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0. RESUM-CONCLUSIONS 

L'atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la 
seua autonomia personal constitueix un dels principals reptes de la 
política social dels països desenvolupats: atendre les necessitats 
d'aquelles persones que per trobar-se en una situació d'especial 
vulnerabilitat necessiten suports per a desenvolupar les activitats 
essencials de la vida diària, aconseguir una major autonomia personal i 
poder exercir plenament els seus drets de ciutadania. 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció a l'Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, regula les condicions 
bàsiques de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones 
en situació de dependència amb la creació d'un Sistema per a 
l'Autonomia i Atenció a la Dependència, amb la col·laboració i 
participació de totes les administracions Públiques. 

La Direcció General de Dependència i Majors és el centre directiu que 
depèn de la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència, 
de la Conselleria de Benestar Social1, a la qual correspon les 
competències de proposta, programació i execució de les polítiques 
generals en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència. 

El programa pressupostari 313.70, "Ordenació i prestacions de la 
dependència", té un pressupost inicial per a l'exercici de 2014 de 128.837 
milers d'euros que representa el 18,3% del pressupost de la Conselleria 
de Benestar Social. 

D'acord amb la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, el Consell 
d'aquesta Institució va acordar incloure en els programes anuals 
d'actuació de 2014 i 2015, determinats treballs d'auditoria operativa, 
entre els quals es van incloure els relacionats amb el programa 
pressupostari de l'ordenació de prestacions de la dependència. 

Per tant, el present Informe és el resultat del treball d'avaluació  amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del programa 
pressupostari 313.70. 

Per a poder avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i economia aquest 
programa pressupostari, s'han definit els següents objectius concrets, 
formulats en termes de preguntes: 
  

                                                           

1  Les competències en matèria de dependència, són assumides per la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'acord amb el Decret 7/2015, de 29 de juny, del 
president de la Generalitat. 
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Objectiu 1: Quin és el nivell d'implantació global de la Llei de 
Dependència a la Comunitat Valenciana? 

 
Objectiu 2: Es fomenta la qualitat dels serveis i prestacions de la 

dependència? 
 
Objectiu 3: Existeix un adequat sistema de control de la gestió de les 

prestacions econòmiques de la dependència? 
 
Objectiu 4: Es doten els recursos suficients per a implantar 

adequadament les ajudes a la dependència a la Comunitat 
Valenciana? 

 

Per a facilitar l'obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s'ha 
desglossat en diversos subobjectius (vegeu l'apartat 3.2).  

En els apartats 1, 2 i 3 d'aquest Informe es descriuen, respectivament, els 
aspectes generals de la dependència, els objectius i l'abast de l'auditoria, 
així com la metodologia aplicada per a dur a terme el treball realitzat. 

L'apartat 4 conté les observacions que es formulen per a cada un dels 
objectius esmentats. Per últim, l'apartat 5 recull les recomanacions per a 
millorar els procediments de gestió de l'ordenació i prestacions de la 
dependència. 

Tot seguit detallem les conclusions més significatives  que han sorgit 
com a conseqüència del treball realitzat. 

CONCLUSIONS 

En relació amb el nivell d'implantació global de la Llei de Dependència a la 
Comunitat Valenciana 

a) La comparació realitzada de la legislació estatal i autonòmica 
valenciana relativa a la dependència, ha posat de manifest que el 
catàleg de serveis i prestacions del Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència de la Conselleria de Benestar Social, 
aplega tots els establits en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (apartat 4.1.1). 

b) Com indica l'apartat 4.1.2, les dades que presenten les 
estadístiques de l'IMSERSO, a 31 d'octubre de 2014, relatives a la 
dependència i referides tant a la Comunitat Valenciana com a 
l'Estat, posen de manifest que: 
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- Les sol·licituds de reconeixement de la dependència 
registrades a la Comunitat Valenciana pugen a 96.610. 
Aquests sol·licituds representen l'1,9% de la població de la 
Comunitat, mentre que aquest percentatge s'eleva al 3,5% a 
escala estatal, quan els índex d'envelliment són similars 
(vegeu l'annex II). 

- El nombre de dictàmens emesos és de 93.075, que han 
donat lloc a 54.810 persones beneficiàries amb dret a 
prestació. D'aquestes, eren beneficiàries de prestacions 
41.994, que representa el 76,6%, és a dir 4,4% punts inferior 
al nivell aconseguit en l'Estat. 

 El nombre de prestacions puja a 48.949. Aquesta xifra 
implica una ràtio de prestacions per persona beneficiària de 
l'1,17. La mitjana estatal se situa en l'1,26. 

- Dels beneficiaris amb dret de prestació, el 36,6%, 20.047 
tenen reconegut el màxim grau  de la dependència, grau III. 
Aquest percentatge se situa 3,1 punts per davall de l'estatal. 

 A qui no se'ls ha reconegut cap grau de dependència 
representen el 21,4% de les resolucions emeses. Aquest 
percentatge és 1,3 punts superior a l'estatal. 

- El nombre de beneficiaris amb dret de prestació que es 
troba pendent de la seua concessió a 31 d'octubre de 2014, 
és de 12.816. Això comporta una reducció de 16.938, un 
56,9% respecte dels beneficiaris pendents a 31 de desembre 
de 2011. 

c) El 43,3% de les prestacions vinculades a la dependència, correspon 
a les destinades a les atencions en l'entorn familiar. El 30,2% de les 
prestacions correspon als serveis de centres de dia/nit i l'atenció 
en residències. El servei de teleassistència absorbeix el 18,7% 
(apartat 4.1.3). 

 Aquesta distribució respecta majoritàriament el principi establit 
en la Llei, ja que el 69,8% de les persones en situació de 
dependència rep serveis o prestacions vinculades a la 
permanència en l'entorn en què desenvolupen la seua vida. 

 A 31 d'octubre de 2014, la Comunitat Valenciana se situa en línia 
amb la resta de les comunitats autònomes en relació amb la 
prestació econòmica per a assistències en l'entorn familiar i 
suport a cuidadors no professionals. 
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En relació amb el foment de la qualitat dels serveis i prestacions de la 
dependència 

d) El sistema de dependència està integrat en un sistema de serveis 
socials que té per objecte atendre les necessitats de les persones 
en situació de dependència, les necessitats de les persones 
discapacitades i les situacions de necessitat social adequadament 
acreditades. 

 Per això, els gestors responsables han de realitzar els estudis i 
anàlisis corresponents que permeten aconseguir la major eficàcia, 
eficiència i economia en la gestió de les places dels centres propis, 
concertats i privats, de manera que les places oferides/disponibles 
s'adeqüen de la forma més raonable a les necessitats reals 
(apartat 4.2.1). 

e) Pel que fa als serveis que s'ofereixen, en general, s'observa una 
desproporció entre el nombre d'entitats que els presten i el 
nombre d'usuaris demandants dels serveis (apartat 4.2.1). 

 Entre 2012 i 2014 s'havien acreditat un total de 17 entitats o 
associacions, bàsicament de València, per a prestar el servei 
d'assistència personal. No obstant això, el nombre de dependents 
que havia sol·licitat aquest servei, va ser de quatre persones. 

 Un total de 117 entitats estaven autoritzades per a la prestació del 
servei d'ajuda a domicili a 31 de desembre de 2011. Durant el 
període 2012-2014, se n'han resolt 41 més. Aquest servei s'ofereix 
a la nostra Comunitat solament com a prestació econòmica 
vinculada al servei. 

 El servei de promoció de l'autonomia personal s'implanta a la 
nostra Comunitat en 2012 i al final del període analitzat hi ha 46 
entitats sense ànim de lucre autoritzades per a prestar-lo. A la 
data de referència, només 268 persones han optat per aquest 
servei. 

 El servei de teleassistència el presta la Creu Roja Espanyola a la 
província d'Alacant, i una empresa privada a les províncies de 
Castelló i València. A finals de 2014, 8.263 persones reben aquest 
servei a la nostra Comunitat, amb un increment en el període 
2012-2014 de 1.582 persones. 

f) Hem observat un descens notable de l'activitat dedicada a la 
formació de cuidadors no professionals en l'exercici de 2014 
respecte de 2013, primer exercici complet en què es va 
desenvolupar aquesta activitat. 
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 Les entitats organitzadores  s'han reduït a 103 en l'àmbit de la 
Comunitat (apartat 4.2.2). 

El nombre de persones que ha assistit als cursos organitzats 
perquè els cuidadors familiars  de dependents tinguen la formació 
per a prestar els seus serveis de manera adequada, és de 4.506, 
aproximadament un 60% de les persones dependents que reben 
prestació econòmica per aquest servei. 

Així mateix, també hem observat en l'exercici de 2014 un descens 
significatiu de l'activitat formativa dirigida als tècnics dels serveis 
socials especialitzats d'atenció a la dependència. 

En el període analitzat, s'ha incrementat el nombre de serveis 
municipals d'atenció a la dependència en un 16% i, 
simultàniament, s'ha reduït el nombre de jornades teòriques 
subvencionades per al seu personal tècnic en un 30%. 

En relació amb el procediment per al reconeixement de la situació de 
dependència 

g) En el 82% dels expedients analitzats s'incompleix el termini legal 
establit en els articles 10.2 i 11.4 del Decret 18/2011, per a resoldre. 

 Aquest termini és de sis mesos des de la data de registre d'entrada 
de la sol·licitud de reconeixement de situació de dependència 
(apartat 4.3.1). 

h) Únicament el 53% de les 45.933 sol·licituds presentades en el 
període 2011-20142, havien sigut resoltes abans de febrer de 2015 i 
sols el 7% té aprovat i notificat el programa individual d'atenció. 

 El temps mitjà transcorregut des de la presentació de la sol·licitud 
i la resolució de reconeixement del grau de dependència 
sobrepassa àmpliament dels sis mesos establits legalment. 

 Per a les 24.562 sol·licituds presentades i resoltes en el període 
2011-2014, el termini mitjà de resolució ha sigut de 13,77 mesos 
(apartat 4.3.2). 

 La complexitat  del procediment en vigor comporta incórrer en un 
termini excessiu entre la presentació de la sol·licitud i el 
reconeixement de la prestació. No obstant això, aquests terminis 
han anat reduint-se significativament durant els últims exercicis 
(vegeu els quadres 4.3.2.1 i 4.3.2.2). 

                                                           

2  Sol·licituds presentades a partir del 3 de març de 2011, data de lliurament en 
vigència del Decret 18/2011 del Consell. 
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 El mateix ha succeït amb el termini de pagament de les 
obligacions reconegudes del programa 313.70, que en l'exercici de 
2014 s'ha situat en catorze dies, termini que ha implicat una 
disminució de 71 dies respecte a l'existent en l'exercici de 2012 
(vegeu el gràfic 4.4.1.3). 

i) A la data d'aquest Informe, almenys 6.776 sol·licitants van rebre 
una resolució de grau en vigor (II o III), en un termini superior als 
sis mesos, raó per la qual, de conformitat amb l'article 6 del Decret 
18/2011, ja tenen dret al servei o prestació i, tanmateix, no l'estan 
percebent (apartat 4.3.2). 

 A aquests beneficiaris caldria afegir aquelles expedients que es 
troben encara en fases preliminars de valoració i que, 
potencialment, podrien ser reconeguts com a dependents. 

En relació amb els recursos financers necessaris per a atendre les 
prestacions econòmiques 

j) Una vegada la Conselleria de Benestar Social haja resolt la totalitat 
de les sol·licituds de reconeixement de la dependència i entre en 
vigència el dret a la prestació de les persones valorades amb un 
grau I (1 de juliol de 2015), la Generalitat haurà de fer front a un 
pagament d'un volum significatiu de prestacions econòmiques, 
així com a la prestació de serveis (apartat 4.4.1). 

 La Conselleria no disposa actualment d'una memòria econòmica 
que quantifique quines serien les necessitats pressupostàries 
addicionals per a atendre les dites obligacions futures. 

 Aquesta Sindicatura ha realitzat una estimació de l'import anual 
de prestacions econòmiques a les quals hauria de fer front la 
Generalitat, una vegada resolta la totalitat de sol·licituds. 

 D'acord amb aquesta estimació, caldria dotar la Conselleria de 
Benestar Social d'un crèdit pressupostari anual addicional de 114,6 
milions d'euros. En l'any 2014, es van reconèixer obligacions per 
prestacions econòmiques per un import de 123,8 milions d'euros 
(apartat 4.4.1). 

 Cal indicar també quant al cost de la dependència que, d'acord 
amb les dades a 31 de desembre de 2012, l'esforç econòmic de la 
Comunitat Valenciana per beneficiari és superior a la mitjana 
nacional (vegeu el quadre 4.4.1.1). 

 D'acord amb aquestes conclusions hem elaborat les 
recomanacions que detallem en l'apartat 5. 
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 Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball al 
personal de la Conselleria de Benestar Social, en especial a la 
coordinadora assessora de la Secretaria Autonòmica d'Autonomia 
Personal i Dependència, i a la Direcció General de Dependència i 
Majors. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Aspectes bàsics de la dependència 

Concepte de dependència 

Per dependència s'entén: "L'estat de caràcter permanent en què es 
troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o 
discapacitat, i lligades a la falta o la pèrdua d'autonomia física, mental, 
intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o altres persones 
o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, 
en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia 
mental, d'altres suports per a la seua autonomia personal". 

Model implantat a Espanya 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal 
i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, regula les 
condicions bàsiques  de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a 
les persones en situació de dependència mitjançant la creació d'un 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, amb la 
col·laboració i participació de totes les administracions públiques. 

