
 
 

 

  

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido aos retrasos das valoracións 
de dependencia 

 
 

 
 

 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2020 

 

 

 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciáronse actuacións de oficio, en aplicación do disposto no artigo 16 da 
Lei 6/1984, de 5 de xuño, da Valedora do Pobo, como consecuencia dos retrasos das 
valoracións de dependencia. 

ANTECEDENTES 

1. A través de diferentes queixas coñecemos que se están a producir retrasos nas 
valoracións ou revisións da dependencia. As queixas por ese motivo veñen dándose nos 
últimos tempos e indican que se supera amplamente o prazo de 3 meses.  

Nas queixas sublíñase que o retraso tamén afecta á notificación da resolución despois de ter 
feita a valoración material da persoa solicitante, a pesar de que aquel trámite non debera 
atoparse con dificultades tales que provoquen a prolongación do retraso. 

Os informes de resposta normalmente confirman tanto o retraso do acto material de 
valoración como da resolución e da súa notificación. 

Os retrasos nas valoracións necesariamente retrasan a atención á que teñen dereito as 
persoas con dependencia, de acordo coa legalidade vixente. 

Expedientes: G.6.Q/4050/20 a 
G.6.Q/4056/20 



 
 

 

  

O problema que tratamos se coñece en todas as localidades nas que se realizan e tramitan 
as valoracións, pero a incidencia é variable. Esa é a causa pola que se inicia unha actuación 
por cada localidade. 

2. Requirimos da Consellería de Política Social que facilitara información sobre o estado das 
agardas para valorar a dependencia, incluído o tempo de espera ata a notificación das 
resolucións, nas diferentes localidades -A Coruña (Q/4050/20), Lugo (Q/4051/20), Ourense 
(Q/4052/20), Pontevedra (Q/4053/20), Santiago (Q/4054/20), Ferrol (Q/4055/20) e Vigo 
(Q/4056/20)-; sobre os actuais tempos de espera en cada unha delas, ou ao menos a data 
das solicitudes que están a resolverse na actualidade, de tal forma que se coñezan as 
esperas; sobre as medidas adoptadas ou previstas para a mellora dos tempos de agarda; e 
sobre as demais circunstancias relevantes. 

A Consellería de Política Social informou o seguinte: 

“Con rexistro de entrada do 24/09/2020 recibiuse petición de informe por parte da Valedora 
do Pobo relativo ao "estado das agarda para valorar as dependencia, incluído o tempo de 
espera ata a notificación das resolucións, nas diferentes localidades -A Coruña (Ct/4050/20), 
Lugo (0/4051/20), Ourense (0/40S2/20), Pontevedra (0/40S3/20), Santiago (0/4054/20), 
Ferrol (0/4055/20) e Vigo (0/4056/20)-; sobre os actuais tempos de espera en cada unha 
delas, ou ao menos a data das solicitudes que están a resolverse na actualidade, de tal forma 
que se coñezan as esperas; sobre as medidas adoptadas ou previstas para a mellora dos 
tempos de agarda; e sobre as demais circunstancias relevantes". 

En resposta a esta petición, infórmase do actual estado do procedemento de recoñecemento 
dá situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e 
atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia. 

En primeiro lugar é preciso indicar que debido ao elevado número de solicitudes que se 
rexistran estase producindo unha acumulación de expedientes que está atrasando os prazos 
nos que se citan ós usuarios e se notifican as resolucións. 

Ademais, debido a situación excepcional derivada do estado de alarma que se declarou para 
a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 produciuse a anulación de 
todas as valoracións de recoñecemento da situación de dependencia que estaban a ser 
programadas desde o día 16 de marzo de 2020. 

Unha vez levantado o estado de alarma, e tendo en conta o establecemento das medidas 
de seguridade orientadas a garantir a protección das persoas que forman parte deste 
colectivo en base a súa consideración de máis vulnerable fronte ao COVID-19, procedeuse 
á reanudación das valoracións de recoñecemento da situación de dependencia coas 



 
 

 

  

máximas garantías de seguridade e minimizando na medida do posible os contactos 
directos presenciais coas persoas solicitantes. 

Segundo datos oficiais publicados por IMSERSO con data de referencia 31/03/2021, o 
número de solicitudes iniciais mecanizadas e pendentes de valorar por unidade xestora é o 
seguinte: 

 

Provincia NQ Solicitudes 
A Coruña 89 
Lugo 105 
Ourense 70 
Pontevedra 31 

 

E o número de solicitudes de revisión de grao pendentes de valorar é o seguinte: 

 

Provincia N2 
Solicitudes 
A Coruña 2.391 
Lugo 1.123 
Ourense 1.882 
Pontevedra 3.111 

Por outra banda, o número de persoas con dereito a prestación vixente é de 66.848 
mentres que número de beneficiarios atendidos de maneira efectiva é de 62.796, polo 
que resulta un total de 4.052 persoas pendentes de atención. A distribución por unidade 
xestora é o seguinte: 

Provincia Persoas pendentes de 
atención 
A Coruña 1.486 
Lugo 677 
Ourense 636 
Pontevedra 1.253 

 



 
 

 

  

En canto ao tempo medio de tramitación das resolucións dos expedientes de valoración 
e recoñecemento do grao de dependencia rexistrados na actualidade, o tempo medio 
transcorrido entre a solicitude e a valoración é de: 
 
 

Provincia Tempo 
medio 
A Coruña 142,80 
Lugo 158,01 
Ourense 212,26 
Pontevedra 127,70 

O tempo medio transcorrido entre a solicitude e a resolución de grao rexistrado na 
actualidade é de: 

Provincia Tempo 
medio 
A Coruña 195,80 
Lugo 226,57 
Ourense 288,92 
Pontevedra 170,00 

Tendo en conta a situación sinalada constátase que o procedemento de valoración da 
situación de dependencia e asignación de recursos do Sistema para a Autonomía e 
Atención á Dependencia presenta na actualidade problemas estruturais que necesitan 
ser abordados para a mellora do procedemento e poder dar resposta ás solicitudes de 
valoración e atención rexistradas evitando demoras excesivas. 

Pero as melloras no procedemento deben ir acompañadas dun aumento dos recursos 
dispoñibles para a atención, configurando recursos viables e sostibles do sistema que 
garantan niveis mínimos de atención para todas as persoas en situación de dependencia 
recoñecida. 

Na actualidade se está analizando o alcance de distintas medidas de mellora no sistema 
e debatendo cambies profundos na configuración do mesmo a través dun "Acordo de 
posta en marcha do Plan de Choque en Dependencia 2021" promovido pola Secretaría 
de Estado de Dereitos Sociais, que ten como punto de partida un incremento dos 
recursos dispoñibles para o seu financiamento. 



 
 

 

  

Entre as medidas de mellora que se están a abordar podemos mencionar a 
simplificación normativa, simplificación administrativa, cambies na concepción do PIA, 
niveis mínimos de atención, descentralización das valoracións, optimización de rutas de 
valoración, melloras na xestión e notificación de citas e confirmación a través de SMS, 
priorización de determinadas patoloxías na valoración da dependencia e reforzo de 
persoal”. 

 
ANÁLISE 

 
1. A resposta da Consellería de Política Social confirma que as valoracións de dependencia se 
atopan retrasadas con carácter xeral, aínda que con diferente incidencia segundo a 
provincia, que o marco territorial da resposta aportada. 

2. Non só retrásanse as valoracións materiais, senón que tamén se producen retrasos na 
correspondente resolución e na súa notificación. Iso sucede a pesar de que estes últimos 
trámites non deberan atopar dificultades tales que provoquen a prolongación do retraso, 
como sinalamos na motivación da actuación de oficio. 

3. O indicado retrasa a aprobacións dos PIAs e por tanto a atención das persoas con 
dependencia. 

4. O Decreto 15/2010 conforma dous procedementos para a dependencia, un para valorar e 
outro 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). Os expediente deberían atoparse resoltos nos prazos 
previstos, de tal forma que se eviten os prexuízos das persoas afectadas directamente e dos 
seus achegados. 
 
5. As solicitudes para valorar a dependencia sofren retrasos de consideración especialmente 
nas provincias de Ourense e Lugo (288 e 226 días de media para resolver, respectivamente), 
pero tamén nas de Pontevedra e A Coruña (170 e 195 días de media para resolver, 
respectivamente).  Ademais, debe terse en conta que os datos refírense a medias, polo que 
en determinados casos sucederá que os retrasos sexan superiores, como comprobamos en 
diferentes queixas.  
 
6. A consellería responde que o procedemento de valoración “presenta na actualidade 
problemas estruturais que necesitan ser abordados para a mellora do procedemento” e 



 
 

 

  

evitar “demoras excesivas”. Para iso debe producirse o aumento dos recursos, polo que 
analiza “ o alcance de distintas medidas de mellora no sistema” e “cambios profundos” a 
través dun acordo de posta en marcha do Plan de Choque en Dependencia 2021 
promovido pola Secretaría de Estado de Dereitos Sociais, o punto de partida do 
incremento dos recursos e do seu financiamento. 
 
As medidas a aplicar serían: simplificación normativa e administrativa, cambios no PIA, 
niveis mínimos de atención, descentralización das valoracións, optimización de rutas de 
valoración, melloras nas citas (confirmación por SMS), priorización de patoloxías e 
reforzo de persoal. 

7. Á vista do tratado parece conveniente reclamar da consellería que as medidas anunciadas 
se adopten con urxencia, a máis axiña posible, posto que a necesidade de corrixir a situación 
que tratamos é perentoria. 

8.  Os dereitos e intereses afectados pola situación que deu lugar a presente actuación de 
oficio se atopan especialmente protexidos na Constitución Española (art. 49). Como 
consecuencia diso os poderes públicos, entre eles a administración autonómica, teñen a 
obriga principal de protexer os dereitos afectados, segundo o establecido no artigo 53 do 
Texto Fundamental. 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Política Social a 
seguinte recomendación: 

Que as medidas anunciadas para mellorar os tempos de valoración da dependencia se 
adopten e comecen a aplicarse con urxencia, posto que os retrasos constatados prexudican 
ás persoas con dependencia ao retrasar o servizo ou prestación que corresponda. 

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, 
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da 
aceptación da resolución formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlles 
efectividade, tamén no seu caso. 



 
 

 

  

En aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte a data na que 
formulou esta resolución incluiranse na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


	Sra. conselleira:

