
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social pola denegación dunha prestación
para coidados na contorna familiar

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …
referente ao servizo aprobado en materia de dependencia.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que a consellería iniciou o procedemento de dependencia o 28 de
febreiro de 2011. O 13 de maio de 2011 recoñécese a dependencia en grao III e nivel 2. O 25
de xuño de 2012 aprobouse o PIA que acorda a inclusión no programa de asignación de
recursos para o acceso a un Servizo Público de Axuda no Fogar. O PIA non se adecuaba as
necesidades da usuaria, polo que se presentou un escrito ao obxecto de solicitar que se
revogase para posibilitar que sexa unha persoa da contorna familiar a que asumira a
atención. O 24 de xullo de 2012 arquivouse o expediente por considerarse erroneamente
que renunciara a percibir calquera tipo de asistencia. O SAF é inadecuado por canto non
toma en consideración o seu delicado estado de saúde, o que leva a que precise unha persoa
de forma continuada; ese servizo é insuficiente. Esta foi a razón de renunciar a el, pero en
ningún caso o escrito supón a renuncia á prestación dunha asistencia suficiente e adecuada
ás circunstancias. A administración acordou arquivar o expediente tramitado, o que obrigou
a presentar o 31 de agosto de 2012 un recurso de alzada. O 1 de outubro de 2014 a
administración desestimou o recurso fundamentando porque “a renuncia da interesada ao
servizo de axuda no fogar supón a manifestación de non continuar co procedemento”. Non é
certo, sinala; manifestou expresamente o seu desexo de ser atendida adecuadamente. O
artigo 18 da Lei 39/2006 establece que o beneficiario poderá optar por ser atendido na súa
contorna familiar e o seu coidador recibirá unha compensación económica por iso, e no
presente caso dábanse os requisitos para proceder a conceder a prestación económica. A
administración aprobou o PIA anos despois de iniciarse o procedemento administrativo.
Durante a tramitación do expediente consta que reunía as condicións adecuadas para ser
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beneficiaria da prestación económica debeu aboarse o importe da contía equivalente á
suma da prestación económica que percibise desde o 28 de febreiro de 2011 ata a data en
que foi ditada a resolución pola que se aproba o PIA.

2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Á vista do informe
fixemos unha valoración provisional que enviamos á consellería, que xa nos respondeu.
Sinala que “neste caso, non se fixo unha desestimación da solicitude nin se denegou o
recurso, resolveuse sobre o recurso idóneo en base á normativa legal aplicable. O recurso
idóneo non ten porque coincidir coas expectativas dos solicitantes, isto vese claramente na
normativa onde de regula o procedemento de elaboración e aprobación do Programa
individual de atención (PIA): O 34 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, establece que o
procedemento de elaboración do Programa 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. No seu artigo 36 establece: "1. A análise das modalidades de intervención máis
adecuadas ás necesidades da persoa en situación de dependencia de entre os servizos e
prestacións económicas previstos na resolución para o seu grao e nivel, levarase a cabo
polos técnicos de Valoración da Dependencia. Para tal efecto poderase recadar dos servizos
sociais comunitarios do domicilio do beneficiario e, se é o caso, do/a traballador/a social do
sistema de saúde ou do/a traballador/a social de servizos sociais especializados, os informes
que se consideren convenientes. 2. A modalidade de intervención máis adecuadas ás
necesidades da persoa en situación de dependencia, de entre os servizos e prestacións
económicas previstos na resolución para o seu grao e nivel, adecuarase aos criterios de
acceso conforme a lexislación aplicable e segundo o seguinte: 1) Os servizos do catálogo
terán carácter prioritario e prestaranse a través da oferta pública do Sistema Galego de
Servizos Sociais, mediante centros e servizos públicos ou privados concertados debidamente
acreditados. 2) De non ser posible a atención mediante algún dos servizos do catálogo,
considerarase a libranza vinculada á adquisición dun servizo. Esta prestación irá destinada á
cobertura dos gastos do servizo previsto no Programa Individual de Atención, debendo ser
prestado por un centro ou programa acreditado para a atención á dependencia. 3) 0
beneficiario poderá, excepcionalmente, recibir unha prestación económica para ser atendido
por coidadores non profesionais, sempre que se dean condicións adecuadas de convivencia
e de habitabilidade da vivenda, os requisitos de idoneidade do coidador e así o estableza o
seu Programa Individual de Atención," E continúa o artigo 37: "1. O órgano de Valoración e
Asesoramento da Dependencia, visto o informe de condicións de saúde e o informe social
achegados xunto coa solicitude conforme os anexos II e III, a valoración dos técnicos de
valoración da dependencia, a consulta formulada ao solicitante segundo o modelo da
solicitude do anexo I e analizada a demais documentación que consta no expediente, emitirá
a proposta do Programa Individual de Atención. 2. Na elaboración do Programa Individual de



