
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha 
valoración de dependencia 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2021 

 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia dun escrito 
referente ao retraso dunha valoración de dependencia. 

     ANTECEDENTES 

1.No escrito indícanos:  

“I.- Antecedentes: 

1.- Que en data 5 de Novembro de 2020, presentei solicitude de valoración da 
situación de dependencia e do dereito ás prestacións de…, a través dos servizos sociais 
municipais comunitarios do Concello ... 

Mecanizada a solicitude, foi asignado a seguinte codificación vinculada co número de 
expediente da solicitude… 

2. Que meu pai,… de 77 anos de idade e cun deterioro da súa saúde provocado polo 
Alzheimer neste momento xa avanzado, con perdas de memoria moi importantes, non 
recoñecemento dos membros da súa familia, compulsividade coa comida, agresividade 
en moitos momentos ó longo do día en canto non se lle deixa facer o que el quere, 
insomnio, etc., necesita nestes momentos unha atención que non se lle está a prestar. 

O coidado de meu pai está a cargo de miña nai, única e exclusivamente ó longo da 
semana: e os fins de semana con apoios puntuais de dous descendentes (meu irmán e 
meu). 

A situación está a ser insostible xa que a coidadora principal que é miña nai atópase 
ademais con problemas de saúde e un continuo deterioro da mesma e da súa calidade 
de vida, xa que é unha persoa maior con procesos dexenerativos que veu perxudicada 
a súa situación coas tarefas de coidado realizadas, a escaseza de medios e recursos 
dispoñibles e o retraso na atención recibida. Padece artrose dexenerativa e depresión, 
debido a situación que está a padecer encontrándose totalmente superada pola 
situación. Outro factor a ter en conta é que non existe un centro ó que acudir, ata fai 
un ano estivo acudindo a terapia ... Este centro está a 42 Km … e non conta con 
transporte a … polo que miña nai ten que levalo e traelo os dias de terapia. 

Expediente: G.6.Q/9659/21 



 

 

3.-  Que tras o transcurso do tempo, non teño coñecemento do estado de tramitación 
da solicitude, nin foi comunicada nin a primeira citación para realizar a valoración 
correspondente. 

O procedemento ten dúas fases que ten por fin o recoñecemento do dereito e a 
atención á dependencia coa asignación do recurso a través da determinación do PIA, 
mais en ningún momento se puxeron en contacto conmigo. 

Inclusive temos chamado en varias ocasións aos servizos sociais para coñecer o estado 
da tramitación mais a resposta é sempre que vai con retraso. 

II.- Incumprimento de prazos de resolución e efectividade do dereito. 

Posto que a pesar do tempo transcorrido dende a solicitude, non foi valorada a 
situación e polo tanto tampouco asignado recurso algún que cubra as necesidades que 
presente, manifesto con esta queixa o malestar e insatisfacción ao respecto. 

O Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, que regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións do sistema 
para a autonomía e atención á dependencia, e o procedemento para a elaboración do 
Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes, establece 3 meses para o recoñecemento da situación de 
dependencia no artigo 14 dende a data de entrada da solicitude, e outros 3 meses para 
aprobación do PIA dende a data da resolución do grao e nivel de dependencia. 

Que dito retraso se ben a situación da COVID-19 o agravou, o certo é que xa existía 
antes da declaración do estado de alarma, polo que non é posible que se xustifique 
pola antecitada declaración. 

Da demora e incumprimento de prazos legalmente previstos, deriva un afecto 
prexudicial tanto para o meu pai, como para a súa familia actualmente coidadora. O 
dereito de atención derivado entre outros motivos polas patoloxías que presenta e a 
avanzada idade, inclusive o empeoramento xerado co transcurso do tempo, está a 
vulnerar os intereses especialmente protexidos na Constitución Española que obriga 
aos poderes públicos a realizar a política de previsión, tratamento, rehabilitación e 
integración das persoas con discapacidade, pero tamén á prestar a atención 
especializada que se requira, e a amparalos para o desfrute dos dereitos, entre outros. 

III.- Situación de risco grave inminente para a súa integridade física e /ou psíquica. 

Coa Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia, ábrese o acceso á carteira de servizos da mesma, xa que 
recoñece un dereito universal e subxectivo de axudas que permiten paliar en certa 
medida as necesidades das persoas, e que axuda á conseguir un maior nivel de 
igualdade. Non obstante estase a desatender cos retrasos que se evidencian, a 
situación na que se atopa o meu pai. 



 

 

Nos últimos meses, a situación e evolución clínica empeorou e preciso axilizar o mais 
posible a valoración e aprobación do programa individual de atención para abordar 
unha atención integral e mellorar a calidade de vida. 

Apórtase: Copia da solicitude de valoración Informe social Informe de saúde. 

IV.- Outra información. 

Que non se procedeu á presentar ningún tipo de reclamación ou recurso contra a 
antecitada actuación, nin está o asunto en ningún xulgado ou tribunal. 

Polo exposto, Solicito á esta institución que proceda á investigar esta situación de 
demora no expediente arriba indicado de valoración e atención da situación de 
dependencia; e inste á Consellería de Política Social a axilizar os trámites relativos aos 
procesos de valoración e atención ás persoas en situación de dependencia.” 

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

“ANTECEDENTES: 
 
1. Con data 10/11/2020 …presenta solicitude de valoración de grao de dependencia. 2. 
Unha vez que a solicitude foi mecanizada a aplicación informática asígnalle a seguinte 
codificación vinculada: número de arquivo físico da súa documentación… 3. Será 
preciso que a persoa interesada sexa entrevistada pola persoa profesional que 
corresponda cunha duración mínima de 30 minutos. 
 
CONCLUSIÓNS: 
 
Existe un elevado número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisións 
cuxa iniciación debe seguir o rigoroso orde de entrada de solicitudes para cumprir o 
establecido no artigo 26.1 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. 
 
Esta orde de iniciación só pode ser modificada nos casos previstos no propio decreto, 
que no artigo 16 recolle os seguintes supostos de emerxencia: 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/ou psíquica. E no artigo 26.3, que 
establece a prioridade dos expedientes de menores de tres anos. 
 
Unha vez iniciado o procedemento, na súa tramitación a orde de prelación tamén vén 
taxada no artigo 26.2 do Decreto 15/2010. 



 

 

 
Debido a este elevado número de solicitudes, así como as demoras ocasionadas pola 
anulación das citas programadas durante o primeiro estado de alarma que se declarou 
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, estase a 
producir unha acumulación de expedientes que está atrasando os prazos nos que se 
citan ás persoas usuarias e se notifican as resolucións. 
 
É por isto que, desde a Consellería de Política Social, se están a levar a cabo todas as 
xestións precisas para adoptar as medidas de mellora e axilización necesarias para 
garantir o recoñecemento das situacións de dependencia e tamén para poder contar co 
aumento dos recursos necesarios para garantir a asignación efectiva dun recurso ou 
prestación do sistema a todas as persoas que o precisen. 
 
Con esta finalidade, informamos que dentro das medidas incluídas no ámbito do 
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, o 26/05/2021 o Consello da 
Xunta de Galicia deu o seu visto e prace ao informe presentado pola Consellería de 
Política Social en relación coa posta en marcha dun "Plan de Choque en Dependencia", 
centrado na simplificación normativa, administrativa e reforzo de persoal. Co Plan de 
simplificación do acceso á dependencia se propoñen medidas desde unha perspectiva 
xeral e específica, que inciden directa ou indirectamente no proceso de valoración, 
recoñecemento das situacións de dependencia e asignación dun recurso do SAAD, e se 
fundamenta nos seguintes eixes fundamentais: Simplificación normativa Simplificación 
administrativa Difusión de información Cambio na concepción do PIA Potenciar a 
utilización da Historia Social Única Priorización de determinadas patoloxías na 
valoración da dependencia Importante reforzo de persoal Mellora do modelo de 
xestión de citas. 
 
En base ao exposto anteriormente, non é posible efectuar a data de hoxe unha 
estimación da data previsible para a valoración da situación de dependencia.” 
 
      ANÁLISE 

1. O informe confirma que a solicitude é de 10-11-20, pero aínda atópase pendente.  

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. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, prevé que os prazos obrigan ás autoridades e ao persoal ao 
servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos (art. 



 

 

29); e que a resolución dos procedementos deberá notificarse aos cidadáns no prazo 
máximo fixado na normativa específica, que se computará, nos procedementos 
iniciados a solicitude do interesado, dende a entrada da mesma no rexistro 
administrativo (art. 21.2 e 3). 

4. A Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención 
ás persoas en situación de dependencia, na súa Disposición Final Primeira, preceptúa 
que “o prazo máximo, entre a data de entrada da solicitude e a de resolución de 
recoñecemento da prestación de dependencia, será de seis meses, 
independentemente de que a Administración Competente establecera un 
procedemento diferenciado para o recoñecemento da situación de dependencia e o de 
prestacións”. Por iso, o retraso acumulado na valoración debera terse en conta tamén 
aos efectos de resolver sobre o PIA. 

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

6. A consellería indica que os expedientes tramítanse pola orde prevista, que só pode 
alterarse en caso de presenza das circunstancias indicadas no artigo 16 do Decreto 
15/2010. Porén, o feito de que a consellería respecte dita ordenación non xustifica o 
retraso que tratamos. 

7. O informe tamén sinala que parte do retraso se debe á grave incidencia do estado 
de alarma declarado pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o que resulta 
comprensible. Porén, dende o levantamento dos primeiros estados de alarma 
transcorreu un período considerable, a pesar do cal a consellería non aporta datas 
previsibles para valorar e resolver, co que a incerteza é a mesma que ao comezo do 
curso da queixa. 

A través desta e doutras queixas coñecemos retrasos nas valoracións de dependencia 
e que os mesmos se acrecentaron debido ás lóxicas consecuencias da crise sanitaria. A 
consellería anunciou medidas para abordar este problema, adoptadas xa no mes de 
maio.  

8. Ao anterior únese que se pon de relevo que a persoa con dependencia mostra unha 
actitude de “agresividade en moitos momentos ó longo do día en canto non se lle 
deixa facer o que el quere”; que está a cargo da nai do reclamante; que a situación 
faise “insostible” para ela; que a coidadora atópase con problemas de saúde propios e 
cun continuo deterioro, xa que a situación descrita únense ser unha persoa maior, 
procesos dexenerativos, escaseza de medios e recursos e o retraso na atención 
recibida.  



 

 

Padece depresión, entre outras cousas, debido á situación que está a soportar, 
encontrándose totalmente superada pola situación, segundo expresa a queixa.  

Ademais ten que afrontar todos os días, cos seus medios, longos desprazamentos para 
que a persoa sexa atendida no Centro de Asociación de Familiares de enfermos de 
Alzheimer. 

9. Como sinala o propio informe, o art. 16 do Decreto 15/2010 establece que a orde de 
acceso ao servizo só pode ser alterada nos supostos de emerxencia, que son: unha 
situación de desamparo ou abandono, malos tratos físicos e/ou psíquicos, e situación 
de risco grave inminente para a súa integridade física e/ou psíquica. 

Ante situacións similares postas de relevo noutras queixas a consellería sinala que para 
a acreditación do emerxencia é preciso que as persoas afectadas promovan e aporten 
un informe social no que se acredite esa circunstancia. 
 
Porén, ante situacións como a indicada, na que as persoas afectadas alegan unha 
circunstancia de tanta relevancia como é a actitude violenta ou agresiva e repetitiva da 
persoa con dependencia, posiblemente relacionada coas patoloxías asociadas á súa 
dependencia, parece adecuado que por parte dos servizos sociais que correspondan -
municipais ou sanitarios- se emita o correspondente informe sobre este aspecto, na 
forma que se considere. 
  
Parecería lóxico que o informe social coa valoración deste aspecto se faga con carácter 
urxente, xa que trátase de dilucidar a eventual concorrencia dunha circunstancia tan 
grave como a actitude violenta e repetitiva da persoa afectada. 
 
Unha posibilidade é que a interpretación da causa da emerxencia agora prevista, os 
malos tratos físicos e/ou psíquicos, fágase non en termos estritos ou restritivos, é dicir, 
considerando que só existe emerxencia cando os malos tratos tiveran lugar e afectaran 
á persoa dependente, senón en termos máis amplos, de tal maneira que tamén se 
considere que existe a causa de emerxencia cando os malos tratos son unha 
posibilidade certa en razón das circunstancias da persoa dependente e para protexer  a 
persoa coidadora en situación de vulnerabilidade, de tal maneira que no posible se 
eviten os efectos tratados na contorna familiar mediante unha intervención preventiva 
eficaz e rápida. 
 