Graus de dependència 

En la situació de dependència, d'acord amb l'article 26 de la Llei 39/2006, 
es distingeixen els graus següents: 

a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda 
per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària 
almenys una vegada al dia o té necessitats de suport intermitent o 
limitat per a la seua autonomia personal. 

b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per a 
realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres 
vegades al dia, però no requereix el suport permanent d'un 
cuidador o té necessitats de suport extens per a la seua autonomia 
personal. 

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per a 
realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses 
vegades al dia i, per la seua pèrdua total d'autonomia física, 
mental intel·lectual o sensorial, necessita un suport indispensable 
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i continuat d'una altra persona o té necessitats de suport 
generalitzat per a la seua autonomia personal. 

Cada un d'aquests graus de dependència es classificava inicialment, al 
seu temps, en dos nivells en funció de l'autonomia de les persones i de la 
intensitat de l'atenció que requeria. 

Amb el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a 
Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat (en 
vigor des del 15 de juliol), es suprimeixen els nivells existents fins a 
aqueix moment dins de cada grau. 

Finançament 

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència es financia a 
càrrec de tres fonts: 

- Els crèdits que anualment es fixen en els Pressupostos Generals de 
l'Estat. 

- Els pressupostos de cada comunitat autònoma. 

- Les aportacions de les persones usuàries. 

Pel que fa a l'aportació realitzada per l'Administració General de l'Estat, 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, estableix que el finançament públic es 
durà a terme per mitjà dels crèdits transferits en concepte de nivell mínim 
i de nivell acordat de protecció. 

Nivell mínim de protecció garantit 

D'acord amb l'article 9 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre: "El 
finançament públic d'aquest nivell de protecció correrà a compte 
de l'Administració General de l'Estat que anualment fixarà els 
recursos econòmics en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 
d'acord amb els criteris establits en l'article 32". 

El finançament d'aquest nivell de protecció es du a terme des de 
l'entrada en vigor de la Llei, i per aquest concepte ja s'han lliurat 
més de 7.234 milions d'euros a les comunitats autònomes (des de 
2007 a 2013). 

El lliurament d'aquests quantitats es realitza mensualment i en 
funció de la informació incorporada per les mateixes comunitats 
autònomes al Sistema d'Informació del SAAD. 
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Nivell acordat de protecció 

L'article 7 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, aplegava 
l'existència d'un nivell de protecció acordat entre l'AGE i les 
diferents comunitats autònomes. 

Des de l'entrada en vigor de la Llei, l'Administració General de 
l'Estat ha transferit a les comunitats autònomes més de 1.310 
milions d'euros (des de 2007 a 2011). No obstant això, els preceptes 
relatius al nivell acordat de protecció es troben suspesos des de 
l'exercici de 2012, tal com mostren les successives lleis de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 

1.2 Informació econòmica i pressupostària. Programa 313.70 

El pressupost de la Conselleria de Benestar Social per a 2014 puja a 
703.860 milers d'euros. En aquest pressupost, les partides destinades a 
l'acció social augmenten la seua dotació econòmica en un 2,1% respecte 
al pressupost de 2013. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat 

Gràfic 1.2.1 
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La Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència és la que 
gestiona, entre altres, el programa pressupostari  313.70 adreçat a 
l'ordenació i prestacions de la dependència. 

Les dotacions pressupostàries d'aquest programa en els últims tres 
exercicis , així com la seua evolució i participació en el pressupost anual 
de la Generalitat, són les següents: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos de la Generalitat 

Gràfic 1.2.2 
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- Afavorir la permanència de les persones en situació de 
dependència en l'entorn social i familiar, impulsant les serveis 
professionals. 

- Establir els procediments adreçats a millorar l'assignació, gestió i 
supervisió de serveis i prestacions derivats del PIA. 

- Acreditar els centres i serveis que formen part  del Sistema 
d'Atenció a la Dependència. Impulsar la formació i la qualitat dels 
serveis i prestacions. 

- Millorar la coordinació entre els sistemes públics de Sanitat i 
Serveis Socials que permeta optimitzar els recursos i les 
prestacions actuals. 

- Modificar el sistema de determinació de la capacitat econòmica 
dels beneficiaris d'acord amb la normativa estatal, i la regulació de 
la participació econòmica dels usuaris en el cost dels serveis i 
prestacions de la llei, i estendre el copagament a les persones en 
situació de discapacitat. 

En l'apartat 4.4 d'aquest Informe detallem les observacions que han 
sorgit com a conseqüència del treball dut a terme sobre els principals 
conceptes econòmics d'aquest programa pressupostari. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE L'AUDITORIA 

L'objectiu de la fiscalització ha sigut avaluar en termes d'eficiència, 
eficàcia i economia la gestió realitzada per la Conselleria de Benestar 
Social en relació amb l'ordenació i les prestacions de la dependència, 
recollides en el programa pressupostari 313.70. 

Per a poder realitzar aquesta avaluació, s'han definit els objectius 
concrets que figuren detallats en l'apartat 0 d'aquest Informe, "Resum-
conclusions". 

Per a facilitar l'obtenció de respostes a aquests objectius, cada un s'ha 
desglossat en diversos subobjectius i s'han determinat els criteris 
d'auditoria per a verificar-los. (Vegeu l'apartat 3.2). 

En particular, l'objecte de revisió han sigut els fons públics destinats a les 
prestacions econòmiques que considera la Llei 39/2006 i en la normativa 
autonòmica. No han sigut objecte de fiscalització l'anàlisi del règim 
econòmic de les prestacions, regulat en els articles 17 a 30 de l'Ordre 
21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social. En 
concret els articles 26 a 30 que regulen la participació econòmica del 
beneficiari en el cost del servei. 
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Quant a això, hi ha jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana que falla en contra de la Conselleria de Benestar 
Social en relació amb la participació econòmica del beneficiari en el cost 
del servei.3 

Segons l'última informació estadística del Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència de 30 de setembre de 2014, el 51,8% de les 
prestacions a la Comunitat Valenciana eren de naturalesa econòmica, i 
les més nombroses eren les prestacions econòmiques per a cuidadors en 
l'entorn familiar4 (21.006 de les 47.369 prestacions concedides a la dita 
data). 

L'àmbit temporal de la nostra revisió ha cobert el període des del 31 de 
desembre de 2011 fins al 31 d'octubre de 2014. Aquesta última data ha 
sigut adoptada a fi d'obtenir  una informació homogènia i comparativa 
de les distintes fonts utilitzades. 

El treball s'ha desenvolupat d'acord amb les directrius tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, aplegades en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, en especial en la 
secció MSFC 3200 del dit Manual, Guia de fiscalització operativa. Aquesta 
Guia concorda en els seus aspectes més rellevants amb les normes 
aprovades per les Institucions de Control Extern sobre la fiscalització 
operativa, basades en les normes ISSAI-ES 3000, ISSAI-ES 300 i INSSAI-ES 
3100. 

Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar 
el control intern i d'altres tècniques d'auditoria aplicables en aquest cas. 