Atención o órgano de Valoración e Asesoramento da Dependencia deberá de ter en conta a
consulta formulada ao interesado ou, se é o caso, ao seu representante, manifestada 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. Esta
consulta terá carácter orientativo para o órgano de Valoración e Asesoramento da
Dependencia, non  sendo en ningún caso vinculante para este."

Do anterior dedúcense dúas consecuencias. En primeiro lugar, a determinación do servizo ou
prestación concreta que corresponde ao solicitante vén determinado por un procedemento
no que se prevé a consulta ao interesado, pero esta consulta, que se materializa no
expediente a través do informe social, non é vinculante para a Administración. A decisión
acerca do servizo ou prestación económica concreta correspóndelle propoñela aos órganos
de valoración da dependencia a través da elaboración da proposta do programa individual
de atención, e adoptala á persoa titular da correspondente xefatura territorial do
departamento da administración autonómica con competencias en materia de servizos
sociais a través da súa aprobación. En segundo lugar, sempre terán prioridade os servizos do
catálogo fronte ás prestacións económicas, e, especificamente, a libranza para coidados no
contorno familiar ten carácter excepcional.

En base ao anterior concedéuselle a … un PIA de SAF. Hai que salientar que a libranza de
coidados no contorno familiar non é o único recurso que permite a permanencia da persoa
dependente no seu domicilio, así podemos ver no artigo 3 da Orde do 22 de xaneiro de
2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, a definición e obxectivos do servizo "1.
0 servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no
seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que
teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar. 2. Son
obxectivos do servizo de axuda no fogar: a) Mellorar a calidade de vida das persoas
usuarias. b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.
c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio. d) Manter, mellorar e
recuperar as redes de relación familiar e social. e) Previr situacións de dependencia ou
exclusión social. t) Retardar ou evitar a institucionalización. g) Reforzar a solidariedade e
potenciar o voluntariado social".

Por outra banda, hai que ter en conta que a persoa beneficiaria do servizo ou prestación é a
persoa en situación de dependencia, incluso no caso da libranza de coidados no contorno
familiar, así podemos ver o artigo 35 da Orde de 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento
do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, modificada pola Orde do 19 de abril de 2013, no que
se establece que "con carácter excepcional poderá recoñecerse a libranza para coidados no
contorno familiar que consistirá nunha contía económica de carácter periódico, cuxa
finalidade é proporciónanlle á persoa beneficiaria recursos económicos para contribuír á
cobertura dos gastos derivados da atención prestada pola persoa coidadora non profesional



co obxecto de posibilitar a permanencia da persoa beneficiaria no seu domicilio habitual,
sempre e cando o Programa Individual de Atención determine esta modalidade de
intervención como a máis adecuada entre as do catálogo de prestacións, tendo en conta o
grao de dependencia recoñecido e as necesidades de atención da persoa en situación de
dependencia. A contía económica terá por finalidade contribuír á  cobertura dos gastos,
tales como a adquisición de produtos necesarios para o coidado, produtos e servizos de
apoio necesarios para a atención persoal, mellora da accesibilidade etc., derivados da
atención prestada no seu domicilio á persoa en situación de dependencia".

