
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao desacordo cunha

valoración de dependencia

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ao desacordo coa valoración de dependencia da súa nai.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que non está de acordo coa resolución de recoñecemento de
dependencia da súa nai. Presentou unha queixa pola súa situación na Xunta de Galicia.
Baixáronlle o grado (do II ao I).

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nola
remitiu. A persoa dependente non recibira servizos ou prestacións no tempo no que tiña
dereito a eles; o procedemento comezou en xaneiro de 2013 e o grado non se rebaixou ata
abril de 2014, polo que debeu darse o PIA correspondente. Con motivo da solicitude de
revisión a consellería resolveu o grado de dependencia á baixa, outorgando un grao I, que
ata hai ben pouco non daba dereito a servizo ou prestacións no sistema de dependencia e
que agora da dereito aos de pouca intensidade. A rebaixa produciuse a pesar de que a súa
nai estaba peor, como acreditan as persoas que a atendían no centro de día ao que acudía,
que tiñan que prestarlle axuda para moitas tarefas (aseo …). Promoveu unha reclamación ou
recurso, pero non se aclarou que se respondera nin se anunciou que se vaia a responder en
breve, a pesar de ser obrigado. A persoa dependente atopábase moito peor e está en
cadeira de rodas, razón pola que reiterou a súa reclamación de nova valoración urxente para
situala onde corresponde na actualidade. Está a ser atendida nunha residencia privada e sen
axuda por parte do sistema de dependencia, a pesar da súa situación.

3. Polo anterior de novo nos diriximos á consellería, que nos remitiu o seu informe
complementario. Coa nova información coñecemos que a consellería finalmente aceptara as
indicacións que lle transmitimos e resolvera sobre a revisión do grado que tiña pendente.
Fíxoo en sentido positivo e aumentou o grao, que é de II. Restaba que se concretara o
servizo pendente (a prestación económica vinculada ao servizo actual) dende hai tempo,



posto que debera terse aprobado con anterioridade, cando a súa nai tiña o grao que agora
recuperou. Polo anterior de novo nos diriximos á Consellería de Política Social, que xa nola
remitiu. Sinalou que “… respecto da efectividade da prestación o artigo 30.2 do Decreto
15/2010, de 4 de febreiro establece que: "A efectividade do acceso ao servizo e/ou
prestacións económicas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na
Comunidade Autónoma de Galicia determinados na resolución de recoñecemento de grado
e nivel de dependencia, quedará demorada ata a aprobación do correspondente Programa
Individual de Atención". O artigo 68 da Orde do 2 de xaneiro de 2012 establece que para as
solicitudes presentadas na data do 01/06/2010 ou data posterior a efectividade do dereito
ás libranzas producirase a partir da data da resolución en que se recoñeza a concreta
prestación económica ou dende que o día seguinte á data en que se cumpra o prazo máximo
de seis meses desde a solicitude sen que se notifique a resolución expresa de
recoñecemento de libranza”. Ademais, o Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da
Xefatura Territorial de Ourense engade que “atópase pendente de resolver o Plan Individual
de Atención de Libranza Vinculada á adquisición dun servizo (Centro Atención diúrna para
persoas maiores en situación de dependencia) respectando a orde de prelación establecida
para a instrución do procedemento que dá prioridade ás persoas dependentes con maior
grado de dependencia e menor capacidade económica e en función da dotación
orzamentaria existente”.

ANÁLISE

1. Coa información transcrita confírmase o exposto na queixa, isto é, que o procedemento
de dependencia se atopaba pendente dunha revisión de grao, que fora rebaixado, a pesar de
que a situación de dependencia era peor. Iso foi corrixido finalmente, pero segue faltando a
aprobación e a efectividade do PIA, que se atopa retrasado. En realidade xa nunha fase
anterior se incorreu en mora, posto que antes do retroceso na valoración xa debera terse
aprobado o PIA, tal e como explicamos na valoración provisional. Agora volve a demorarse,
como confirmou o reclamante, que sinalou recentemente que seguen esperando pola
aprobación da prestación.

2. 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 consellería sinala que atende a orde establecida normativamente; porén, este debe
entenderse dentro do prazo, como é lóxico; se se entendera doutro xeito estaríamos
admitindo que unha previsión regulamentaria habilita ao incumprimento do prazo legal, o
que non é posible.

A mesma consellería sinala que o PIA debe entenderse aprobado por silencio positivo, posto
que así o prevé o art. 68 da orde do 2 de xaneiro de 2012 (… dende que o día seguinte á data
en que se cumpra o prazo máximo de seis meses desde a solicitude sen que se notifique a
resolución expresa de recoñecemento de libranza)

5. 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 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 con
carácter xeral aos 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 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.

Saúdao atentamente,

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


