións puntuais debido ao tratamento, insuficiencia cardíaca,
enfermidade osteoarticular dexenerativa, depresión cronificada. Necesita atención diaria,
dun andador, pode caer. Non acepta a súa enfermidade, iso provoca situacións perigosas e
irreversibles. Decidiron hai 2 anos, en xuño 2013, solicitar praza no xeriátrico de Viveiro. En
novembro foi a asuntos sociais a preguntar e lle dixeron que non figuraba no programa. A
traballadora estivo de vacacións e non tivo tempo de tramitar o expediente. Eses trámites xa
son longos e agora mais longos polo retraso. Non é a primeira vez que a traballadora deixa
un expediente de lado. A alcaldesa aconsellou poñer unha queixa e en xaneiro 2014 a Xunta
resolve outorgar o grao III, 76 puntos. Non ten ningún servizo. A Dirección de Centro de
Viveiro aconsella preguntar na Xunta e alí explícanlle que está no posto 19 da lista para
entrar no xeriátrico, pero que ese numero pode variar se hai xente que solicita praza e está
peor. Por esa regra nunca entrará, sinala. Ten 76 puntos e cun mínimo de 81 puntos entra
directo. Chaman da Xunta dándolle como solución solicitar unha revisión da puntuación,
volvendo enviar certificado médico e outros 6 meses mínimo. Unha parella de anciáns de
Vigo acaban de entrar no centro, moi lonxe do seu contorno.
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2. Ante iso requirimos, como vostede coñece, información á Consellería de Traballo e
Benestar, que xa nola remitiu. Nela sinálase que “ten, de acordo co Baremo de Valoración de
Dependencia (BVD), o grao III de dependencia , cunha puntuación de BVD de 76 puntos . A
día de hoxe ocupa o número 28 no PAR da provincia de Lugo. Na actualidade o grado de
dependencia e puntuación de BVD para adxudicar unha praza pública na provincia da Lugo
(provincia da interesada) situase no grao III, e puntuación de BVD de 80 puntos, aínda que
esta puntuación varia diariamente en función das persoas que se van incorporando ao PAR,
xa que este actualizase continuamente debido ás altas e baixas que experimenta a diario. A
interesada foi incluída no PAR o día 13/08/2014. Segundo o artigo 37.3 do Decreto 15/2010
polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e o
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 acceso ó servizo deberá producirse
nun prazo non superior a 3 meses desde a resolución do PIA. Transcorrido o prazo de 3
meses e de non producirse o acceso ó servizo público, o beneficiario poderá solicitar unha
modificación do seu PIA para os efectos de obter unha libranza vinculada a un servizo". Con
base no exposto, … pode solicitar unha libranza residencial e á vez continuar no Programa de
Asignación de recursos residencial á espera do acceso ao servizo público residencial. Así
mesmo e coa finalidade de axilizar o ingreso nun centro residencial, podería solicitar a
adxudicación da praza pública no ámbito da Comunidade Autónoma, extremo do que foi
informada en varias ocasións. Finalmente, a adxudicación dunha praza pública nun centro
residencial debe estar enmarcada dentro do procedemento establecido polo Decreto
15/2010 do 4 de febreiro, concretamente no seu artigo 44.4, no que se establece a prelación
de acceso ó servizo mediante a aplicación sucesiva duns criterios. O feito de que se lle
adxudique unha praza pública a …, apartándose a Administración do procedemento
establecido para os efectos no indicado artigo 44.4, podería levar consigo conculcar os
dereitos de outros cidadáns, que en circunstancias semellantes, tamén están á espera de
que se lles adxudique unha praza pública. Así mesmo Dª … indica que "unha parella de
anciáns de Vigo acaban de entrar no centro de Viveiro, moi alonxados do seu entorno". Cada
solicitante é un caso diferente, de modo que hai persoas que solicitan praza en calquera
centro da comunidade autónoma, coa finalidade de ingresar máis pronto, ou porque queren
achegarse a familiares que residen en localidades diferentes a súa. Todas estas
circunstancias foron comunicadas á interesada por escrito e en comunicacións telefónicas
diversas. Mesmo se lle recomendou que solicitase unha revisión da dependencia da súa nai
que, previsiblemente poda ter empeorado, sen que ata a data actuase en tal sentido”.

ANÁLISE

1.Coa información achegada confírmase que o expediente se atopa retrasado, tal e
como se mencionaba na queixa. A solicitude é de 2013, a valoración (III) deuse en
xaneiro de 2014, pero aínda non se deu efectividade ao servizo, posto que en agosto



incluíuse na lista de espera para servizo residencial sen que ata agora se resolvera. A
consellería non concreta cando se producirá tal cousa, co que continúa a incerteza
respecto da data de resolución definitiva.

2. O amplo retraso pretende xustificarse pola ordenación da lista de espera. No
entanto, a lista non fai decaer os prazos legais para a efectividade do dereito
subxectivo da persoa con dependencia, que debera ser atendida como máximo
despois do transcurso de 3 meses dende a aprobación da valoración. Ademais, trátase
dunha persoa con gran dependencia, o grado máximo, e por tal causa debe ter
prioridade (art. 3 LD), o que non está a darse.

3. A consellería alude tamén a que a persoa pode reclamar unha libranza para abonar
parcialmente un servizo privado. Porén, tal circunstancia se habilita como posibilidade
en mans do afectado ante o retraso da administración, sen que resulte dela unha
alternativa que poda alegar a administración como desculpa da non concreción do
servizo.

4. 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).

5. O expediente debera atoparse resolto 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 o recoñecemento non se fixeran, a pesar do tempo
transcorrido.

6. Ademais, seguindo o consello da consellería para evitar esta situación se reclamou
unha revisión da valoración, pero ata o día de hoxe non se deu.

7. 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 resolva e dea efectividade ao expediente obxecto desta queixa, relativo
ás prestacións derivadas da lei de dependencia para unha persoa con gran dependencia,
posto que se atopa demorado, de acordo cos prazos previstos, de tal maneira que non se
produzan demoras inxustificadas que prexudican aos cidadáns afectados.

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 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.

Saúdoa atentamente,

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


