
 
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento 
de dependencia 

 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2015 

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

         ANTECEDENTES 

1. No seu escrito indícanos que é filla, gardadora e coidadora de …., que ten a resolución de 
dependencia de 12/07/10, cun grado II e nivel 2, e revisión desestimada o 25/06/12. Deuse 
un empeoramento e reclama que se volva a revisar o expediente para valorar a situación. 

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nola 
remitiu. Nela sinálase que “achegou con data do 11.03.2010 unha solicitude de valoración 
do seu grao e nivel de dependencia, e por resolución do 26.07.2010 recoñecéuselle nunha 
situación de dependencia en grao II e nivel 2 (puntuación BVD/ATP: 68,00). Con data do 
12.06.2012, achégase unha solicitude de revisión a instancia de parte, que se denega con 
data do 25.06.2012 en base a que non concorre ningunha das circunstancias establecidas 
pola normativa que xustifiquen unha revisión. O expediente 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. … ten solicitada unha libranza 
para coidados no contorno familiar, figurando como coidadora non profesional …. 
Comunicámoslle que pese á firme vontade deste departamento de prestar atención a todas 
as persoas en situación de dependencia con dereito recoñecido, a mesma atópase 
condicionada pola prioridade que establece a Lei 39/2006, do 14 de decembro, en relación á 
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concesión de servizos fronte as prestacións económicas, á dispoñibilidade de financiamento, 
así como, especialmente e tal e como indica o artigo 14°.4 da Lei 39/2006, ao carácter 
excepcional da prestación de coidados no contorno familiar. Por outra banda, respecto á 
revisión por empeoramento, no artigo 30 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, disponse que 
o grao de dependencia será revisable, a instancia do interesado, dos seus representantes ou 
de oficio polas Administracións Públicas competentes, por algunha das seguintes causas: - 
Melloría ou empeoramento da situación de dependencia. - Erro de diagnóstico ou na 
aplicación do correspondente baremo. No artigo 42 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, 
regúlase a revisión do grao e nivel de dependencia nos seguintes termos: " 1. O grao e nivel 
de dependencia será revisable polas causas establecidas no artigo 30 da Lei 39/2006, do 14 
de decembro, e na súa normativa de desenvolvemento. O procedemento iniciarase a 
instancia da persoa interesada ou do seu representante, ou de oficio polo órgano do 
departamento territorial da consellería con competencias en materia de servizos sociais. 2. 
Se a solicitude de revisión a presenta o interesado deberá acompañarse dos informes de 
condicións de saúde e documentos que fundamenten as causas de revisión e dirixirase ao 
departamento territorial da consellería con competencia en materia de servizos sociais do 
domicilio do beneficiario ( )". A reclamante, tal e como se dispón nos artigos mencionados 
anteriormente, poderá formular unha solicitude de revisión que deberá ir acompañada dos 
informes de condicións de saúde e documentos que fundamenten a revisión”. 

          ANÁLISE 

1. Coa información transcrita confírmase o exposto na queixa, isto é, que non se revisou o 
grao outorgado; tampouco se resolvera o recurso de alzada promovido contra a denegación 
de 2012. Os retrasos neste tipo de recursos foron comprobados en queixas similares. Porén, 
a afectada non aclara que aportara a xustificación requirida legalmente. Recentemente 
promoveu outra revisión xa cos informes xustificativos, polo que en breve debería coñecerse 
esta nova solicitude.   

2. Por outra banda o procedemento de dependencia atópase moi retrasado, posto que se 
iniciou en marzo de 2010 e aínda non se concluíu. Ademais, o informe non sinala cando se 
resolverá; unicamente argumenta que segue a orde de prelación establecida, co que 
continúa a incerteza respecto do cumprimento da correspondente obriga legal. 
Efectivamente, o Decreto 15/2010 conforma dúas fases do procedemento, unha para 
valorar e outra 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). 



3. 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. 

4. A situación de retraso dáse fundamentalmente cando se pide unha prestación económica 
para coidados no entorno familiar, como neste caso. A interesada confirmou que o 
procedemento se orientou cara a esa prestación e posiblemente (a falta de mais 
información) a proposta da propia administración fora esa. Porén, a chamaron da consellería 
para que ela mesma cambiara a súa solicitude, ao que negouse.  

A anterior Consellería de Traballo e Benestar outorgaba preferencia á concesión de servizos, 
de acordo co previsto na lei de dependencia, e só concedía prestacións económicas, en 
especial as de coidados no entorno familiar, en casos excepcionais. Porén, non resultaba 
adecuado (e xeraba o problema que tratamos) que a consellería non dera resposta algunha 
ás solicitudes, algo contrario ao previsto legalmente, posto que a obriga de resolver existía e 
existe en todo caso (art. 42 Lei 30/1992). Os expedientes paralizábanse e non tiñan 
resolución final, como apreciamos neste suposto. 

A consellería sinalaba que a falta de atención se debía a que se pedía unha prestación 
económica de coidados no entorno familiar e que os propios solicitantes podían tomar a 
iniciativa mediante a reclamación doutra prestación ou servizo. Como sinalamos nos 
informes ao Parlamento de Galicia, iso implicaba importantes prexuízos para os 
dependentes e as súas familias debido a que non coñecían que a razón de que non estiveran 
atendidos era o que pedían, que por outra parte era unha prestación comprendida no 
catálogo e comunicada no seu momento como posible pola propia consellería. Por iso, debía 
evitarse con carácter xeral esa mala praxe. 

6. 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 das persoas con 
diversidade funcional física, sensorial e psíquica, as 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 recomendación: 

Que con urxencia se resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo ás prestacións 
derivadas da lei de dependencia, posto que se atopa demorado, de acordo cos prazos 
previstos, de tal maneira que non se produzan demoras inxustificadas que prexudican aos 
afectados; que con carácter xeral se resolvan en prazo os recursos contra as valoracións ou 
as solicitudes de revisión; e que, á vista da falta de resolución do recurso anterior, ao menos 
se resolva con urxencia sobre a última revisión demandada.    

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 ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdao atentamente. 

 
 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 


