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

de dependencia

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

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que no mes de xaneiro de 2008 presentouse solicitude de
recoñecemento de situación de dependencia respecto de …. O 25 de febreiro de 2009 foi
ditada resolución pola que acorda recoñecer o grao III e nivel 2 e se efectuaba un
recoñecemento do dereito a recibir unhas determinadas prestacións asistenciais e
económicas. Pese ao longo tempo transcorrido non foi posible facer efectivo os dereitos. A
pasividade impediu recibir as prestacións e a asistencia que precisaba e faleceu o 15 de
febreiro de 2011. O PIA aprobado pola administración o 31 de decembro de 2009 non se
adecuaba as necesidades da usuaria, polo que solicitou a libranza no contorno familiar con
intensidade completa. A reclamación non foi atendida antes de producirse o falecemento da
súa nai, pero en todo caso a administración debe aboar aos herdeiros a prestación
económica na contorna familiar solicitada desde xaneiro de 2008, cos correspondentes
atrasos ata a data en que se produciu o falecemento.

2. Ante iso requirimos información á anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nola
remitiu. Sinalou o seguinte:

“- Data entrada solicitude de recoñecemento de nivel e grao de dependencia: 16/01/2008. -
Aplicación da valoración dependencia: 17/07/2008. - Recoñecemento de grao e nivel:
Emisión de proposta-resolución: 16/02/2009. Resolución nivel e grao: 25/02/2009.
Propostas de plan de coidados: 1. Inicialmente libranza de coidados no entorno familiar
dedicación completa e respiro SAF. 2. 27/04/2009 novo plan de coidados no que piden
50h/mes de SAF municipal e libranza de coidados no entorno familiar de intensidade
20h/semana (dedicación media). 3. 20/08/2009 escrito da traballadora social solicitando por
empeoramento da dependente a libranza de coidados no contorno familiar con dedicación
completa e respiro SAF. - Plan Individual de Atención (PIA). Proposta do Plan Individual de
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Atención 31/12/2009. Resolución do Plan Individual de Atención 31/12/2009 recoñécenselle
os atrasos da libranza de coidados no contorno familiar desde o 17/01/2008 ata o
31/12/2009 correspondentes a unha dedicación media e 50 h. ao mes de SAF municipal.
Recorre en alzada a dedicación media o 24 de febreiro de 2010. O 7/04/2010 a traballadora
social informa de que a dependente recibe 11 h ao mes de SAF nese momento e que desde
que solicitou a libranza de coidados completa recibía 22 h ao mes. O 25 de maio de 2010
emítese outra resolución de aprobación do PIA correspondente á incorporación da nómina
mensual con dedicación media e 50h de SAF municipal ao mes. O 24/03/2011 emítese a
resolución de arquivo por falecemento. 0 28/11/2014 dítase resolución pola que se declara a
terminación, por falecemento da dependente, do procedemento do recurso presentado
contra a aprobación do PIA. … percibiu a libranza de coidados no contorno familiar
(dedicación media) correspondente ao período 17.01.2008 ata o 15.02.2011, data na que
faleceu, o que determinou o remate e arquivo das actuacións do procedemento de
dependencia. O procedemento de recurso de alzada presentado contra a resolución de
aprobación do PIA, foi terminado en resolución da Secretaria Xeral de Política Social pola
desaparición sobrevida do seu obxecto, debido ao falecemento da persoa interesada.
Cómpre ter en conta que no procedemento de dependencia o interesado non solicita o
recoñecemento dun grao especifico de dependencia, nin a asignación dun recurso concreto
(servizo ou prestación económica). Correspóndelle a Administración pronunciarse, en
primeiro termo sobre a existencia ou non dunha situación de dependencia e sobre o grao e
nivel que lle corresponde e, posteriormente, sobre o recurso idóneo para atendela. A
asignación dos recursos realizase conforme aos criterios establecidos legalmente (prioridade
dos servizos sobre as prestacións económicas, intensidade e incompatibilidade entre
recursos), en función das circunstancias de cada caso e da dispoñibilidade dos recursos. A
solicitude e as manifestación que formula o interesado durante a tramitación do expediente
sobre o recurso da súa preferencia, son unha manifestación das súas expectativas, teñen
carácter de consulta, pero non son vinculantes para a Administración que debe pronunciarse
sobre o recurso idóneo”.

3. A pesar de tratarse dunha persoa con gran dependencia, que debera ter prioridade (art. 3
LD), sen embargo o seu PIA non se aprobara ata case dous anos dende a solicitude. Cando se
deu o PIA este consistiu nunha libranza, como reclamaba, pero de só dedicación media, e un
SAF de 50 horas ao mes. Aínda que non se especificaba, a consellería debeu pagar os atrasos
correspondentes ao PIA finalmente recoñecido, é dicir, de dedicación media, pero o SAF ao
parecer non se prestou nas condicións aprobadas, 50 horas, senón que so prestaron 11.
Ademais, os reclamantes presentaron un recurso de alzada sobre a modalidade aprobada,
que sen embargo non se resolveu, a pesar de que teñen interese nel debido a que no caso
de resultar estimado repercutiría positivamente no seu patrimonio como herdeiros.

4. De novo nos diriximos á consellería para que se facilitara aclaración sobre os extremos
mencionados. A consellería confirmou o aboamento dos atrasos e resolveu o recurso de
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alzada, pero non aclaraba cal foi o seu contido. Non aclarou como resolveu o incumprimento
parcial do PIA aprobado pola consellería. Ao respecto sinala que a prestación no SAF é
responsabilidade do Concello de Camariñas, o que é correcto. Non obstante, que a
prestación material do servizo resulte atribuída ao ente local non desbota a necesidade de
que sexa a consellería, que ten atribuída a competencia e resolve sobre o PIA, a que garanta
a súa adecuada execución e, no seu caso, quen teña que afrontar as incidencias en caso de
incumprimento. Iso sen prexuízo da esixencia de responsabilidades que corresponda entre
as administracións actuantes e dos seus acordos ao respecto. Ao mesmo tempo valoramos a
posible responsabilidade do concello no incumprimento que tratamos.

5. Polo exposto requirimos nova aclaración urxente tanto á consellería como ao concello,
que xa recibimos.

O Concello de Camariñas sinalou que “… a organización do SAF foi moi complicada e difícil ao
coincidir dúas modalidades de prestación e dúas administracións implicadas na xestión. En
relación ao expediente de … considero que o problema atópase, sobre todo, na resolución
da aprobación do PIA de 25 de malo de 2010, posto que nos detalles da libranza vinculada a
coidados no contorno figura dedicación completa, sen embargo na contía mensual
recoñecida aparece a cantidade de 260,34 € mensuais que, realmente, corresponden a
media dedicación”.

A Consellería de Política Social sinalou que “… respecto á xestión do servizo de axuda no
fogar, tal e como xa indicamos é competencia do Concello segundo a lexislación vixente
nesta materia: - Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para
o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa
Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Artigo 5°.-Integración no Sistema Galego de Servizo Sociais. 1. A Comunidade Autónoma de
Galicia, no ámbito das súas competencias e de conformidade co disposto na Lei 13/2008, do
3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, garante a oferta de servizos e prestacións
económicas recollidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, integrándoas no Sistema Galego
de Servizos Sociais. 2. De conformidade co artigo 14 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, os
servizos do catálogo terán carácter prioritario e prestaranse a través da oferta pública da
rede de servizos sociais pola comunidade autónoma mediante centros e servizos públicos ou
privados concertados debidamente acreditados. De non ser posible a atención mediante
algún destes servizos procederá o recoñecemento da prestación económica vinculada. Esta
prestación irá destinada á cobertura dos gastos do servizo previsto no Programa Individual
de Atención, debendo ser prestado por unha entidade ou centro acreditado para a atención
á dependencia. - Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia: Artigo 11°.-
Funcións dos servizos sociais comunitarios básicos. 1. Son funcións dos servizos sociais
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comunitarios básicos as seguintes: a) O estudo e diagnóstico social da comunidade, que
implica a detección e análise de necesidades e demandas, explícitas e implícitas, no seu
ámbito de intervención. b) A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas
necesidades detectadas ou anticipadas no diagnóstico social. c) A identificación de grupos de
poboación vulnerables e a detección precoz de situacións de risco para o desenvolvemento
de actuacións de carácter preventivo e de promoción social. d) A atención das situacións
individuais, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a
valoración técnica previa e a consecuente intervención no caso, que incluirá, cando sexa
conveniente, a derivación cara ao recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos
sociais ou a outros sistemas de benestar ou a asistencia nos trámites necesarios para
acceder a outros. e) A participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento
dos correspondentes proxectos personalizados de intervención nos termos establecidos na
normativa específica en materia de inclusión social. f) A xestión do servizo de axuda no
fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía
persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte
aplicable. g) A información, a orientación e o asesoramento a toda a poboación, facilitando o
seu acceso aos recursos sociais. h) O fomento da participación activa da cidadanía mediante
estratexias socioeducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social organizada.
2. As funcións dos servizos sociais comunitarios básicos previstas na alínea anterior
desenvolveranse regulamentariamente.

Artigo 60°.-Competencias dos concellos. 1. De conformidade co previsto nesta lei e na
lexislación aplicable sobre réxime local, correspóndenlles aos concellos, no marco da
planificación e ordenación xeral do sistema galego de servizos sociais, as seguintes
competencias: a) A creación, a xestión e o mantemento dos servizos sociais comunitarios
básicos. 2. Estas competencias exerceranas os concellos, por si mesmos ou asociados, ou a
través das fórmulas de colaboración interadministrativa, co fin de alcanzar unha maior
eficacia e rendibilidade social dos recursos dispoñibles.

En consecuencia, entendemos que a motivación da falta de acceso ás horas do servizo de
axuda no fogar aprobadas no PIA debería facela o Concello de Camariñas”.

ANÁLISE

1. Como pode apreciarse, segue sen aclaración definitiva o incumprimento parcial do PIA
aprobado pola consellería. Como sinalamos, en primeiro termo a prestación do SAF é
responsabilidade do Concello de Camariñas, tal e como sinala a normativa citada.

2. Porén, que a prestación material do servizo resulte atribuída ao ente local non desbota a
necesidade de que a consellería, que ten atribuída a competencia e por tal causa resolve
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sobre o PIA, garanta a súa adecuada execución e, no seu caso, teña que afrontar as
incidencias en caso de incumprimento. Iso sen prexuízo da esixencia das responsabilidades
que podan corresponder.

3. Descoñecemos como se coordinan as funcións das dúas administracións para a atribución
de prazas de SAF mediante os PIA nun determinado concello (acordos de financiamento do
servizo, previsións que permiten aprobar o PIA, intercambio de información ao respecto,
prácticas ou protocolos ao respecto …). Non se coñece neste caso e tampouco con carácter
xeral. Por iso, tanto a consellería como o concello deberan aclarar esas circunstancias.

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 á Consellería de Política Social e ao

Concello de Camariñas as seguintes recomendacións:

Concello de Camariñas:

Que con urxencia se aclaren as causas polas que non se prestou o SAF da súa
responsabilidade, segundo a normativa vixente, despois de aprobado o correspondente PIA;
e se aclare o medio polo que se relaciona coa administración autonómica para definir as
prazas de SAF a ofertar no concello, especialmente no caso que examinamos.

Consellería de Política Social:

Que con urxencia se facilite aclaración sobre o medio polo que se relacionan a administración
autonómica e as locais aos efectos de definir as prazas de SAF que poden ofertarse en cada
concello, sobre o actuado no caso que examinamos, e sobre as actuacións da Xunta de
Galicia para casos de incumprimento dos PIA aprobados por ela mesma, como sucedeu neste
suposto.

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.
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Saúdao atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