3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1 Avaluació del risc 

S'han aplicat procediments de valoració del risc (coneixement de 
l'entorn en què es desenvolupa l'activitat, inclòs el seu control intern), 
amb l'objectiu d'identificar i valorar els riscos relacionats amb l'activitat 
objecte de l'auditoria per a delimitar aquelles àrees sobre les quals s'han 
desenvolupat procediments d'auditoria per a reduir el risc  a un nivell 
adequat. 

Amb aquesta finalitat hem aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l'auditoria financera en les Normes Tècniques de l'ICAC i en el Manual de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura, en la secció MSFC 1310 i següents, i 

                                                           

3  Sentència 221/15, de 21 de maig de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a. 

4  Són prestacions econòmiques concedides quan el beneficiari està sent atès pel seu 
entorn familiar. Segons l'article 14.4 de la Llei 39/2006, aquestes prestacions han de 
tenir caràcter excepcional. 
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que és plenament aplicable a l'auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries per als seus objectius particulars: l'eficiència, l'economia i 
l'eficàcia. 

En aquest sentit, l'equip d'auditoria ha valorat els riscos que podrien 
derivar dels factors següents: 

- Existència d'objectius quantificables del programa pressupostari, 
manifestat en indicadors adequats. 

- Complexitat del sistema normatiu, en especial per les successives 
reformes que afecten el calendari d'implantació de la Llei 39/2006. 

- Compliment legal de requisits bàsics establits per la normativa 
estatal amb especial èmfasi en els terminis de reconeixement i 
pagament de la prestació. 

- Fiabilitat i integritat del sistema d'informació. Com a 
conseqüència de la coexistència de dues aplicacions 
informàtiques on es recull la tramitació dels expedients, les dues 
amb un model de dades complex, s'han identificat errors en les 
primeres extraccions de dades facilitades que poden limitar les 
proves per a comprovar la raonabilitat de la informació estadística 
que publica l'IMSERSO. 

- Incidències que afecten (per la seua antiguitat i escàs 
manteniment) la fiabilitat de la informació que conté l'aplicació 
informàtica que recull el registre  de centres (REGCEN91). Així 
mateix, la informació referida a la formació del personal cuidador 
(professional o no), no es troba estructurada ni es tracta 
informàticament, fet que dificulta l'accés i confiança en la 
informació obtinguda. 

- Control i inspecció de les prestacions econòmiques. 

- Insuficiència de recursos humans i materials (crèdit 
pressupostari). En particular, els efectes derivats de la crisi 
econòmica amb la consegüent reducció de la despesa pública. 

3.2 Criteris d'auditoria i les seues fonts 

Una vegada concretat l'àmbit i l'abast de l'auditoria, una part fonamental 
en el seu desenvolupament és la definició de criteris d'auditoria que 
s'utilitzaran. 

Els criteris d'auditoria són unitats de mesura que serveixen per a avaluar 
l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de l'àrea o activitat auditada, 
comparant-la amb la seua situació real. 
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Aquesta Sindicatura ha definit uns criteris d'auditoria per a cada un dels 
objectius i subobjectius de l'auditoria a partir de les diverses fonts, com 
ara: 

a) Estadístiques de l'IMSERSO, dependent del Ministri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat. 

b) Liquidació i execució dels pressupostos de la Generalitat. 

c) Informes emesos pel Tribunal de Comptes i altres òrgans de control 
extern. 

d) Legislació estatal i autonòmica aplicable. 

e) Procediments de gestió de la dependència de la Conselleria de 
Benestar Social. Aplicacions informàtiques utilitzades. 

Cada un dels objectius definits en l'apartat 0, s'ha desglossat en diversos 
subobjectius i per a cada un, s'han definit els criteris d'auditoria que 
resumim en el quadre següent: 

 
Objectiu Subobjectiu Criteris 

1. Quin és el nivell 
d'implantació global de la 
Llei de Dependència a la 
Comunitat Valenciana? 

1.1 S'han desenvolupats tots els serveis i 
prestacions considerats en la normativa 
estatal i autonòmica de la dependència? 

- Nombre i tipus de prestacions previstes en Llei 
39/2006 i implantades en la Generalitat. 

- Comparativa de resultats amb mitjana estatal i altres 
CCAA. 

1.2 S'han estès els serveis i prestacions 
de la Llei de Dependència a totes les 
persones en situació de dependència 
con dret en vigor a la Comunitat 
Valenciana? 

- Nombre de persones beneficiàries segons el tipus de 
prestació i nombre total de prestacions. 

- Comparativa de resultats amb mitjana estatal i altres 
CCAA. 

- Nombre de sol·licituds registrades en relació amb la 
població. 

- Comparativa de resultats amb mitjana estatal i altres 
CCAA. 

- Proporció de prestacions resoltes (dictàmens) a 
persones dependents (distingint per graus) sobre 
sol·licituds. 

- Comparativa de resultats amb mitjana estatal i altres 
CCAA. 

1.3 S'ha afavorit la permanència de les 
persones en situació de dependència en 
l'entorn social i familiar? 

- Nombre de persones dependents en centre de dia o 
nit, o atenció residencial, en relació amb el total de 
dependentes reconeguts. 

- Nombre de persones dependents que perceben 
prestacions econòmiques/serveis sobre el total de 
dependentes reconeguts. 

- Nombre de persones dependents que es queden en el 
seu entorn social i familiar (teleassistència, ajuda a 
domicili, promoció autonomia personal) en relació 
amb el total de dependentes reconeguts. 
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Objectiu Subobjectiu Criteris 

2. Es fomenta la qualitat 
dels serveis i prestacions 
de la dependència? 

2.1 S'han acreditat els centres i serveis 
que formen part del sistema d'atenció a 
la dependència? 

- Nombre de sol·licituds d'acreditació de centres i 
serveis del sistema d'atenció a la dependència. 

- Nombre de centres acreditats que presten serveis de 
promoció de l'autonomia personal. 

- Nombre de centres acreditats que presten serveis 
d'atenció a domicili. 

- Nombre d'assistents personals acreditats. 
- Nombre de centres acreditats que presten serveis 
d'atenció a persones dependents. 

2.2 S'han optimitzat els recursos i 
prestacions actuals mitjançant una 
oferta educativa suficient? 

- Nombre d'accions formatives realitzades (per tipus). 
- Nombre de persones formades (por tipus). 

3. Existeix un adequat 
sistema de control de la 
gestió de las prestacions 
econòmiques de la 
dependència? 

3.1 S'acompleixen els procediments 
establits per al reconeixement i el 
pagament de las prestacions 
econòmiques de la dependència? 

- Nombre d'incompliments en prova de procediment. 

3.2 S'ha acomplit el termini legal per al 
reconeixement del dret a la prestació de 
dependència? 

- Termini mitjà transcorregut entre la sol·licitud i la 
resolució de reconeixement de la prestació. 

- Termini mitjà transcorregut des de la resolució de 
reconeixement de la prestació fins el pagament. 