O carácter excepcional desta libranza establécese dende o comezo da aplicación da lei, na
normativa que desenvolve o procedemento e noutros instrumentos, aos que teñen acceso
tanto o persoal encargado de informar e tramitar os expedientes como os interesados:

 O artigo 14 da Lei 39/2006 do 14 de decembro establece a prioridade dos servizos
respecto das prestacións económicas, sinalando ademais no mesmo artigo 14.4 a
excepcionalidade das libranzas de coidador.

 Os artigos 5.2 e 36.2.1 do Decreto 15/2010 de 4 de febreiro tamén indican que os
servizos do catálogo terán carácter prioritario e prestaranse a través da oferta pública da
rede de servizos sociais. O artigo 36.3 establece a excepcionalidade das libranzas de
coidador.

 A Orde de 2 de xaneiro de 2012 no seu artigo 35 tamén establece a excepcionalidade da
libranza para coidados no entorno familiar.

 Na acta n° 1 das Comisións Provincias de Coordinación do Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia (Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2012), recóllese o
seguinte: "A Libranza para coidados no contorno familiar é unha prestación excepcional, co
obxectivo de que a persoa en situación de dependencia reciba no seu contorno familiar os
coidados non profesionais que precise e así se determine no correspondente Programa
Individual de Atención, sempre e cando non sexa posible a atención a través dun servizo
tendo en conta o carácter prioritario que a propia Lei 39/2006, do 14 de decembro,
establece para estes últimos. Polo tanto é convinte que se proporcione unha maior
información ao cidadán sobre a consideración da excepcionalidade desta libranza, así como
a orientación dos expedientes actuais cara outras modalidades de intervención.

Ao mesmo tempo, tendo en conta a proposta de que se teña en conta a posibilidade de
establecer criterios para valorar a excepcionalidade en supostos determinados, traballarase
dende esta Secretaría en contemplar en futuras regulacións normativas as circunstancias
obxectivas que fundamenten esta excepcionalidade que, neste momento e segundo o
criterio aplicado dende esta Secretaría Xeral, se está a aplicar aos expedientes de menores
de 6 anos de idade.



- No MATIASS (Manual de traballo, información e asesoramento en servizos sociais): que
presta información sobre prestacións e recursos sociais, soportes documentais, pautas e
metodoloxía de Traballo Social, convocatorias de axudas nas diferentes áreas de actuación,
solicitudes, exemplos prácticos, formación, lexislación, así como direccións de interese,
enlaces con internet, novidades, etc.

Ao mesmo tempo serve como instrumento de Traballo Social operativo e axustado á
realidade unificando criterios de actuación dos/das traballadores/as sociais atendendo aos
criterios da lexislación vixente.

 Na Carta de Servizos, publicada no ano 2012, e que tivo unha ampla difusión entre
profesionais do ámbito sociosanitario, especifica o carácter excepcional.

 A "Guía de Asignación de recursos", na que se establecen as modalidades de intervención
máis adecuadas en función da situación da persoa en situación de dependencia, que comeza
a aplicarse a partires do 21/11/2013.

Esta excepcionalidade estábase aplicando no caso dos menores de 21 anos e maiores de 100
anos, en atención ás súas características especiais, ou cando no ámbito do concello de
referencia non exista unha rede de servizos dispoñibles daráselle prioridade as libranzas e en
concreto á libranza para coidados no contorno familiar. Dende o 21 de abril de 2015 estase
ampliando a aplicación da excepcionalidade aos menores de 25 anos, en función da
dispoñibilidade orzamentaria con que se conta no presente exercicio. A este respecto
emitiuse a Instrución (de carácter interno) 3/2015, da Secretaría Xeral de Política Social do
21 de abril de 2015.

Na vontade deste departamento está prestar atención a todas as persoas en situación de
dependencia consonte a súa preferencia, pero isto sempre en base á normativa e as
dispoñibilidades orzamentarias”.

