
 
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso no 
recoñecemento da situación de dependencia. 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2022 

    

Sra. conselleira: 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 
intervención ………………………. polo retraso no recoñecemento da situación de 
dependencia. 

ANTECEDENTES 

No seu escrito indica que o 16/2/21 solicitou o recoñecemento da situación de 
dependencia e o dereito ás prestacións do sistema, e o 27/1/22 recibiu a visita dun 
técnico para a valoración. Pero “a pesar do tempo transcorrido non recibimos 
formalmente resolución algunha sobre dita valoración”. A traballadora social do 
concello informou da concesión do grado I. Solicita a axilización dos trámites para 
poder acollerse o antes posible aos servizos solicitados. Ten información de que para o 
servizo solicitado, atención diúrna, existen vacantes no centro no que están 
interesados, segundo sinala. 

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

ANTECEDENTES: 

1 Con data 02/03/2021 C…………………………………….. presenta solicitude de 
valoración do 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 A 
Coruña -…………………... 

3 O 27/01/2022 valórase á solicitante. 

4 O 17/02/2022 emítese o ditame técnico facultativo de determinación de grao de 
dependencia. 
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5 O 24/02/2022 emítese a resolución de recoñecemento de dependencia aínda 
sen notificar ao usuario. 

 
CONCLUSIÓNS: 

Unha vez emitida a resolución de recoñecemento de dependencia o expediente 
pasa á fase de elaboración do PIA seguindo a orde de prelación establecida no 
artigo 34 do Decreto 15/201O de 4 de febreiro polo que se regula o 
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e o 
procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención.” 

 

ANÁLISE 

1. O informe confirma o indicado na queixa, isto é, que se deu a valoración o 27 de 
xaneiro, pero despois dun tempo non se notificou. Tampouco agora aclárase a causa 
do retraso dunha valoración xa feita nin se indica cando se notificará. 

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 través desta e doutras queixas coñecemos retrasos nas valoracións de 
dependencia e mesmo nas súas resolucións finais e notificacións. Por iso parece 
preciso reclamar da consellería que o máis axiña posible adopte as medidas oportunas 
ao seu alcance para corrixir a situación que tratamos. 

4. Quen 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 a seguinte recomendación: 



 
 

 

Que con urxencia se notifique a valoración da persoa afectada no presente caso, posto 
que se atopa demorada, e que na resolución do programa de atención se teña en conta 
o retraso acumulado. 

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 resolución formulada, 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 
formulou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 

 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


