
 

Recomendación dirixida á Consellería de Política debido a falta de audiencia na 
aprobación do PIA de atención á dependencia. 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2022 

Sra. conselleira: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … 
referente á retirada dunha prestación para coidados na contorna familiar a unha 
persoa con dependencia. 

     ANTECEDENTES 

1. No seu escrito indícanos que é nai de …, beneficiaria dunha prestación a cargo da 
Xunta pola súa dependencia (grado III). Tiñan unha libranza para coidados na contorna 
familiar, o que cambiou en 2018. Asistía e asiste ao centro ... 

Engade que dende 2009 tiñan unha libranza para coidados na contorna familiar. Pero 
en 2018 acordouse a revisión e o cambio a modalidade de libranza de servicio. Non 
pediron a revisión e sobre todo nunca se lles comunicou nin o inicio do procedemento 
de revisión nin se lles deu audiencia; só se nos notificou a resolución, sen máis trámite. 

A libranza é de 524,97€/mes pola intensidade completa, 160 horas/mes. Abonáronse 
400 €/mes, o coste completo da asistencia. Pero despois 269,05, 262,49 e 131, sen 
explicación, sinala. 

Dende marzo de 2020, como consecuencia de Estado de Alarma, o centro pecha e non 
reabre ata meses despois, e nese período non recibe prestación algunha. Cando reabre 
só se pagan as horas de asistencia. 

O PIA condicionase a asistencia, concedendo unha contía vinculada á asistencia 160 
horas/mes, cando o centro só ofrece 160 horas se entras as 9 e se opta polo servicio 
de comedor, “o que suporía un desorbitado coste de 1200€ máis”, sinala. E o centro 
pecha o mes de agosto.  

En resumen, a persoa pasou de novo ao coidado da familia, pero sen axudas. 

A situación foi obxecto de reclamación o 20/8/20 ao servizo de dependencia e 
autonomía persoal en Ourense, sen resposta. Indicaba -variación de ingresos -que se 
repoña a contía recibida en 2019 -e extinguir o PIA do centro de día por estar pechado 
e despois con mínima actividade, e libranza no entorno familiar. 

Expedientes: G.6.Q/1426 e 
1697/22 



 

2. Posteriormente sinala que o 17 de marzo recibiu escrito da Tesourería Xeral da 
Seguridade Social polo que en se modifica a situación no Convenio Especial de 
coidadoras non profesionais (baixa), “cos prexuízos económicos que esta tamén 
me ocasiona”. 

3. Ante iso requirimos información á Consellería de Política Social e Xuventude, que 
nola remitiu. Sinala o seguinte: 
 
“En relación á solicitude de informe sobre diversas cuestións no procedemento seguido 
na aprobación do programa individual de atención (en adiante PIA) de ... informo o 
seguinte: 

PRIMEIRO.-Mediante Resolución de data 17/04/2009 apróbase o PIA concedéndolle 
libranza para coidados no contorno familiar (160 horas/mes- intensidade completa). 

SEGUNDO.- En data 27/04/2018 resólvese, mediante revisión de oficio, o grao de 
dependencia e procédese, segundo protocolo, a revisar o programa individual de 
atención. 

En acordo de data 5 de outubro de 2018 o Órgano de valoración da dependencia en 
Ourense (OVO) á hora de propoñer o recurso idóneo considera a Libranza vinculada a 
centro de atención diúrna para persoas con discapacidade intelectual (…); motivándoo 
en que o solicitante ten recoñecido un grao III de dependencia, que é beneficiaria de 
libranza para coidados no entorno familiar e que en data 22/5/18 achegan certificado 
de ingreso no centro de día … dende o 3/10/16. 

Así mesmo está motivado pola idade e situación de D…, que é susceptible de 
beneficiarse de actividades que manteñan e ou melloren as súas habilidades, destrezas, 
coñecementos, actitudes e potencien a súa autonomía persoal, así como facilitar á 
persoa con discapacidade intelectual a consecución dunha calidade de vida o máis 
normalizada posible e unha mellor inclusión no seu medio comunitario. 

Ten en conta ademais a documentación obrante no expediente, os informes técnicos e 
analizada a súa situación sociofamiliar. 