3.3 S'han definit procediments dirigits a 
millorar l'assignació, gestió i supervisió 
de les prestacions econòmiques 
derivades dels programes individuals 
d'atenció? 

- Existència de mesures de control de les prestacions 
(caducitat, valoració, revisions, etc.). 

3.4 S'han exercit les funcions d'inspecció 
en relació amb les prestacions 
econòmiques?  

- Nombre d'inspeccions realitzades. 

4. Es doten els recursos 
suficients per a implantar 
adequadament les ajudes a 
la dependència a la 
Comunitat Valenciana? 

4.1 Existeixen recursos financers 
suficients per a atendre les prestacions 
econòmiques de la Llei de Dependència? 

- Aportacions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana. 
-  Aportacions dels usuaris. 
- Execució pressupostària 313.70: grau d'execució. 
- Execució pressupostària 313.70: període mitjà de 
pagament. 

- Import mitjà de la prestació econòmica. Evolució dels 
imports per tipus de prestació. 

4.2 Existeix una estructura de mitjans 
personals adequada? 

- Nombre total de persones destinades al programa 
313.70 (serveis centrals i territorials). 

- Nombre de personal tècnic destinat a valoració, 
inspecció, etc. 

Quadre 3.2.1 

3.3 Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i obtenció 
d'evidència. 

Per a efectuar l'auditoria hem utilitzat l'enfocament basat directament 
en els resultats obtinguts per la Conselleria de Benestar Social en relació 
amb els objectius fixats. 

Complementàriament a l'anterior i per a respondre a l'objectiu de si hi 
ha un sistema adequat de control de la gestió de les prestacions 
econòmiques (objectiu 3), s'ha aplicat també un enfocament basat en els 
sistemes de control que ha consistit bàsicament a: 
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- Realitzar una prova de compliment per a verificar el procediment 
descrit en el Decret 18/20115. Amb aquesta finalitat i a partir de la 
base de dades d'expedients inclosos en l'aplicació informàtica ADA, 
s'ha determinat la mostra per revisar mitjançant tècniques de 
mostreig estadístic. 

La metodologia utilitzada ha consistit en primer lloc a aplicar 
procediments de valoració del risc (coneixement de l'entorn en què es 
desenvolupa l'activitat, tot incloent-hi el seu control intern) a fi 
d'identificar i valorar els riscos relacionats amb el programa 
pressupostari objecte d'auditoria, per a delimitar aquelles àrees sobre les 
quals s'han desenvolupat procediments d'auditoria per a reduir el risc a 
un nivell adequat. 

En segon lloc, hem analitzat la documentació pertinent subministrada 
tant per la Conselleria de Benestar Social com la publicada per 
l'IMSERSO, i hem mantingut entrevistes i reunions de treball, tant amb 
els gestors de la mateixa Conselleria, i els hem tramés les conclusions 
provisionals perquè efectuaren els comentaris i/o aclariments que 
estimaren pertinents. 

Quant a la naturalesa de les proves, a més de les ja esmentades proves 
de compliment, hem efectuat proves numèriques de caràcter analític 
(tendències i coeficients), i proves descriptives basades en comparances 
qualitatives. 

Els resultats d'aquestes comprovacions els detallem en l'apartat 4, 
"Observacions", d'aquest Informe. 

4. OBSERVACIONS 

4.1 Quin és el nivell d'implantació global de la Llei de Dependència a la 
Comunitat Valenciana? 

4.1.1 Subobjectiu 1.1: S'han desenvolupat tots els serveis i prestacions 
considerats en la normativa estatal i automàtica de la dependència? 

Per a verificar el compliment d'aquest subobjectiu, hem efectuat una 
anàlisi comparativa de la legislació aplicable a escala estatal i a la 
Comunitat Valenciana. La normativa més rellevant la detallem en 
l'annex III d'aquest Informe. 

                                                           

5  El Decret 18/2011 del Consell, té per objecte regular el procediment per al 
reconeixement de la situació de dependència i el dret als serveis o prestacions del 
Sistema Valencià d'Atenció a la Dependència, així com determinar la composició i 
funcions dels òrgans competents per a valorar-les en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana. Aquest Decret va entrar en vigor el 3 de març de 2011. 
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A escala estatal, l'article 15 de la Llei 39/2006, detalla el catàleg de serveis 
de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, que es 
desenvolupen i defineixen en els articles 21 a 25 de la citada Llei: 

a) Els serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de 
promoció de l'autonomia personal (article 21), mitjançant el 
desenvolupament coordinat d'actuacions de promoció de 
condicions de vida saludables, programes preventius i de 
rehabilitació adreçats a persones majors i/o amb discapacitat. 

b) Servei de teleassistència (article 22), prestat mitjançant l'ús de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a usuaris no 
inclosos en l'apartat e d'aquest article. 

c) Servei d'ajuda a domicili (article 23) prestat per entitats o 
empreses acreditades, que consisteix en actuacions dutes a terme 
en el domicili del dependent, per a: 

 - Atendre les necessitats de la llar. 

 - Atencions personals. 

d) Servei de centre de dia i de nit (article 24), a fi de mantenir o 
millorar el nivell d'autonomia personal i donar suport a les 
famílies cuidadores, i inclourà els tipus següents: 

 - Centre de dia per a majors 

 - Centre de dia per a menors de 65 anys 

 - Centre de dia d'atenció especialitzada 

 - Centre de nit 

e) Servei d'atenció residencial (article 25), de caràcter personal i 
sanitari, prestat per les administracions públiques en centres 
residencials, propis o concertats, habilitats segons el grau de 
dependència: 

 - Residència de persones majors en situació de dependència. 

- Centre d'atenció a persones en situació de dependència, en 
raó dels distints tipus de discapacitat. 

D'altra banda, els articles 17 a 19 detallen les prestacions econòmiques 
previstes per a l'atenció a la dependència: 

a) Prestació econòmica vinculada al servei. Està destinada a la 
cobertura de les despeses del servei previst en el Programa 
Individual d'Atenció, únicament quan no siga possible prestar el 
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dit servei. És de caràcter personal i està vinculada a la prestació 
del servei per una entitat o centre acreditat. 

b) Prestació econòmica per a atencions en l'entorn familiar i suport a 
cuidadors no professionals. De caràcter excepcional, amb 
l'establiment previ de les condicions d'accés en funció del grau i 
nivell reconegut al dependent, atenent les normes en matèria de 
Seguretat Social (afiliació, cotització), i amb programes de 
formació promoguts des de l'Administració Pública. 

c) Prestació econòmica d'assistència personal. La seua finalitat és la 
promoció de l'autonomia de les persones amb dependència 
(segons la modificació introduïda mitjançant l'article 22.7 del Reial 
Decret 20/2012) sufragant les despeses ocasionades per la 
contractació de l'assistent. El Consell Territorial del SAAD establirà 
les condicions específiques d'accés a aquesta prestació. 

A més a més, mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, en vigor a partir del 
15 de juliol de 2012, es va modificar la Llei 39/2006 per a introduir entre 
altres, el règim d'incompatibilitat de les prestacions (article 25 bis) pel 
qual s'estableix que: 

- Les prestacions econòmiques seran incompatibles entre sí i amb 
els serveis del catàleg establits en l'article 15, excepte amb els 
serveis de prevenció de les situacions de dependència, de 
promoció de l'autonomia personal i de teleassistència. 

- Els serveis seran incompatibles entre sí tret del servei de 
teleassistència que serà compatible amb el servei de prevenció de 
les situacions de dependència, de promoció de l'autonomia 
personal, d'ajuda a domicili i del centre de dia i de nit. 

Així mateix, el citat article indica que les administracions públiques 
competents, podran establir la compatibilitat entre prestacions per al 
suport, cures i atenció que faciliten la permanència en el domicili a la 
persona en situació de dependència, de tal forma que la suma d'aquestes 
prestacions no siga superior, en conjunt, a les intensitats màximes 
reconegudes al seu grau de dependència. 

A escala autonòmica, el catàleg del SAAD es considera en distintes 
ordres de la Conselleria. Així mateix, en l'annex II del Decret 18/2011 del 
Consell (modificat per l'Ordre 9/2011 de la Conselleria de Justícia i 
Benestar Social), s'indiquen els serveis o prestacions als quals poden 
optar els dependents, tenint en compte les incompatibilitats establides 
en la normativa vigent i que detallem a continuació: 

- Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal 

- Servei de teleassistència 
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- Servei d'ajuda a domicili 

- Servei de centre de dia i de nit 

- Servei d'atenció residencial 

- Prestació econòmica per a atencions en l'entorn familiar i suport 
als cuidadors no professionals. 

- Prestació econòmica vinculada al servei quan no siga possible 
l'accés a un servei prestat mitjançant la xarxa de centres públics i 
concertats o per mitjà del Servei d'Ajuda a Domicili. 

- Prestació econòmica d'assistència personal 

Aquestes dues últimes prestacions requereixen que el servei compte 
amb l'acreditació necessària per a atendre persones dependents. 

Per tot això, i com a conclusió, cal indicar que l'anàlisi comparativa de la 
normativa estatal i autonòmica ha posat de manifest que consideren 
idèntics serveis i prestacions. 

4.1.2 Subobjectiu 1.2: S'han estès els serveis i les prestacions de la Llei de 
Dependència a totes les persones en situació de dependència amb dret 
en vigor a la Comunitat Valenciana? 

Per a verificar el compliment d'aquest subobjectiu, hem considerat els 
indicadors següents: 

- Nombre de sol·licituds registrades en relació amb la població. 
Comparança a escala estatal i de comunitats autònomes. 

- Proporció de prestacions resoltes (dictàmens, resolucions de grau i 
nivell, programes individuals d'atenció) a persones dependents 
(classificades per graus) sobre el total de sol·licituds. Comparança 
a escala estatal i de comunitats autònomes. 

- Nombre de persones beneficiàries segons el tipus de prestació i 
nombre total de prestacions del sistema de dependència a la 
Comunitat Valenciana. Comparança amb la mitjana estatal 
obtinguda de les estadístiques de l'Institut de Majors i Serveis 
Socials i, en el cas d'haver obtingut informació, comparança amb 
altres comunitats autònomes. 

Amb aquesta finalitat, hem tingut en compte les estadístiques de 
l'IMSERSO relatives al període analitzat. En aquest sentit, en l'annex IV 
s'adjunta un resum de les dades més significatives. 
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A fi d'obtenir una informació homogènia i comparable de les distintes 
fonts utilitzades, hem adoptat com a data final del període analitzat el 31 
d'octubre de 2014. 

El quadre següent mostra un resum de les principals dades de les 
estadístiques de l'IMSERSO a 31 d'octubre de 2014, referides tant a la 
Comunitat Valenciana com a la total de l'Estat. 
 

Informació incorporada al SISAAD (1) Reconeixement de la dependència 

Àmbit territorial 
Sol·licituds registrades Dictàmens Grau III Grau II Grau I Sense 

grau 
Beneficiaris amb dret  a 

prestació 
Beneficiaris amb 

prestacions 

Nº % total Nº Nº Nº Nº Nº Nº % dictàmens Nº 

Comunitat Valenciana 96.610 6,0% 93.075 20.047 26.855 26.269 19.904 54.810 58,9% 41.994 

Total Estat 1.618.348 100,0% 1.522.246 356.387 434.577 425.168 306.114 897.801 59,0% 727.505 

 

Àmbit 
territorial 

Prestacions 

Prevenció 
dependència 
promoció (2) 

Tele-
assistència 

Ajuda a 
domicili 

Centres 
dia/nit 

Atenció 
residencial 

P.E.(3) 
Vinculada 
servei 

P.E.(3) 
Assistència 
personal 

P.E.(3) 
Atencions 

entorn familiar 

Total 
prestacions 

Ràtio 
prestacions/ 
beneficiari 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
Comunitat 
Valenciana 

275 9.131 0 5.060 9.726 3.563 4 21.190 48.949 1,17 

Total Estat 21.674 116.296 118.233 70.518 131.950 71.566 1.865 381.215 913.317 1,26 

(1) SISAAD: Sistema d'Informació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. 
(2) Prevenció, dependència i promoció autonomia personal. 
(3) P.E.: Prestació econòmica. 

Nota: El total de prestacions en l'entorn familiar en l'Estat puja a 710.849. Aquesta xifra representa el 
77,8 % del total prestacions en l'Estat, 913.317. 

Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO a 31 d'octubre de 2014. Web del Portal de la Dependència. 

Quadre 4.1.2.1 

 

Gràfic 4.1.2.1 
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P.E.: Prestació econòmica 

Gràfic 4.1.2.2 

La Comunitat Valenciana representa aproximadament l'11% de la 
població de l'Estat en el període analitzat i mostra una tendència a la 
baixa que és generalitzada en totes les comunitats autònomes. En la 
nostra Comunitat hi ha una disminució de 166.239 persones, que implica 
una reducció del 3,2% de la població. La reducció a l'Estat representa 
l'1,6%. 

Un altre indicador demogràfic significatiu relacionat amb l'anàlisi de la 
dependència, és el relatiu a l'índex d'envelliment. En aquest sentit, hem 
d'indicar que a la Comunitat Valenciana i a 1 de gener de 2015, aquest 
índex és de 114,21, i el relatiu al total nacional és de 114,74. Són, per tant, 
índex molt similars6. 

Les sol·licituds registrades a la nostra Comunitat representen l'1,9% de la 
població, mentre que aquest percentatge s'eleva al 3,5% a escala estatal. 

D'acord amb les dades de l'annex IV, en el període 2012-2014, s'observa 
una tendència a la baixa de les sol·licituds registrades, encara que amb 
variacions segons l'exercici que es tracte. Aquesta situació s'explica, 
almenys en part, per les labors de depuració efectuades per la 
Conselleria de Benestar Social sobre les dades incloses en els seus arxius 
i que van ser facilitades a l'IMSERSO en exercicis anteriors. 

                                                           

6  D'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Vegeu l'annex II. 

Prevenció 
dependència i 
promoció A. 
personal
0,56%

Teleassistència
18,65%

Ajuda a domicili 
0,00%

Centres de dia/nit
10,34%

Atenció residencial
19,87%

P.E. Vinculada 
servei
7,28% P.E. Assistència 

personal
0,01%

P.E. Atencions en 
l'entorn familiar

43,29%

Distribució prestacions a 31/10/2014



Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-
2014 

26 

Idèntica situació es produeix pel que fa als dictàmens emesos, amb una 
disminució generalitzada. La mitjana del nombre de dictàmens en tot el 
període analitzat és de quatre punts i mig superior al nivell observat en 
la resta de l'Estat quant a les sol·licituds presentades, però se situa més 
d'un punt per sota de l'estatal si es relaciona amb la població. 

Segons la informació publicada per l'IMSERSO, el nombre total de 
persones beneficiàries amb dret a prestació era de 54.810, de les quals 
eren beneficiàries amb prestacions 41.994 (el 76,6%) i el nombre total de 
prestacions pujava a 48.949. Això comporta una ràtio de prestacions per 
persona beneficiària de l'1,17, lleugerament per sota de la mitjana estatal 
que se situa en l'1,26 (quadre 4.1.2.1). 

En el període analitzat, observem una progressiva  disminució en el total 
de les persones beneficiàries amb dret a prestació a la Comunitat 
Valenciana, en relació amb els dictàmens emesos. Aquesta mateixa 
tendència l'observem en les dades estatals, i els dos se situen en un 
percentatge molt similar a 31 d'octubre de 2014 (vegeu l'annex IV). 

Dels beneficiaris  amb dret a prestació a 31 d'octubre de 2014, 54.810, el 
36,6% tenen reconegut el màxim grau de dependència (III), 3,1 punts per 
sota de l'estatal. 

D'altra banda, aquells a qui no se'ls ha reconegut cap grau de 
dependència, representen una mitjana de 21,4% dels dictàmens emesos 
en el període analitzat a la nostra Comunitat, 1,3 punts superior a 
l'estatal. 

El Reial Decret Llei 20/2011 va introduir modificacions en la disposició 
final primera de la Llei 39/2006, relativa a l'efectivitat dels drets de les 
persones beneficiàries. 

D'acord amb el que disposa l'esmentada norma, les estadístiques 
publicades inclouen les persones beneficiàries que a 31 de desembre de 
2011 havien sigut valorades amb el grau I, nivell 2, i ja comptaven amb 
un PIA aprovat, així com aquelles que no comptaven amb un PIA a la dita 
data, i la resolució de les quals havia sobrepassat el termini legalment 
establit per a resoldre (sis mesos comptadors des de la sol·licitud, d'acord 
amb el que estableix el Reial Decret 8/2010). 

Així mateix, s'inclouen persones beneficiàries amb prestació que, com a 
conseqüència d'una revisió, han passat a comptar amb un grau I, 
dependència moderada. 
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Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO. Web del Portal de Dependència 

Gràfic 4.1.2.3 

El nombre de persones beneficiàries amb prestació reconeguda en el 
període analitzat s'ha reduït en 1.768 persones. 

El nombre de beneficiaris amb prestacions a 31 d'octubre de 2014, 41.994, 
representa el 76,6% dels que hi tenen dret, 4,4 punts per sota del nivell 
on arriba el conjunt de l'Estat. Aquesta xifra implica el 0,8% de la 
població de la nostra Comunitat, mentre que a escala estatal se situa en 
l'1,6% de la població. 

 
Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO. Web del Portal de Dependència 

Gràfic 4.1.2.4 
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El nombre de beneficiaris amb dret a prestació que es troba pendent de 
la seua concessió a 31 d'octubre de 2014, és de 12.816; xifra que implica 
una reducció de 16.938, un 56,9%, respecte als beneficiaris pendents a 31 
de desembre de 2011. 

 
Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO. Web del Portal de Dependència 

Gràfic 4.1.2.5 

Les bases de dades facilitades per la Secretaria Autonòmica d'Autonomia 
Personal i Dependència, mitjançant les quals es gestiona la situació de la 
dependència a la nostra Comunitat, són les següents: 

- SIDEPENDÈNCIA. Expedients iniciats fins al 2 de març de 20117. Les 
dades que contenen mostren la situació a la data d'extracció del 
fitxer, 11 de febrer de 2015, quant a les sol·licituds registrades amb 
anterioritat al 31 d'octubre de 2014. 

- ADA. Expedient iniciats a partir del 3 de març de 20118. Les dades 
facilitades mostren la situació a la data d'extracció del fitxer, 4 de 
febrer de 2015, pel que fa a les sol·licituds registrades amb 
anterioritat al 31 d'octubre de 2014. 

                                                           

7  Tramitats d'acord amb el Decret 171/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual 
s'estableix el procediment per a reconèixer el dret a les prestacions del sistema 
valencià per a les persones dependents. En vigor des del 4 d'octubre de 2007 fins al 2 
de març de 2011. 

8  Data d'entrada en vigor del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual 
s'estableix el procediment per a reconèixer el dret a les prestacions del sistema 
valencià per a les persones en situació de dependència. 
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Quant a això, cal indicar que la definició del contingut dels 
camps/conceptes que ens ha indicat la Direcció General de Dependència 
i Majors de la Conselleria, en relació amb la informació que trameten a 
l'IMSERSO, difereix en alguns casos de l'aplicada per aquest organisme. 

La Conselleria tramet fins al dia 25 de cada mes les dades de consolidació 
i control en les distintes fases de l'expedient (sol·licitud, resolució de 
grau, resolució de PIA, revisions, baixes, trasllats) determinats per 
l'IMSERSO com a mínims obligatoris, mitjançant un procediment 
determinat. Aquestes dades les publica posteriorment l'entitat estatal al 
final del mes. 

Pel que fa a l'enviament d'aquestes dades mensuals, la Conselleria ens 
ha informat que s'acrediten les dades registrades en el Sistema 
d'Informació del Sistema per a l'Autonomia  i Atenció a la Dependència i, 
en virtut d'aquesta acreditació, s'emet des de la direcció general 
competent en matèria de dependència, la certificació mensual de les 
altes, baixes i modificacions que tenen lloc mensualment. 

La Comunitat Valenciana emet aquesta certificació des d'octubre de 
2012, en el marc de l'Acord de 10 de juliol de 2012, a fi de millorar el 
procediment i la transparència en la gestió, encara que el Reial Decret 
1050/2013, de 27 de desembre, que regula l'obligatorietat de la 
presentació, va entrar en vigència el primer de gener de 2014. 

