
 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso de dúas 
prazas residenciais 
 

 
 

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2021 

 

Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 
…………………………….. referente ao retraso de dous servizos de atención residencial. 

     ANTECEDENTES 

1. No seu escrito indícanos que os seus pais “……………………………., e 
……………………………………, residen Casa Comunitaria en … teñen concedida praza 
residencial pública, polo que solicitan que se axilicen os trámites para o seu traslado 
debido ás dificultades económicas e á distancia coa familia”. 

2. Ante iso requirimos, como vostede sabe, información á Consellería de Política Social, 
que xa nola remitiu. No informe sinálase o seguinte: 

“… Primeiro. Segundo os datos que constan no expediente dixital e aos que ten acceso 
esta unidade administrativa, o 17/12/2018, recoñécese a ……………………………..e 
……………………….. unha situación de dependencia en grao I. 

Por resolucións de 18/02/2019 recoñecese a .................................. e 
.................................., a inclusión no Programa de Asignación de Recursos para o 
acceso a un servizo público de atención residencial (carteira de servizos comúns). 

Con data 29/04/2019 os seus expedientes de dependencia son trasladados á unidade 
de dependencia de Pontevedra. 

Con posterioridade, as persoas interesadas presentan escrito solicitando a revisión do 
Programa Individual de Atención que se inicia o 17/07/2019. Unha vez examinadas as 
circunstancias que concorren no informe de condicións de saúde, no informe social, 
demais documentación que obra no expediente e tendo en conta a normativa vixente, 
con data 19/07/2019 o Órgano de Valoración e Asesoramento da Situación de 
Dependencia de Pontevedra emite nova proposta do Programa Individual de Atención, 
no que figura o servizo de atención residencial (Carteira de servizos comúns) pola vía de 
libre concorrencia, contemplando o ingreso conxunto dos cónxuxes. 
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Con data 22/07/2019, resólvese recoñecer a inclusión no programa de asignación de 
recursos para o acceso a un servizo público de atención residencial. 

Con data 14/05/2021, os expedientes de dependencia son trasladados á unidade de 
Ourense. 

O 11/01/2021 a Administración Pública realiza unha revisión de oficio do Programa 
Individual de Atención motivado no traslado dos expedientes. Con data 18/01/2021 
resólvese recoñecer a .................................. e .................................., a inclusión no 
Programa de Asignación de Recursos para o acceso a un servizo público de atención 
residencial. 

Segundo. O ingreso en centros residenciais dependentes efectúase de conformidade co 
previsto na Orde do 16 de abril de 2014 polo que se regulan as condicións dos ingresos 
e traslados en servizos prestados no ámbito da atención á dependencia e da promoción 
da autonomía persoal. 

O artigo 7 da referida orde indica: 

"Artigo 7. Resolución de asignación de praza 1. A asignación de prazas levarase a cabo 
a través do Programa de Asignación de Recursos, conforme aos criterios sinalados nos 
artigos 44 e 45 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. 2. Correspóndelle ao órgano 
competente en materia de dependencia resolver a asignación das prazas vacantes en 
cada momento, ás persoas con mellora dereito dentro do programa de asignación de 
recursos, con respecto ao tipo de recurso e vacante de que se trate. 3. A prelación de 
acceso ao servizo polo sistema de libre concorrencia realizarase de acordo coa 
aplicación sucesiva dos criterios que se regulan no artigo 44 do Decreto 15/2010, do 4 
de febreiro. 4. Sen prexuízo do disposto con anterioridade, o órgano superior 
competente en materia de dependencia poderá adxudicar o servizo a unha persoa 
solicitante, con independencia do lugar que ocupe no Programa de asignación de 
recursos, ou mesmo sen estar incluído nel, cando se trate dun suposto de emerxencia 
social, a que fai referencia o artigo 16 do Decreto15/2010, do 4 de febreiro." 

Terceiro. O 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 establece no seu artigo 44.4: 



 

"(...) O programa de asignación de recursos establecerá a prelación mediante a 
aplicación dos seguintes criterios de priorización: a) O maior grao de dependencia. b) A 
menor capacidade económica c) A situación sociofamiliar da persoa en situación de 
dependencia. d) A non percepción doutra prestación ou servizo do sistema para a 
autonomía e atención á dependencia. e) A data de presentación da solicitude da 
valoración da dependencia. f) A idade da persoa en situación de dependencia.» 