A consellería dispón de medios para trasladar aos servizos sociais o criterio 
correspondente, en base á coordinación no marco das súas competencias en materia 
de dependencia (artigo 82.2 da Orde do 2 de xaneiro de 2012). 
 
Outra posibilidade é que a consellería valore se é preciso reformar o decreto en vigor; 
pode ser necesaria a súa reforma para que se protexa a situación de vulnerabilidade 



 

 

por risco de violencia das mulleres afectadas por este tipo de situacións, o que 
corresponde determinar á consellería, se é que entende que a posibilidade apuntada 
nos anteriores parágrafos non é adecuada. 
 
10. Noutra recomendación similar a consellería respondeu que ante condutas 
violentas e repetitivas consecuencia de enfermidades neurodexenerativas procedería 
“informar o máis axiña posible da dita sintomatoloxía á/ao profesional de referencia na 
atención primaria ou na especializada de saúde segundo proceda”, posto que esa 
circunstancia (estados de alteración da conduta) impediría o ingreso residencial ata 
estabilización previa do estado de saúde. 
 
Compartimos a necesidade de facer partícipe ao sistema sanitario das situacións que 
tratamos para que se produza a intervención facultativa que se precise. Iso é así tanto 
cando a persoa con dependencia se atope na casa con coidados domiciliarios como 
cando se atope en réxime residencial, posto que este suposto (condutas violentas e 
repetitivas consecuencia de enfermidades neurodexenerativas e estados de alteración 
da conduta) dáse tamén con persoas con praza residencial, en especial cando se trata 
de centros especializados. A atención médica precisa é necesaria tanto nun caso como 
noutro. 
 
Porén, a circunstancia que se pon de relevo é unha conduta violenta e repetitiva 
relacionada coa patoloxía, por tanto diagnósticada e tratada, o que, reiteramos, sería 
oportuno considerar como causa de emerxencia, ao marxe do previo tratamento que 
precise a persoa segundo o criterio médico.  
 
A circunstancia relevante para o criterio expresado é o carácter repetitivo ou crónico 
do problema, o que fai convinte o tratamento urxente da atención, sobre todo tendo 
en conta os problemas cos tempos ordinarios de valoración e atención, que a propia 
consellería traslada a través dos seus informes. 
 
A urxencia na atención deste tipo de supostos faría que as conductas violentas e 
repetitivas se deran fora do contexto familiar, onde na maior parte das ocasións a 
atención corresponde a persoas coidadoras non profesionais que se ven expostas ao 
risco que tratamos, sendo máis segura a súa atención nun contexto institucional.      
 
O factor de vulnerabilidade que neste caso preténdese protexer é o que atinxe ás 
persoas coidadoras domésticas, na súa maior parte mulleres, que tamén na maior 
parte dos casos realizan soas as tarefas de coidados na contorna familiar. 
 
11. A persoa que promoveu a queixa demanda a preservación de intereses 
especialmente protexidos na Constitución Española (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. 
   
     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 as seguinte recomendación: 

Que cando consten conductas violentas e repetitivas das persoas con enfermidades de 
afectación cognitiva ou neurodexenerativas pendentes de valoración de dependencia, 
os servizos sociais informen sobre tal circunstancia aos efectos de decidir se procede 
que dita valoración se tramite como emerxencia social ou con urxencia ante unha 
circunstancia de tanta relevancia; se iso se considera que non é posible coa actual 
normativa reguladora da emerxencia social, que se valore a reforma do decreto 
correspondente para garantir a forma de actuación indicada, co fin evitar a 
vulnerabilidade das persoas coidadoras domésticas, na súa maior parte mulleres; que 
se informe da aplicación da recomendación ao caso que tratamos; e que en calquera 
caso se resolva a solicitude de valoración da persoa afectada, posto que se atopa 
demorada, de acordo co prazo ordinario previsto. 
 
Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nestas resolucións da Valedora do 
Pobo, recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta 
institución da aceptación das resolucións formuladas, 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 
formuláronse estas resolucións incluiranse na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sra. conselleira:

