
 
 

 

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

 
 

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021 

Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 
…………………..en nome de ………………………. referente ao retraso dun expediente de 
dependencia. 
 

ANTECEDENTES 

1. O 20/7/20 solicitaron o cambio de PIA da súa nai, ………………………….. para libranza 
familiar, sendo a coidadora a súa filla, ……………………… e o 24/7/20 renunciou á axuda a 
domicilio que tiña por non ser o recurso adecuado. 

2. Ante iso requirimos información á consellería, que nola remitiu. No informe sinálase 
o seguinte: 

“O expediente de …………………… DNI ………………….. está en fase de tramitación para a 
elaboración e resolución do Programa Individual de Atención (PIA), respectando a orde 
de prelación establecida normativamente para a instrución do procedemento que dá 
prioridade ás persoas en situación de dependencia con maiar grao de dependencia e 
menor capacidade económica, tal e como se recolle no artigo 34 do 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. 
 
Non obstante o anterior, debido a situación excepcional derivada do estado de alarma 
que se declarou para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-
19, así como ao elevado número de solicitudes existentes en relación con este 
procedemento, estase producindo actualmente una acumulación de expedientes que 
está atrasando os prazos nos que se resolven os PIAs e se notifican as resolucións. 
 
De acordo co anterior, non é posible efectuar a data de hoxe unha estimación da data 
previsible para a emisión da resolución do Programa Individual de Atención en relación 
ao expediente de  …………………………...” 

Expediente: G.6.Q/4262/20 



 
 

 

 
3. O PIA atopábase retrasado, posto que transcorrera o prazo de resolución (3 meses). 
Ademais, non se aportaba data prevista de resolución. É de ter en conta tamén que a 
persoa afectada xa era atendida polo sistema de dependencia e tivo de renunciar ao 
anterior PIA, polo que se atopa pendente a atención a través do recurso que 
corresponda. 
 
4. De novo nos diriximos á Consellería de Política Social co fin de requirir que con 
urxencia facilitara información complementaria, en concreto a previsión da resolución 
pendente, tendo en conta as solicitudes que se están atendendo. A Consellería de 
Política Social xa nola remitiu e sinala o seguinte: 
 
“… Constando no expediente informe social inicial preceptivo, en data 1/09/2020 foi 
solicitado informe social actualizado en relación á situación sociofamiliar da solicitante, 
valoración da persoa coidadora en relación á idoneidade desta para a prestación 
axeitada dos coidados que a solicitante require (risco de claudicación, fraxilidade) 
atendendo ás condicións  de saúde e funcionais desta. Así mesmo, debería  emitirse 
valoración profesional motivada relativa á modalidade de intervención mais axeitada 
ao caso, necesario para a valoración da libranza de coidados no contorno familiar 
como recurso idóneo. Dito informe foi presentado o 19/09/2020. 

Por todo elo, reitérase o indicado no informe: O expediente de  …………………………….., 
DNI …………………………… está en fase de tramitación para a elaboración e resolución do 
Programa Individual de Atención (PIA), respectando a orde de prelación establecida 
normativamente para a instrución do procedemento que dá prioridade ás persoas en 
situación de dependencia con maior grao de dependencia e menor capacidade 
económica, tal e como se recolle no artigo 34 do 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. 

De todos os xeitos indicar que a estimación prevista para a emisión da resolución do 
Programa Individual de Atención en relación ao expediente de  ……………………. é a do 
primeiro semestre do ano 2021.” 

     ANÁLISE 

1. Como sinalamos na primeira valoración, o PIA atópase retrasado, posto que 
transcorreu o prazo de resolución, de 3 meses, o que significa que a preceptiva 
atención (a persoa afectada ten recoñecida a dependencia) tamén atópase retrasada. 



 
 

 

Indícase como data prevista da resolución o primeiro semestre do presente ano, co 
que o retraso pode prolongarse.  

2. O Decreto 15/2010 conforma dous procedementos, 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). 

3. O PIA debería atoparse resolto no prazo previsto, de tal forma que se eviten os 
prexuízos das persoas afectadas directamente e dos seus achegados. 

4. A consellería indica que os expedientes tramítanse pola orde prevista. Porén, o feito 
de que a consellería respecte a dita ordenación non xustifica o incumprimento do 
prazo. 

5. As persoas que reclaman por esta forma de actuar demandan 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 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. 

CONCLUSIÓNS 

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 á Consellería de Política 
Social a seguinte recomendación: 

Que con carácter xeral se adopten as medidas que permitan aprobar os PIAs no prazo 
previsto, e que se aprobe o programa de atención á dependencia pendente no caso 
examinado. 

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 recomendación formulada, no seu caso, e das medidas 
adoptadas para darlle efectividade, tamén no seu caso. 



 
 

 

Ademais, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte a 
data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdaa atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (asinado dixitalmente) 
 
 
 


	Sra. conselleira:
	Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …………………..en nome de ………………………. referente ao retraso dun expediente de dependencia.
	4. De novo nos diriximos á Consellería de Política Social co fin de requirir que con urxencia facilitara información complementaria, en concreto a previsión da resolución pendente, tendo en conta as solicitudes que se están atendendo. A Consellería de...

