
 
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao rexeitamento de 

prestacións para coidados no entorno familiar  

 

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2015 

 

Sr. conselleiro: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de… debido a 
un procedemento de dependencia. 

ANTECEDENTES 

1.No seu escrito indícanos que é filla e gardadora de feito de …. O 23 de marzo de 2009 foi 
recoñecido co grao I, nivel 1 de dependencia. Solicítase revisión de grao e nivel, alcanzando 
o grao III en maio de 2015. O recurso máis idóneo e que mellor se adapta ás circunstancias 
persoais e de saúde da persoa dependente é a libranza para coidados no entorno familiar, 
solicitada dende o inicio do expediente de dependencia en 2009. A Consellería de Traballo e 
Benestar non resolveu sobre a concesión ou denegación do referido recurso, que a Lei 
39/2006, de dependencia, recolle no seu artigo 18. Reclama a libranza económica para 
coidados no entorno familiar. 

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nola 
remitiu. Nela sinálase que “o 23/01/2009 preséntase solicitude de valoración de grao e nivel 
de dependencia de … … O 23/03/2009 dítase resolución de recoñecemento dunha situación 
de dependencia en grao I nivel 1. Constan no expediente do interesado dúas revisións de 
grao e nivel posteriores recoñecéndolle as seguintes situacións de dependencia: Resolución 
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do 11/11/2010: grao II nivel 1 (62,00 puntos). Resolución do 18/05/2015: grao III (88,00 
puntos). O 02/07/2012, previa proposta do órgano de valoración de Pontevedra, ditase 
resolución de aprobación do Programa Individual de Atención de Servizo de axuda no fogar. 
O interesado renunciou ao servizo concedido o que motivou o arquivo do expediente por 
renuncia. Consta que o expediente do interesado foi reactivado cos seguintes números: ... 
Todos estes expedientes teñen resolución PIA concedendo o servizo de axuda no fogar e 
todos están arquivados por renuncia.  

Segundo o artigo 14 da Lei 39/2006, do 14 de decembro. "1. As prestacións de atención á 
dependencia poderán ter natureza de servizos e de prestacións económicas e irán 
destinadas, por unha parte á promoción da autonomía persoal e, por outra, a atender as 
necesidades das persoas con dificultades para a realización das actividades básicas da vida 
diaria. 2 Os servizos do Catálogo do artigo 15 terán carácter prioritario e prestaranse a través 
da oferta pública da Rede de Servizos Sociais polas respectivas Comunidades Autónomas 
mediante centros e servizos públicos ou privados concertados debidamente acreditados". Ao 
abeiro do disposto no artigo 37.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, na elaboración do 
Programa Individual de Atención o órgano de valoración e asesoramento da Dependencia 
deberá ter en conta a consulta formulada ao interesado, ou, no seu caso ao seu 
representante, na que se manifesta as 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 o mesmo. O 
expediente de dependencia de … foi arquivado como consecuencia da renuncia formulada 
polo interesado tal e como dispón o artigo 17.3 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro”. 

ANÁLISE 
 
1. Do exposto dedúcese que a consellería resolveu que o PIA fora un servizo de axuda no 
fogar (SAF) e non a prestación para coidados no entorno familiar solicitada. O reiterou en 
diferentes ocasións, cando a persoa dependente reclamara a revisión do concedido.  

2. A consellería expón que a prestación por coidados no entorno familiar ten carácter 
excepcional, e que é a administración que ten atribuída a facultade de decidir a través dos 
técnicos o servizo ou prestación adecuada, sendo a participación das persoas interesadas 
unha mera consulta.  

3. A preferencia dos servizos respecto das prestacións para coidados no entorno que alega a 
administración recóllese na lei dende a súa primeira redacción. A promoción dos servizos, 
máis caros que as prestacións familiares, supón unha maior calidade de vida para os 
dependentes e as súas familias e o desenvolvemento laboral do sector profesional. Porén, 
non foi aplicada polas diferentes administracións, como o demostran as estatísticas dos 



primeiros anos do sistema de dependencia.  Concedéronse un número elevadísimo de 
prestacións por coidados no contorno familiar e en moitas ocasións comprobamos que 
resultaban moi inadecuadas debido a múltiples circunstancias, como a idade e a saúde da 
persoa coidadora, a falta de atención adecuada da persoa dependente, etc. É mais, noutras 
Comunidades Autónomas segue a facerse unha atribución desproporcionada deste tipo de 
prestacións económicas. 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. 

4. Porén, dende hai tempo tamén comprobamos que a realidade actual é a contraria, isto é, 
a práctica imposibilidade de acceder a prestacións cando son reclamadas, e a imposibilidade 
de coñecer cales son os motivos obxectivos dese rexeitamento, posto que a consellería non 
concreta en termos xerais os criterios que poden levar a ter presente o carácter excepcional, 
nin en termos particulares expresa nada 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. 

5. Estas situacións danse sobre todo cando nos atopamos ante solicitudes de hai moito 
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 moi prolongado de tempo e tiñan a esperanza de que ao menos a espera se 
compensara mediante o pago dos atrasos correspondentes. A atribución do servizo supón o 
contrario, isto é, que non se teña en conta a falta do PIA durante o longo período de espera. 

Esta realidade relaciónase directamente cunha circunstancia que apreciamos dende hai 
tempo e que tratamos nos informes ao Parlamento de Galicia. A administración non 
respondía a moitos expedientes con orientación cara á prestación económica por coidados 
na contorna familiar e con iso as esperas eran frecuentes e prolongadas. A consellería 
sinalaba que os cidadáns deben solicitar servizos, tomando eles a iniciativa, e en caso 
contrario os seus expedientes non se resolvían. E cando finalmente se resolvían os 
expedientes cambiábase a orientación da propia administración, que contaba con proposta 
de resolución de prestación económica para coidados na contorna familiar, sen motivar 
suficientemente a exclusión da prestación, aludindo unicamente a que ten carácter 
excepcional, sen entrar na análise da posible concorrencia desa excepcionalidade no caso 
que examinaba. 



Os maiores atrasos confirmados producíronse cando se pide unha prestación económica 
para coidados na contorna familiar. En ocasións observamos que este tipo de 
procedementos non teñen resposta durante un longo período, algo contrario a dereito. Os 
expedientes paralizábanse e non tiñan resolución final, tal e como apreciamos nos anos 
anteriores, a pesar da nosa insistencia na necesidade de erradicar esta mala praxe, con 
graves consecuencias para todos os dependentes, especialmente os grandes dependentes, 
que tamén a sofren. Observamos esperas moi prolongadas. Recomendamos á consellería 
que deixara de utilizar esta praxe, o que en principio aceptou, aínda que coñecemos que 
nalgún caso continúa. A alternativa que está a darse é a que agora tratamos. 

Porén, non é este o caso examinado, posto que se resolveu expresamente outorgando un 
PIA, aínda que fora con retraso respecto da revisión que obriga a aprobalo, a que atribúe o 
grado II. Mesmo se fixo en diferentes ocasións, como dixemos, co que o diferenza se cingue 
á prestación ou servizo outorgado.   

6. O informe sinala tamén 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.       

7. As atribucións de prestacións por coidados no contorno familiar 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. Nesta liña a consellería avanzou 
na clarificación dos casos que entende como excepcionais e agora sinala que considera tales 
os casos de coidados de maiores de 100 anos e menores de 21, o que agora estendeu ata os 
25 anos.      

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 
mais 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 mais adecuada as 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. 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 e 
intensiva no fogar. Esa explicación podería darse con carácter xeral a través de documentos 
xerais, pero sobre todo debera concretarse nas respostas aos reclamantes (nas resolución e 
nos recursos), posto que deben saber con precisión cal é a posición da administración 
respecto da súa argumentación neste senso, que resulta moi razoable, sobre todo tendo en 
conta que a administración tiña a mesma posición que os reclamantes durante moito tempo 
e ate hai ben pouco, e nin tan sequera sinala o criterio polo que agora cambiou. 

10. Parece razoable estender os casos nos que a administración recoñece a excepcionalidade 
da prestación por coidados no contorno 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 motivárase suficientemente e forma individualizada o cambio de criterio, que 
debera ser excepcional.           

11. 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.  

CONCLUSIÓNS 

Resulta conveniente que por parte da consellería se teñan determinadas situacións como 
merecedoras de PIA con prestación económica na contorna familiar. 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 discapacidade 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 contorno 
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.       

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 a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 

Milagros Mª Otero Parga 
Valedora do Pobo 