Así mesmo, o artigo 45.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, establece que a 
asignación de prazas vacantes a persoas incluídas no Programa de Asignación de 
Recursos en centros do sistema galego de servicios sociais deberá efectuarse a favor da 
persoa que se atope mellor situada dentro do Programa de Asignación de Recursos, 
con respecto ao tipo de recurso e vacante de que se trate. 

Cuarto. O artigo 16 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, regula as situacións de 
emerxencia social: "Artigo. 16. Tramitación dos procedementos nos supostos de 
emerxencia social. Daráselle prioridade na tramitación ao correspondente 
procedemento, mediante resolución motivada da persoa titular do departamento 
territorial da consellería competente en materia de servizos sociais e previo ditame-
técnico do Órgano de Valoración e Asesoramento da Dependencia, unha vez analizado 
o informe social e de saúde que acrediten estas circunstancias, cando así o aconsellen 
razóns de interese público debidamente documentadas e obxetivadas que conleven: a) 
Unha situación de desamparo ou abandono. b) Malos tratos físicos e/ou psíquicos. c) 
Situación de risco grave inminente para a súa integridade física e/o psíquica." 

Tendo en conta o exposto, sinalar que a existencia duns criterios de baremación 
garanten que os ingresos en centros residencias se fagan en base a uns mesmos 
parámetros de medición que evitan agravios comparativos entre os solicitantes do 
servizo de atención residencial. 

O único caso no que as persoas interesadas poden acceder ao servicio de atención 
residencial ao marxe do posto que ocupen no Programa de Asignación de Recursos 
dase nos casos de recoñecemento dunha situación de emerxencia social regulados no 
artigo 16 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. 

Na data de sinatura deste informe esta unidade administrativa non ten constancia da 
existencia de solicitudes relativas a un suposto de emerxencia social con respecto a 
.................................. e ................................... 

As persoas interesadas, se consideran que mudaron as súas circunstancias de saúde 
e/ou económicas poden instar ante os órganos competentes unha revisión do seu grao 
de dependencia e/ou da súa capacidade económica. 



 

Así mesmo, tal e como consta na resolución do18/01/2021, no caso de que no prazo de 
3 meses dende a resolución non se produza o acceso ao servizo público, a persoa 
beneficiaria poderá solicitar unha modificación do seu Programa Individual de Atención 
para os efectos de obter unha libranza vinculada á adquisición dun servizo. 

O departamento de servizos sociais comunitarios do concello no que residen as persoas 
interesadas prestaranlle o auxilio necesario para a realización dos trámites oportunos”. 

      ANÁLISE 

1. Compróbase o expresado na queixa, isto é, que a efectividade dos servizos 
aprobados atópase retrasada. As persoas afectadas están á espera dos servizos 
residenciais concedidos dende o 18 de febreiro de 2019, é dicir, dende hai más de 
dous anos e medio. Porén, non se indican os números que ocupan na lista de espera 
nin cal é a previsión de ingreso en función dos postos na lista. 

2. A consellería argumenta que ten que seguir a orde establecida 
regulamentariamente e que non se trata de casos de emerxencia.  

Tal e como sinala o informe correctamente, a existencia de criterios de baremación 
garanten que os ingresos se fagan en base a uns mesmos criterios que eviten agravios 
comparativos. 

Porén, o feito de que se siga a orde obxectiva de asignación das prazas residenciais 
dispoñibles non pode significar que non se fagan efectivos os servizos xa aprobados e 
que por tanto constitúen dereitos subxectivos das persoas afectadas, en especial 
cando os retrasos son de consideración.     

3. 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). Por tanto, os expedientes xa resoltos deberan ter 
efectividade, como xa sinalamos. 

4. A persoa promotora da queixa demanda a preservación de intereses especialmente 
protexidos na Constitución Española, que obriga aos poderes públicos a realizar unha 
política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración das persoas con 
discapacidade física, psíquica e sensorial, ás 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). 
 
                    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 se procuren os medios para facilitar os servizos aprobados hai tempo mediante 
PIA, pero sen efectividade. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do 
Pobo e recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes de conta da aceptación da 
recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o 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. 

Saúdaa atentamente. 

 

 

Mª Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 

 
 


	Sra. conselleira:

