
 
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha praza 
residencial 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2021 

 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 
……………………. referente ao retraso dunha praza residencial. 

      ANTECEDENTES 

1. No escrito indícanos:  

“Son un paciente sometido a unha intervención de tumor cerebral en xullo do ano 
2017, no Clínico de Santiago de Compostela. Como consecuencia da cirurxía, 
permanecín encamado durante cinco meses cunha profunda cronicidade en afasia, 
fortes atragoamentos, desvío ocular esquerdo e biplexia no corpo no lado dereito. Isto 
último impídeme andar, así como realizar as necesidades prioritarias por conta propia, 
debido aos mareos e vertixes. Todo o antedito ten carácter crónico. 

Recibín a visita de Dependencia mentres estiven hospitalizado e determinárase que 
me trasladarían a unha praza privada de Residencia e, pasadas unhas semanas, a unha 
residencia pública. Todo isto foi tratado co internista, o doutor ……………., e coa 
Traballadora social,………………………... 

Despois da operación, o día dez de novembro do ano 2017, danme de alta na 
residencia Domus vi, na vila de Lalín. 

No primeiro trimestre valóranme a discapacidade, máis non me trasladan a unha 
residencia  pública, ao non apreciar  situación de emerxencia, malia vendo a 
cronicidade das múltiples doenzas. Doutra banda, teño que salientar a desidia de 
Domus vi para denunciar a inxusta  avaliación, véndome na obriga de ter que ser 
asistido por eles, e vendo as profundas deficiencias da devandita residencia. 

Esta situación obrígame a deixar o meu piso de alugueiro, en Boiro, no que vivía, para 
reducir gastos e facer fronte á nova e paradoxal realidade. 

Non obstante, permanezo nesta residencia, Domus vi de Lalín, ata o 21 de decembro 
do ano 2018. É entón cando son acollido en réxime de dependencia por unha familia, o 
que me supón un custo de 1050 euros mensuais. Situación que se prolonga ata atopar 
un xeito de traslado, un cuarto e asistencia para Boiro onde eu vivía. 

No referente aos riscos e aos gastos, teño que dicir que son un paciente de alto risco 
debido á miña enfermidade. Tiven algúns incidentes coa cadeira de rodas (debido ao 
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desgaste desta) tendo que mobilizarse a policía local, protección civil, un servizo de 
taxi e asistencias varias. 

Polo tanto, preciso de dezaseis horas de asistencia que, obviamente, non podo pagar 
por non ter ingresos abondo, e abondando no tema, cheguei a sufrir o insulto de 
"estafador" por parte da residencia privada, por cuestionar unha tarifa desorbitada. 
Debido a esta incidencia, inxusta a todas luces, negueime a pagar os últimos meses, ao 
negarse a negociar a Empresa a tarifa en relación cos meus ingresos. Engadir que eu 
sempre cumprín coas miñas responsabilidades de tipo social e económico. 

Por todo isto, demando: 

Que (despois de case catro anos vivindo en Lalín por forza, por erro administrativo e 
por  vontade  da  Dependencia) me tramiten praza en residencia pública con espazos 
adaptados á miña enfermidade, xa que así o require co obxecto de evitar accidentes 
pola torpeza conxénita. Así a miña demanda vai encamiñada ao traslado preto de onde 
eu vivía, Boiro, xa que a miña situación de discapacidade empeorou, agudizándose os 
mareos e a vertixe. 

Para concluír, subliñar que fun persoa independente dende os vinte anos, contribuínte 
á Seguridade Social e ao Estado.” 

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

“Primeiro. ……………………………………. ten recoñecida por resolución de 07/02/2018 un 
grao II de dependencia. 
 
Con data 07/02/2018 dítase resolución pola que se recoñece á persoa interesada a súa 
inclusión no Programa de Asignación de Recursos para o acceso a un servizo público de 
atención residencial. 
 
O 16/03/2018 o interesado presenta recurso de alzada contra a resolución de 
recoñecemento da dependencia, recurso que é desestimado. 
 
O 30/07/2019 dítase resolución de revisión da situación da dependencia, mantendo a 
puntuación e o grao recoñecido ao interesado na anterior resolución do 07/02/2018. 
 
A instancia do interesado, o 21/08/2019 iníciase o procedemento de revisión do seu 
Programa Individual de Atención. 
 
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 do 26/08/2019 resólvese recoñecer a … a inclusión 
no Programa de Asignación de Recursos para o acceso a un servizo público de Atención 
residencial (Carteira de servizos comúns). 



 
 

 

 
A instancia do interesado, o 17/12/2020 iníciase novamente o procedemento de 
revisión do seu Programa Individual de Atención motivado nun cambio de modalidade 
de libranza ou servizo. Unha vez examinadas as circunstancias que concorren no 
informe de condicións de saúde, no informe social, de acordo coa nova proposta do 
Órgano de Valoración e Asesoramento da situación de Dependencia de Pontevedra, o 
resólvese recoñecer o servizo de teleasistencia avanzada. 
 
De acordo cos datos que figuran no expediente dixital do interesado consta baixa neste 
servizo por renuncia tácita. 
 
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. 

 
Por outra banda 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 socio familiar 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. 
 
Sinalar que a existencia desta baremación garante que os ingresos e traslados se fagan 
en base a uns mesmos parámetros de medición que evitan agravios comparativos 
entre os solicitantes do servizo de atención residencial. 
 
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 obxectivadas 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." 
 

A existencia dunha situación de emerxencia social permitiría asignar o servizo de 
atención residencial ao interesado con independencia do posto que ocupe no Programa 
de Asignación de Recursos. 

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

 



 
 

 

Tendo en conta o exposto, o interesado pode solicitar unha ampliación das áreas 
xeográficas preferentes solicitadas para o servizo de atención residencial o que 
posibilitaría obter unha praza residencial nun prazo de tempo máis curto. 
 
Así mesmo, se o interesado considera que as súas circunstancias persoais e de saúde 
mudaron dende a última valoración, pode instar ante os órganos competentes unha 
revisión do seu grao de dependencia e/ou da súa capacidade económica ou, de darse 
as circunstancias recollidas no artigo 16 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, realizar 
os trámites oportunos para o recoñecemento dunha situación de emerxencia social. 
 
O departamento de servizos sociais comunitarios do concello no que reside prestaralle 
o auxilio necesario para a realización dos trámites oportunos”. 
 

      ANÁLISE 

1. A queixa ten por obxecto a falta de efectividade do servizo de praza residencial 
pública aprobado xa en febreiro de 2018, data dende a que permanece en lista de 
agarda. Non se menciona o posto que ocupa na lista e tampouco se da conta de 
previsións de incorporación. 

2. 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). 

A aprobación do PIA supón o recoñecemento do dereito subxectivo á prestación ou o 
servizo aprobado, polo que non deberan demorarse máis aló do razoable. 

3. O afectado está á espera da praza concedida, o que sucede debido á falta de prazas 
públicas ou concertadas na contorna na que se concedeu. As circunstancias fan ver 
que a demanda non se axusta ás necesidades, o que fai que as esperas sexan 
prolongadas, como neste caso. 

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, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa Consellería de 
Política Social, a seguinte recomendación: 

Que con urxencia se facilite o servizo residencial aprobado hai tempo mediante PIA, 
posto que se atopa retrasado. 

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, 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 
 


	Sra. conselleira:

