
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de execución dun 
PIA de atención residencial. 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2022 

 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … 
referente á falta de execución dun PIA de atención residencial. 
 
      ANTECEDENTES 

No seu escrito indícanos que a súa nai está no Programa de Asignación de Recursos 
para o acceso a un servicio público de atención residencial dende o 17/6/21. 
Transcorridos tres meses non accedeu a ningunha residencia pública e tampouco 
percibe a axuda económica por atención residencial que foi asignada, sinala. A 
Xefatura Territorial de Ourense, Servido de dependencia e autonomía persoal, non da 
solución ao caso. 

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

“… Na Resolución de data 17/06/2021 recoñeceuse a …. a inclusión no 
Programa de Asignación de Recursos para o acceso a un servizo público de 
Atención residencial nos seguintes termos: 

"A persoa solicitante incorpórase a un programa de asignación de recursos para 
o servizo de 010601 Atención residencial (Carteira de servizos comúns). O 
acceso ao servizo deberá de producirse nun prazo non superior a tres meses 
dende a data desta resolución e seguirase polo seguinte orde de prioridade 
entre os demandantes deste servizo: 1. Provén dun centro socio-educativo. 2. O 
maior grao de dependencia. 3. A igual grao de dependencia, terá en conta a 
menor capacidade económica. 4. No caso de igualdade en relación cos criterios 
anteriores, valorará a posible inexistencia de rede social de apoio. 5. No suposto 
de igualdade en relación co criterio anterior, terase en conta a non percepción 
doutra prestación ou servizo do sistema para a autonomía e atención á 
dependencia. 6. Se persistise a igualdade, terá en conta a data de presentación 
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da solicitude de valoración da dependencia. 7. Por último valorarase a idade do 
beneficiaria. 

Transcorrido o prazo de tres meses e de non producirse o acceso ao servizo 
público, o beneficiaria poderá solicitar unha modificación do seu PIA para os 
efectos de obter unha libranza vinculada a un servizo ou, do contrario, seguir 
incorporado ao programa á, espera do acceso a un servizo público”. 

Non é posible indicar a previsión de ingreso na praza pública debido a que a 
lista (PAR) actualizase semanalmente coa incorporación de novos demandantes 
e en función a orde de prioridade indicada. 

En canto á resolución da libranza vinculada 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.” 

Confirmouse que a persoa afectada está na lista de agarda para a praza residencial 
concedida. Estao dende o 17/6/21, sen que se aporte o número que 
ocupa nesa l ista nin as  previs ións -aínda que foran aproximadas- de 
ingreso en razón da evolución da l ista.   

Tampouco aclárase o curso do PIA provisional para ter a libranza vinculada ao  
servizo. Unicamente sinálase que “ está en fase de tramitación para a 
elaboración e resolución do PIA”, “respectando a orde de prelación 
establecida”. 

Non se indica cando iniciouse o procedemento e se o curso que se lle da ten en 
conta que en realidade trátase dunha medida provisional paliativa do retraso 
da praza pública, polo que sería razoable que o trámite tivera preferencia.  

De novo dirixímonos á Consellería de Política Social para requirir que con urxencia 
facilite aclaración sobre os extremos expostos. A consellería sinalou o seguinte: 



“… Na Resolución de data 17/06/2021 recoñeceuse a … a inclusión no Programa de 
Asignación de Recursos para o acceso a un servizo público de Atención residencial cun 
grao de dependencia recoñecido II. 
 
Na Listaxe PAR de Centros, xerada automaticamente o 16/02/2022 ocupa a posición 
282 (área xeográfica de Ourense). 
 
Segundo esta listaxe, actualmente se están adxudicando prazas a dependentes de grao 
III, que ocupan as primeiras posicións. 
 
En canto á resolución da libranza vinculada 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. 
 
O PIA que se resolva de libranza vinculada a centro de atención residencial terá efectos 
económicos dende o 16/09/2021.” 
 
        ANÁLISE 
 
1. A consellería confirmou o retraso do servizo aprobado, o residencial (praza pública), 
para o que se atopa en espera dende o 17/6/21. O posto na lista de agarda na área 
de Ourense é o 282. 

2. Como consecuencia da espera que tratamos a persoa afectada exerceu o seu 
dereito a solicitar que entre tanto no sexa efectivo o aprobado se dea un PIA de 
libranza (prestación económica) que permita o abono dunha parte do custo dunha 
praza privada. 
 
3. Esa libranza provisional está en fase de tramitación para a súa resolución, pero a 
consellería informa que o procedemento ten que respectar a orde de prelación 
establecida no artigo 34 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. 
 
4. Porén, como xa sinaláramos nunha anterior comunicación, a resposta non parece 
ter en conta que en realidade trátase dunha medida provisional e paliativa, en parte, 
do retraso da praza pública, polo que sería razoable que o trámite tivera preferencia. 
 
5. O criterio de ordenación para a aprobación do PIA xa foi aplicado cando aprobouse o 
primeiro, polo que a persoa afectada xa estivo sometida ao cumprimento dos criterios 
de ordenación para a resolución do mesmo. 



6. O que agora preténdese é ofrecer unha alternativa durante a espera que permita o 
abono -so nunha parte- do custe da praza privada, sen deixar a lista de agarda da 
pública. E tal e como sinalan os informes, iso faise no exercido do correspondente 
dereito (“transcorrido o prazo de tres meses e de non producirse o acceso ao 
servizo público, o beneficiaria poderá solicitar unha modificación do seu PIA 
para os efectos de obter unha libranza vinculada a un servizo ou, do contrario, 
seguir incorporado ao programa á, espera do acceso a un servizo público). 

7. En realidade, dado que o PIA orixinal conserva os seus efectos (a persoa permanece 
na lista de agarda para a praza pública concedida), en puridade non se trata de 
promover e aprobar un novo PIA, senón de establecer un mecanismo voluntario de 
alivio da espera.  

8. Considérase que non se pode interpretar que o PIA provisional sexa un novo PIA aos 
efectos que se mencionan na actuación, fundamentalmente a aplicación, novamente, 
dos criterios de ordenación ou espera para a súa aprobación.  

9. A práctica da que se da conta supón someter a unha dobre espera para a aprobación 
de dous PIAs, cando en realidade o segundo non é tal, posto que, como dixemos, o 
primeiro non se anula. Ademais, ese prexuízo engadiríase ao da espera do servizo 
aprobado en primeiro termo, o de praza pública.  

10. O anterior sucede a pesar de que os servizos recoñecidos mediante PIA son 
dereitos subxectivos para as persoas en situación de dependencia, polo que deberían 
ter efectividade. 

11. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda 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). 

 

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 o exercicio do dereito á libranza provisional ante a espera por máis de 3 meses da 
praza pública concedida se adapte aos criterios interpretativos que se achegan, e que 
en consecuencia no caso examinado a libranza provisional solicitada apróbese o máis 
axiña posible. 

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. 

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:

