
 
Recomendación dirigida á Consellería de Política Social debido á contía do copago dunha 

praza en residencia pública 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2016 

 
Sr. conselleiro: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido 
á contía do copago dunha praza en residencia pública. 

                                                                 ANTECEDENTES 

1. Na queixa indicaba que reclama contra a contía de copago para praza en residencia 
pública do seu home (exp. …), xa que da pensión que cobra 885 € ten que pagar 878 €, polo 
que os 7 € restantes son insuficientes para o mantemento de gastos mensuais do 
dependente (gastos de farmacia, vestimenta, cueiros, perruqueira, podoloxía ...). É un 
dependente cunha axuda de gran invalidez, polo que o trato que se lle da no caso do copago 
de dependencia para unha residencia pública non é o mesmo que o trato dun dependente 
normal. Os dependentes con axuda de 3ª persoa e os que teñen axuda de gran invalidez non 
se lles respecta o mínimo vital. Solicita baixar o copago e se lle respecte o mínimo vital. 

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar. 
Coñecéronse os detalles tidos en conta pola consellería para chegar ao cálculo mencionado 
na queixa, cuxo motivo se confirma. Para o cálculo da participación no custo do servizo en 
primeira instancia tívose en conta o mínimo vital previsto no art. 14 do decreto 149/2013, de 
forma que se restan 208,79 € á capacidade económica a eses efectos. Porén, con 
posterioridade desvirtúase tal cousa e engádese o complemento de 3ª persoa restado con 
anterioridade á capacidade mensual, co que se chega ao efecto que menciona a queixa, isto 
é, a que a diferenza entre os ingresos antes e despois do pago sexa de 7 €, algo 
aparentemente en contra do concepto de mínimo vital previsto no art. 14 do decreto. 
Ademais, no anexo enviado detállanse os pasos dados e os cálculos aritméticos efectuados, 
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pero cando se suma o complemento non se sinala nada respecto da habilitación legal para 
iso e sobre todo a interpretación feita da súa relación co mínimo vital. 

3. Polo anterior requirimos aclaración urxente, que se recibiu. A consellería seguiu sen 
responder a concreta cuestión exposta no requirimento de información complementaria. 
Confirmouse que á persoa dependente, despois do copago, quédanlle á súa disposición 7 
euros. Porén, non se aclaraba esa circunstancia e a súa relación co mínimo vital previsto na 
normativa. 
 
4. Polo dito de novo nos diriximos á consellería co fin de requirir que con urxencia se 
facilitara aclaración, que xa recibiuse. Indicouse que os cálculos eran correctos de acordo cos 
parámetros legais manexados. Porén, non se aclaraba o que tentamos coñecer (co fin de 
explicalo á reclamante) respecto das razóns polas que normativamente non parece 
respectarse o concepto de mínimo vital nos casos de prestacións deste tipo, isto é, nas 
prestacións económicas de axuda de 3ª persoa e de gran invalidez. A consellería seguía sen 
aclarar a concreta motivación de casos como o que tratamos; fai mención a que un decreto 
autonómico así o prevé, pero non explica o motivo polo que nestes casos esa normativa se 
separa da previsión xeral de mínimo vital. Despois do copago a persoa dependente non 
dispón de renda, segundo se confirma. 
 
5. Un efecto similar se producía anteriormente no caso de libranzas de servizos, pero 
rectificouse. Efectivamente, a propia consellería informou que a Orde do 25 de febreiro de 
2015 modificara a de 2 de xaneiro de 2012 (de desenvolvemento do Decreto 15/2010). O 
artigo único engade un punto 2 ao artigo 57 da Orde: cando a persoa beneficiaria sexa titular 
de calquera outra prestación de análoga natureza e finalidade o importe da libranza que se 
recoñeza, despois das deducións anteriores, non poderá ser inferior ao 25% da contía 
máxima establecida para cada unha das libranzas vixentes segundo o grao de dependencia 
na data en que se produza o recoñecemento. Os programas individuais de atención 
aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta orde e que fosen revisados como 
consecuencia da aplicación da Orde do 19 de abril de 2013 terán efectos a partir da data en 
que se ditou a resolución de revisión do PIA. 
 
6. Polo anterior novamente requirimos da consellería que con urxencia se facilitara 
aclaración, en especial sobre as causas polas que nestes casos non se aplica o criterio do 
mínimo vital como renda dispoñible da persoa con dependencia. A Consellería de Política 
Social xa nola remitiu e nela sinálase o seguinte: 
 
“En contestación á súa solicitude de información complementaria sobre o expediente de 
referencia de data 16/11/2015, en concreto sobre o soporte normativo en que se 
fundamentan os criterios de cálculo da participación do usuario no custo do servizo do 
expediente de dependencia obxecto da queixa, esta Dirección Xeral de Maiores e Persoas 



con Discapacidade informa: Concorrencia na percepción de prestacións de análoga natureza 
e finalidade: O artigo 31 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía 
Persoal e Atención ás Persoas en situación de dependencia, establece que "A percepción 
dunha das prestacións económicas previstas nesta Lei deducirá da súas contía calquera outra 
prestación de análoga natureza e finalidade establecida nos réximes públicos de protección 
social. En particular, deduciranse o complemento de gran invalidez regulado no artigo 139.4 
da Lei Xeral da Seguridade Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 
1/1994, de 20 de xuño, o complemento da asignación económica por fillo a cargo maior de 
18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 75%, o de necesidade doutra persoa 
da pensión de invalidez non contributiva, e o subsidio de axuda a terceira persoa da Lei 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social das Persoas con Discapacidade (LISMI) 
(actualmente contemplado na Disposición Transitoria Única del Real Decreto Lexislativo 
1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos 
das persoas con discapacidade e da súa inclusión social). O artigo 20.2 do Decreto 149/2013, 
de 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizo 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, establece que 
nos ingresos da persoa usuaria non se terán en consideración como renda a contía das 
prestacións de análoga natureza e finalidade recollidas no artigo 31 da Lei 39/2006, de 14 de 
decembro. Así mesmo establece que "Ditas prestacións sumaranse á contía calculada de 
acordo cos criterios de participación do servizo ata o 100% do custo de referencia do 
servizo”. 

Proceso de cálculo da participación das persoas usuarias no custo dos servizos dos que son 
beneficiarias con cargo ao Sistema Público para a Autonomía e Atención á Dependencia: En 
consecuencia, no cálculo da capacidade económica, que se calcula conforme aos criterios 
contidos nos artigos 20, 21 e 22 do decreto indicado, non se ten en conta as prestacións de 
análoga natureza e finalidade que perciba a persoa interesada. A capacidade económica 
resultante é o índice que se toma como base para o cálculo posterior da participación da 
persoa usuaria no custo do servizo do que é beneficiaria, conforme ao previsto no artigo 24 
do decreto indicado, para o caso do servizo de atención residencial que nos ocupa.  

Unha vez determinado o copago resultante, aplícanselle os límites previstos nos artigos 13 e 
14 do decreto sinalado: - Límite superior: Aplicación do artigo 13.1 "En ningún caso a 
participación económica da persoa usuaria poderá exceder o 90% do custo de referencia do 
servizo prestado" - Mínimo vital: Aplicación do artigo 14. Unha vez que se verifica que a 
cantidade resultante como copago respecta ditos límites, ou caso contrario, efectuada a 
corrección oportuna, finalmente aplícase a previsión antes sinalada do artigo 20.0 do 
Decreto 149/2013 "As ditas prestacións sumaranse á contía calculada de acordo cos criterios 
de participación do servizo ata o 100% do custo de referencia do servizo", e verifícase que o 
copago efectivo resultante non exceda do 100% do custo de referencia do servizo. 



O procedemento de cálculo descrito é o que se aplica con carácter xeral para o cálculo da 
participación económica das persoas usuarias no custo dos servizos dos que son 
beneficiarias con cargo ao Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD), en 
base aos presupostos normativos sinalados anteriormente. 

No caso concreto deste expediente, tal como de forma detallada Iles explicamos no último 
informe complementario de data 03/08/2015 respectáronse os límites indicados 
anteriormente, e concretamente o límite regulado no artigo 14 como "mínimo vital". A 
confusión pensamos que vén dada porque a aplicación do referido límite débese 
circunscribir ao copago teórico resultante da capacidade económica (na que xa se 
descontou, tal como indica a norma, os ingresos derivados de prestacións de análoga 
natureza e finalidade). 

A diferenza entre dito copago e o custo real do servizo sería a parte que é financiada polo 
Sistema Público de Protección Social, no que neste caso concorren para a mesma finalidade 
dúas prestacións complementarias, a correspondente á Xunta de Galicia a través do SAAD e 
a correspondente ao sistema de prestacións da Seguridade Social. 

Esperamos ter cumprimentado as súas dúbidas sobre a forma de cálculo da participación da 
persoa usuaria no custo dos servizos e a aplicación dos límites previstos, segundo a 
normativa vixente”. 

ANÁLISE 

1. Co exposto nos informes das consellerías (a anterior e a competente neste intre) 
confirmamos o expresado na queixa, isto é, que as persoas que cobran prestacións 
económicas de análoga natureza que as que poden asignarse no ámbito do sistema de 
dependencia non se ven amparados pola previsión dos mínimos superior e vital previstos na 
normativa autonómica, en especial as mencionadas no art. 31 da Lei de Dependencia, isto é, 
o complemento de gran invalidez, o de fillo a cargo con discapacidade igual ou superior ao 
75 %, e a axuda de terceira persoa. Si se respecta no caso das persoas que cobran rendas 
doutro tipo, tal e como as que define a normativa autonómica. 

2. A consellería confirma que tal circunstancia se dá debido ao regulado no Decreto galego 
149/2013. Os seus art. 13 e 14, relativos a determinación da capacidade económica, prevén 
os límites correspondente, entre eles precisamente o mínimo vital. Porén, ese mesmo 
decreto prevé o que se alega para non aplicalo aos casos citados. Efectivamente, o decreto 
sinalado establece respecto da capacidade económica un límite superior, o 90% do custo de 
referencia do servizo prestado, e un mínimo vital. E posteriormente, despois de realizadas 
esas operacións, o art. 20.2 do Decreto 149/2013 prevé que "ditas prestacións (as análogas) 



sumaranse á contía calculada de acordo cos criterios de participación do servizo ata o 100% 
do custo de referencia do servizo". 

3. Como expresamos nas diferentes ocasións nas que nos diriximos á consellería 
competente, era preciso que se explicara con detalle o motivo da diferente consideración 
das rendas aos efectos da aplicación dos mínimos vitais, que teñen por fin non esgotar na 
súa totalidade a renda dispoñible, o que resulta razoable. Como resposta a esta demanda a 
consellería só fai alusión á previsión regulamentaria que tratamos, que non explica a 
diferente consideración dunha e doutras rendas aos efectos da necesidade de facer 
respectar o concepto xeral dun mínimo vital. 

4. Coa previsión citada e a súa interpretación, que prescinde da aplicación do mínimo nos 
casos das prestacións análogas, prodúcese o efecto prexudicial que é motivo da presente 
queixa. Tendo en conta o sentido xeral que se pretende alcanzar coa previsión do mínimo 
vital ou cos límites de copago, non alcanza a coñecerse cal é o motivo polo que estes límites 
non se aplican tamén as persoas cuxas rendas proveñen das fontes citadas. A gran maioría 
dos beneficiarios das axudas citadas son persoas con discapacidade, e moitas tamén o son 
con carácter orixinal, polo que as súas fontes de ingresos ao longo da vida foron esas. 

5. A aplicación do previsto no art. 31 da Lei de Dependencia non leva a que necesariamente 
se dea a consecuencia que tratamos, senón que esta se produce polo previsto no decreto 
galego. Efectivamente, o citado artigo parece aludir ás prestacións económicas, que non 
deben duplicarse, como é lóxico, e en calquera caso, aínda facendo unha interpretación mais 
extensiva, a prestación estatal non configura a totalidade da renda, polo que son 
perfectamente aplicables os conceptos que tratamos. 

6. En definitiva, confirmouse que o actuado pola consellería se atopa amparado pola actual 
normativa en materia de copago. Porén, non puido coñecerse a razón material ou de fondo 
da diferenciación entre unhas rendas e outras aos efectos dos mínimos, especialmente o 
vital. Non parece xustificado o efecto prexudicial de non aplicalos ás prestacións análogas, 
como se deduce da falta de argumentación material por parte da consellería, a pesar das 
nosas peticións de aclaración. Por iso debera examinarse a conveniencia de modificar a 
interpretación actual da norma, no caso de considerarse posible, ou, no seu caso, promover 
a súa modificación. 

7. O art. 30 da lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, prevé que “se o Valedor do 
Pobo de Galicia, como consecuencia da súas investigacións, chegase ao convencemento de 
que o cumprimento rigoroso dunha norma pode provocar situacións inxustas ou prexudiciais 
para os administrados, poderá suxerir ao Parlamento de Galicia ou á Administración a 
modificación da mesma”. 



8. 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 Política Social a 
seguinte suxestión: 

Que se examine a conveniencia de facer unha interpretación da norma autonómica 
tratada que permita aplicar os límites de copago e o respecto do mínimo vital para 
os casos de rendas análogas ás prestacións económicas de dependencia, ou que, en 
caso de considerarse preciso, se examine a posible modificación da citada 
normativa autonómica co mesmo fin.  

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, 
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da 
aceptación da suxestión 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 ditou esta resolución esta incluirase na páxina web da 
institución. 

Saúdao atentamente. 

 

 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo  