Emítese Resolución de PIA en data 12/12/2018 con efectos do 01/12/2018. Procedeuse 
a extinguir, con efectos do 01/12/2018, a libranza vinculada a coidados no contorno 
familiar. 

TERCEIRO.-Solicitada revisión de PIA en escrito de 03/03/2020, indicando como 
expectativa, libranza vinculada a coidados no contorno familiar intensidade parcial 



 

compatible con libranza vinculada a centro de día … a media xornada, o OVO en acordo 
de data 3/06/2020 desestima a revisión en base a: 

1.- lnforme psicosocial do centro de día … emitido O 04/05/2020 no que consideran que 
a familia de … está implicada nos seus coidados e no que informan que o solicitante 
acode o centro 4h ó día, o que supón 80h/mes, polo que supera a compatibilidade coa 
libranza vinculada a coidados na contorna familiar. 

2.- Conversacións mantidas coa TS de …, a TS dos servizos sociais comunitarios e 
mesmo ca nai do menor para informarlles da compatibilidade da libranza vinculada a 
centro de día, da que é beneficiaria …, co servizo de axuda no fogar por se quería 
solicitalo, renunciando a facelo. 

3.-Documentación que obra no expediente, informes técnicos e situación socio-familiar.  

Por todo elo desestima a revisión de PIA, acordando que continúe coa libranza 
vinculada a centro de día. 

Indicar que o artigo 37.2 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 dispón que na elaboración do 
Programa Individual de Atención o Órgano de Valoración e Asesoramento da 
Dependencia deberá ter en conta a consulta formulada ao interesado no que manifesta 
as súas expectativas ou necesidades de atención a través dos servizos ou das 
prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia. Esta 
consulta terá carácter orientativo para o Órgano de Valoración e Asesoramento da 
Dependencia, non sendo en ningún caso vinculante para este. O punto 3 do mesmo 
artigo dispón que a Proposta Individual de Atención incluirá (entre outros) as 
modalidades de intervención máis adecuadas ás necesidades da persoa en situación de 
dependencia para o seu grao e nivel de dependencia e a súa capacidade económica. 

CUARTO.-En canto ás contías abonadas en concepto de libranza vinculada a centro de 
día indicar que, feitas as comprobacións oportunas, considéranse correctas en función 
do seu grao de dependencia, capacidade económica e horas efectivamente prestadas e 
xustificadas mediante a correspondente factura.” 

      ANÁLISE 



 

1. Na revisión de oficio non se deu audiencia ás persoas afectadas, o que resulta 
irregular de acordo co principio xeral de audiencia e mesmo co manifestado con 
carácter particular polo propio informe respecto da resolución da posterior solicitude 
de revisión. 

Dise ao respecto que “o artigo 37.2 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 dispón que na elaboración do 
Programa Individual de Atención o Órgano de Valoración e Asesoramento da 
Dependencia deberá ter en conta a consulta formulada ao interesado no que 
manifesta as súas expectativas ou necesidades de atención a través dos servizos ou das 
prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia. Esta 
consulta terá carácter orientativo para o Órgano de Valoración e Asesoramento da 
Dependencia, non sendo en ningún caso vinculante para este. O punto 3 do mesmo 
artigo dispón que a Proposta Individual de Atención incluirá (entre outros) as 
modalidades de intervención máis adecuadas ás necesidades da persoa en situación de 
dependencia para o seu grao e nivel de dependencia e a súa capacidade económica”. 

Por tanto, se é que non se comunica con anterioridade o inicio do procedemento de 
revisión de oficio para a presentación de alegacións por parte das persoas interesadas 
en calquera momento do procedemento, ao menos é preciso que se dea un trámite de 
audiencia, de acordo co previsto no artigo 82 da Lei 39/2015 (“instruídos os 
procedementos, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, se 
poñerán de manifesto aos interesados ou, no seu caso, aos seus representantes, para 
o que se terán en conta as limitacións previstas no seu caso na Lei 19/2013, de 9 de 
decembro”). 

As consecuencias que iso ten se sinalan en diferentes pronunciamentos do Tribunal 
Supremo. Así, a sentenza de 23 de marzo de 2011, rec. 4264/2009, sinala: “… a Sala 
considerou que se omitira ese trámite que cualifica de esencial, e que constitúe un 
auténtico principio xeral de dereito en tanto que ninguén pode ser privado do dereito 
que como interesado posúe a ser oído nun procedemento, ben sexa administrativo ou 
nun proceso xudicial. De modo que esa falta de audiencia … deu lugar á nulidade de 
pleno dereito do acto de conformidade co disposto no artigo 62.1 a) da Lei 30/1992”. 

Por tanto, a falta de máis explicacións, a revisión de oficio parece terse realizado coa 
irregularidade que pon de relevo a reclamante. Porén, con posterioridade coñeceuse 
un procedemento de revisión de PIA a instancia da reclamante, no que si puido 
solicitar ou alegar o que consideraba procedente como servizo ou prestación para a 



 

atención da dependencia do seu fillo, sen prexuízo da proposta do órgano técnico e a 
resolución final.  

2. Dende o 17/4/09 a persoa con dependencia tiña unha libranza para coidados na 
contorna familiar de intensidade completa. Pero en 2018 revisouse de oficio o grao de 
dependencia e se revisa tamén o programa de atención. Entón o órgano de valoración 
da dependencia en Ourense propón a libranza vinculada a centro de atención diúrna 
para persoas con discapacidade intelectual, o centro de día …, no que xa estaba 
atendido dende 2016. Por esa causa extinguiuse a libranza de coidados na contorna 
familiar e tamén a posibilidade de manter a afiliación pola vía do convenio especial. 

Despois solicitou a revisión do PIA para compatibilizar as dúas prestacións, o que se 
desestimou polas razóns expostas (informe psicosocial do centro de día …, conversas 
coa traballadora social de …, e documentación do expediente).  

As solicitudes de atención deben terse en conta, pero non son vinculantes, polo que o 
finalmente resolto non é irregular. 

3. Outro aspecto da queixa é a falta de atención no centro de día durante a pandemia. 
A consellería desestimou o cambio de PIA e afirmou novamente a procedencia do 
centro de día, a pesar de que todos os centros deste tipo permanecían pechados e xa 
entón era previsible que o peche se estendera durante un tempo considerable, ou ao 
menos se prolongara unha considerable limitación das súas actividades. 

A consellería habilitou medios alternativos, pero non aclara que se ofreceran os 
mesmos á persoa reclamante e que fixera uso dos mesmos. 

4. O informe non aclara outros aspectos da queixa, como son o relativo ás cantidades 
abonadas en cada caso, e a atribución dun servizo, mediante a modalidade de libranza, 
que en realidade non podía prestarse na súa totalidade en razón das circunstancias do 
propio centro. 

5. A mención da incompatibilidade das dúas libranzas menciónase, polo que parece 
deducirse que trátase dunha decisión regulamentaria. Porén, de ser así, tal decisión 
administrativa xeral podería ser cambiada no caso de coñecerse motivos suficientes de 
interese público para facelo. Ese podería ser o caso da situación que tratamos, aínda 
que o cambio, no caso de considerarse, só tería efectos de futuro. 

6. Por outra banda, tampouco se coñece que a consellería dera resposta á 
solicitude/reclamación á que se fai referencia na queixa, dirixida ao servizo de 
dependencia en Ourense. Neste senso a citada Lei 39/2015 sinala, artigo 21, que “a 



 

Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os 
procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación”. 

CONCLUSIÓN  

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no 
artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa 
Consellería de Política Social e Xuventude a seguinte recomendación: 

Que en todos os procedementos, aínda que se inicien de oficio, se respecte o dereito de 
audiencia antes da aprobación dos PIAs de atención á dependencia, e que se apliquen 
as consecuencias que procedan no caso de confirmarse a non realización da audiencia 
no caso examinado; que se resolva de forma expresa a solicitude aínda pendente; que 
se aclaren as circunstancias económicas postas de releve na queixa; e que se avalíe a 
posibilidade de habilitar regulamentariamente a compatibilidade entre as dúas 
prestacións económicas reclamadas para casos similares ao tratado. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do 
Pobo, e recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta 
Institución 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 á 
data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web da 
institución.  

Saúdoa atentamente. 

 

 

Mª Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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