ANÁLISE

1. Tal e como xa trasladamos á anterior consellería en anteriores ocasións, a preferencia dos
servizos respecto das prestacións para coidados no contorno familiar que sinala a
administración recóllese na lei dende a súa primeira redacción, aínda que foi aplicada dun
xeito claramente inadecuado polas diferentes administracións, como o demostran as
estatísticas dos primeiros anos do sistema de dependencia. Ante esa realidade no seu
momento reclamamos o cumprimento da lei e que se dera preferencia aos servizos, como
consta nos diferentes informes do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.

2. Porén, dende hai tempo tamén comprobamos que a realidade actual é a contraria, isto é,
a práctica imposibilidade de acceder a prestacións económicas cando son reclamadas, e a



imposibilidade de coñecer cales son os motivos obxectivos desa imposibilidade, posto que a
consellería non concreta en termos xerais os criterios que poden levar a ter presente o
carácter excepcional, nin expresa nada en termos particulares respecto das circunstancias
dos reclamantes, posto que a solicitude se desestima facendo mención unicamente ao
carácter excepcional da prestación, pero sen facer ningunha consideración particular sobre a
posible concorrencia da mesma no caso que se examina.

3. Ao anterior debe engadirse que estas situacións se dan sobre todo cando nos atopamos
ante solicitudes de hai moitísimo tempo que se deixaron sen resolver e con proposta da
propia administración a favor da prestación económica para coidados no contorno familiar,
polo que o desconcerto dos afectados é lóxico. Os reclamantes esperaban que a proposta se
concretara, aínda que fora despois de moito tempo, posto que a administración non dixo
nada en contrario nun período prolongado de tempo, e esperaban tamén que polo menos se
compensara esa espera mediante o pago dos atrasos correspondentes. A atribución do
servizo supón o contrario, isto é, que non se teña en conta a falta do mesmo (que se
propoñía) durante o longo período de espera.

4. As atribucións de prestacións deste tipo son moi escasas e responden a criterios
restrinxidos. A súa necesidade foi posta de relevo por esta institución nalgúns deles, como
no caso dos menores que exercen o seu dereito á educación (art. 27 CE) en colexios de
educación especial. No entanto, non se coñecen o resto, que deberían facerse públicos para
clarificación da actuación pública neste senso. A consellería mencionou, como fai tamén
neste informe, que a libranza se outorga aos menores de 21 anos (agora tamén aos de 25
anos) e maiores de 100 anos, e cando no concello correspondente non exista unha rede de
servizos dispoñibles. Loxicamente, tales referencias xerais non responden á necesidade de
individualizar os PIA e no seu caso de motivar adecuadamente as atribucións dos mesmos,
sobre todo cando non coinciden co demandado e coa anterior proposta da propia
administración.

5. En relación co anterior, no último informe remitido ao Parlamento de Galicia sinalamos
que unha das máis evidentes carencias do sistema de dependencia que poñen de relevo os
usuarios e as súas familias é a falta de adaptación dos servizos e prestacións ás súas
situacións ou necesidades. En numerosos casos os servizos ofertados non se consideran
adecuados ou proporcionais ás necesidades reais da persoa dependente e a súa contorna de
axuda, sobre todo cando se trata de grandes dependentes que requiren asistencia
permanente. Cada vez son máis as persoas que se queixan de que se proporciona unha parte
mínima da asistencia continuada que se precisa e non se valora a permanencia continuada
do coidador non profesional, que en moitos casos tivo que renunciar a alternativas de vida e
principalmente á súa vida profesional -anterior ou futura-. Reclámase porque estes casos
non se consideran suficientemente xustificados para o outorgamento das prestacións por



coidados na contorna familiar e porque a única argumentación para o rexeitamento é o
carácter excepcional da prestación. Tamén son frecuentes as queixas por atribución dun
servizo de axuda no fogar que non se axusta ás súas necesidades.

6. Deberían concretarse as causas polas que neste caso e en todos os similares non se acepta
como causa excepcional para outorgar a prestación para coidados na contorna familiar a
renuncia á vida profesional anterior ou futura pola necesidade de atención permanente no
fogar. Esa explicación detallada podería darse con carácter xeral a través de normas xerais
ao respecto, pero sobre todo debera concretarse nas respostas aos reclamantes (nas
resolucións ou, a falta delas, nos recursos), posto que deben saber con precisión cal é a
posición da administración respecto da súa argumentación, que resulta razoable, sobre todo
tendo en conta que coincidía coa posición da mesma administración durante moito tempo e
nin tan sequera se sinala o criterio polo que agora cambiou.

7. A consellería sinala que é a administración quen ten atribuída a facultade de decidir sobre
o servizo ou prestación, sendo a participación dos interesados unha mera solicitude ou
consulta. A decisión da consellería baséase no criterio dos equipos técnicos
correspondentes. Nese punto a posición da consellería é correcta, posto que a normativa
que cita regula o procedemento para que sexa a administración competente quen teña a
responsabilidade de decidir ao respecto co respaldo técnico correspondente (art. 29 LD).
Porén, iso non é óbice para que a administración se vexa obrigada a cumprir os requisitos
xerais que afectan as súas decisións, que polo que interesa agora son a atribución dunha
solución adecuada e a motivación suficiente da resolución. Ambas cousas están sometidas
ao correspondente control a iniciativa dos interesados.

8. No último informe remitido ao Parlamento de Galicia sinalamos que unha das máis
evidentes carencias do sistema de dependencia que poñen de relevo os usuarios e as súas
familias é a falta de adaptación dos servizos e prestacións ás súas situacións ou necesidades.
En numerosos casos os servizos ofertados non se consideran adecuados ou proporcionais ás
necesidades reais da persoa dependente e a súa contorna de axuda, sobre todo cando se
trata de grandes dependentes que requiren asistencia permanente. Cada vez son máis as
persoas que se queixan de que se proporciona unha parte mínima da asistencia continuada
que se precisa e non se valora a permanencia do coidador non profesional, que en moitos
casos tivo que renunciar a alternativas de vida e principalmente á súa vida profesional -
anterior ou futura-. Reclámase porque estes casos non se consideran suficientemente
xustificados para o outorgamento das prestacións por coidados na contorna familiar e
porque a única argumentación para o rexeitamento é o carácter excepcional da prestación.
Tamén son frecuentes as queixas por atribución dun servizo de axuda no fogar que non se
axusta ás súas necesidades.



Neste senso a Lei 39/2006, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en
situación de dependencia (LD), recoñece dereitos subxectivos que benefician a un bo
número de persoas e ás súas familias, que antes vían como as necesidades dos dependentes
tiñan que ser abordadas no ámbito doméstico e con recursos unicamente privados, o que
supoñía unha evidente falta de equidade. Agora as persoas con dependencia teñen dereito a
acceder, en condicións de igualdade, ás prestacións e servizos que contempla a lei (art. 4.1),
todos os cidadáns dependentes poderán acceder aos servizos e prestacións descritos na
norma (art. 3.1.b), e a resolución de recoñecemento da súa dependencia determinará os
servizos ou prestacións que corresponden ao solicitante segundo o seu grao de dependencia
(art. 28.3). O art. 29.1 da LD resalta a necesidade de que os servizos ou prestación sexan
adecuados (“os servizos sociais correspondentes do sistema público establecerán un
programa individual de atención no que se determinarán as modalidades de intervención
máis adecuadas as súas necesidades de entre os servizos e prestacións económicas previstos
na resolución para o seu grado …”). Isto supón, no marco da LD, que a expresión
“intervención máis adecuada ás súas necesidades” requira unha motivación suficiente e
acorde coa súa relevancia na efectividade dos dereitos que tratamos, e que o resolto sexa
posible obxecto de control.

9. Parece razoable estender os casos nos que a administración recoñece a excepcionalidade
da prestación por coidados no entorno familiar. Un das situacións que encaixan nesta
excepcionalidade son os de renuncia acreditada ao traballo remunerado previo para o
coidado intensivo da persoa dependente no seo da familia. Ese coidado fai que se reclame
ter en conta a amplísima dedicación dos coidadores, que non pode ser suplida polas escasas
horas de servizo de axuda no fogar que se ofertan como alternativa. Estas situacións son
relativamente comúns e todos os coidadores afectados reclaman de forma xustificada con
argumentos similares aos contidos na presente queixa. Por iso, se xunto coa circunstancia
sinalada tamén se cumpren condicións tales como o carácter adecuado da persoa coidadora,
ou que con carácter previo se dera pola administración unha proposta favorable á prestación
para coidados no entorno familiar, esta debera concederse finalmente. Unicamente podería
descartarse se se motivara suficientemente e de forma individualizada o cambio de criterio,
que debera ser excepcional.

10. Outros casos que deberan terse en consideración no mesmo senso son os de inexistencia
dun servizo específico adecuado, posto que neste caso o servizo que se oferta non aumenta
a calidade de vida, as axudas ou a capacidade de autonomía da persoa. Este suposto
apreciouse con claridade na queixa Q/21873/14, tal e como comentamos no Informe ao
Parlamento de Galicia de 2014.

11. A propia consellería indica que ten en conta a falta de servizo adecuado para acceder á
prestación. Sen embargo, neste caso non o fixo, posto que a resolución do PIA consiste na
asignación dun servizo que non se pode prestar. Colocouse á persoa na lista de espera,



reflexa claramente que o servizo nos existe nese intre e ademais non se poda garantir a súa
existencia nun prazo prudencial, como comprobamos en moitos casos que se nos trasladan
en forma de queixa. Os criterios de preferencia fan que a lista sexa móbil en ambas
direccións e que a previsión de acceso estando nela sexa imposible, como recoñece a propia
administración. Por tanto, nestes casos debera tamén preverse a necesidade de conceder a
prestación.

12. No relativo ao aspecto formal a consellería arquivou o expediente e despois confirmou
ese arquivo, o que resulta adecuado en relación co servizo asignado, posto que non debe
preverse unha posible asignación a quen renunciaría ao mesmo cando se concretara; porén,
obvia que xunto co anterior a reclamante solicita outro servizo, isto é, outro PIA, sen que a
administración resolvera expresamente ao respecto.

CONCLUSIÓNS

Resulta conveniente que por parte da consellería se teñan determinadas situacións como
merecedoras de PIA con prestación económica na contorna familiar, entre elas a que se
examina nesta queixa.

Ademais, con carácter xeral deberan ampliarse as situacións nas que se outorga a
prestación, como nos casos de renuncia a un traballo remunerado previo para dedicarse de
forma exclusiva ao coidado intensivo da persoa con dependencia no seo da familia, ou cando
se dea inexistencia dun servizo específico adecuado; en ambas situación tamén deben
concorrer os requisitos propios para o outorgamento desta prestación excepcional, en
especial que as características do coidador sexan adecuadas e que os coidados, as axudas ou
a atención sexan de carácter intensivo.

Finalmente, as solicitudes que se rexeiten deberan motivarse dun xeito diferente ao que ven
sendo habitual, e a motivación debera conter unha argumentación individualizada e non
baseada unicamente no carácter excepcional da prestación, como se fai ata agora.

A persoa que reclama 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 das persoas
con diversidade funcional ou dependencia, 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 considérase 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 se revise o expediente tratado para motivar adecuadamente o resolto, de tal maneira
que se teñan en contra os argumentos expostos, e en concreto que con carácter xeral as
motivacións sobre concesión ou rexeitamento de prestacións para coidados no entorno
familiar se refiran as circunstancias individualizadas dos solicitantes, sen facer mención
unicamente a súa excepcionalidade, e que entre as situacións que deberan considerarse
adecuadas para a concesión da prestación se inclúan a renuncia acreditada ao traballo
remunerado previo para o coidado intensivo da persoa dependente no seo da familia e a
inexistencia dun servizo específico adecuado, sempre e cando se dean tamén os requisitos
propios da prestación, en especial o carácter adecuado do coidador e que os coidados
precisados sexan intensivos. E que tamén con urxencia se facilite a resposta pendente á
reclamación de revisión do PIA.

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 Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