Ateses les dificultats tècniques d'homogeneïtzació de les dades entre les 
distintes fonts amb què s'ha treballat, els desfasaments temporals, els 
distints criteris de còmput i contingut dels camps i les dates d'obtenció 
de la informació, no ha sigut possible realitzar una conciliació raonable 
de les dades de les dues fonts. 

4.1.3 Subobjectiu 1.3: S'ha afavorit la permanència de les persones en 
situació de dependència en l'entorn social i familiar? 

El principi inspirador de la Llei 39/2006, establit en l'apartat i de l'article 
3, indica que s'ha de promoure la permanència de les persones en situació de 
dependència sempre que siga possible en l'entorn on desenvolupen la seua vida. 

Per a verificar aquest aspecte, hem considerat com a indicadors més 
adequats els següents: 

- El nombre de persones dependents amb servei de centre de dia/nit 
o d'atenció residencial, en relació amb el total de dependents 
reconeguts. 

- El nombre de dependents que resten en el seu entorn social i 
familiar, mitjançant la prestació d'un servei (teleassistència, ajuda 
a domicili). La prestació econòmica per a atencions en l'entorn 
familiar i suport a cuidadors no professionals, assistència personal 
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o vinculada al servei. I també la prevenció de les situacions de 
dependència, tot això en relació amb el total de dependents 
reconeguts. 

Aquests dos indicadors són complementaris, ja que entre els dos abasten 
la totalitat de les prestacions i serveis que ofereix el sistema. 

Ateses les dificultats tècniques d'homogeneïtzació i comparança de 
dades entre les distintes fonts amb què hem treballat, posades de 
manifest en l'apartat 4.1.2 anterior, el càlcul dels indicadors citats s'ha 
realitzat a partir de les dades oferides per l'IMSERSO en la web del Portal 
de la Dependència. 

 

Àmbit 

Prestacions i serveis 

Centres 
dia/nit 

Atenció 
residencial 

Subtotal 
fora 

entorn 

Prevenció, 
dependència, 
promoció (1) 

Tele-
assistència 

Ajuda a 
domicili 

P. E. (2) 
vinculada 
al servei 

P. E. (2) 
Assistència 
personal 

P. E. (2) Cures 
entorn familiar 

Subtotal 
entorn 
familiar 

Total 
presta-
cions 

Dades 
IMSERSO CV 

5.060 9.726 14.786 275 9.131 0 3.563 4 21.190 34.163 48.949 

% sobre total 10,3% 19,9% 30,2% 0,6% 18,7% 0,0% 7,3% 0,0% 43,3% 69,8% 100,0% 

% sobre 
subtotal 

34,2% 65,8% 100,0% 0,8% 26,7% 0,0% 10,4% 0,0% 62,0% 100,0% 
 

(1) Prevenció, dependència i promoció autonomia personal. 
(2) P. E: Prestació econòmica. 
Nota: El percentatge en l'Estat del “Subtotal entorn familiar”, és del 77,8 % (quadre 4.1.2.1). 
Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO a 31 d'octubre de 2014. Web del Portal de la Dependència. 

Quadre 4.1.3.1 

 

Gràfic 4.1.3.1 
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Prestacions i serveis a 31 d'octubre de 2014
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aquells casos que no afavoreixen la permanència de les persones en 
situació de dependència  en l'entorn en què desenvolupen la seua vida. 

El nombre total de prestacions vinculades a la dependència a la 
Comunitat Valenciana, 48.949, representa el 5,4% del total de l'Estat, 
913.317. 

En tres dels serveis que es presten (teleassistència, centres de dia/nit i 
l'atenció residencial), els percentatges se situen entre el 7,2% i el 7,9% del 
total de l'Estat. Pel que fa a la distribució de les prestacions i serveis, el 
43,3% del total corresponen a les destinades a les atencions en l'entorn 
familiar, mentre que el 30,2% correspon als serveis de centres de dia/nit i 
l'atenció residencial, seguint en importància el servei de teleassistència 
que és del 18,7%. 

Per tant, podem indicar que aquesta distribució respecta 
majoritàriament el principi establit en la Llei, ja que el 69,8% de les 
persones en situació de dependència rep serveis o prestacions 
vinculades a la permanència en l'entorn on desenvolupen la seua vida. 

No obstant això, aquest percentatge és inferior en aproximadament 8 
punts a l'estatal, d'acord amb les dades del quadre 4.1.2.1. 

D'acord amb el catàleg de serveis i prestacions compresos en la Llei 
39/2006, la distribució entre els dos es troba pràcticament equilibrada 
tant a la Comunitat Valenciana com a l'Estat. 

 

 
Prestacions i serveis dependència Ràtios 

Àmbit 
Total 

serveis 
Total 

prestacions 
Total 

general 
% serveis 
sobre total 

% prestacions 
econòmiques 

sobre total 

Dades IMSERSO CV 24.192 24.757 48.949 49,42% 50,58% 

Total estatal 458.671 454.646 913.317 50,22% 49,78% 
Mitjana (*) 25.482 25.258 50.740   

(*) La mitjana s'ha obtingut dividint el total estatal per 18, que són les 17 comunitats 
autònomes (excloent la Comunitat Valenciana) més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 

Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO a 31 d'octubre de 2014. Web del Portal de la 
Dependència. 

Quadre 4.1.3.2 
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Gràfic 4.1.3.2 

 
Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO. Web del Portal de la Dependència. 

Gràfic 4.1.3.3 

Actualment, els serveis professionals vinculats a l'atenció a la 
dependència, representen una xifra superior a les prestacions 
econòmiques per a atencions en l'entorn familiar. Així, a 31 d'octubre de 
2014, els serveis representen el 56,7% del total de prestacions 
reconegudes, i les prestacions econòmiques són un 43,3%. 
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En el gràfic següent, es mostra l'evolució de les prestacions econòmiques 
per a atencions en l'entorn familiar i suport als cuidadors no 
professionals i la seua comparació amb la mitjana obtinguda en l'Estat. 

 

Font: Estadístiques publicades per l'IMSERSO. Web del Portal de la Dependència. 

Gràfic 4.1.3.4 

A 31 d'octubre de 2014, la Comunitat Valenciana se situa pràcticament 
en la mitjana de totes les comunitats autònomes  per a aquesta 
prestació. 

El nombre d'aquestes prestacions a la nostra Comunitat representa el 
5,6% del total estatal al final del període. 

4.2 Es fomenta la qualitat dels serveis i prestacions de la dependència? 

4.2.1 Subobjectiu 2.1: S'han acreditat els centres i serveis que formen part 
del sistema d'atenció a la dependència? 

A la Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres, adscrita a la 
Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social, li corresponen, segons 
el Decret 9/2014, entre altres funcions, gestionar les autoritzacions, el 
control de qualitat dels centres i serveis, i garantir l'adequació dels 
centres i serveis a les determinacions establides per la normativa. 

El Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i 
Serveis, és l'encarregat de realitzar els tràmits administratius per a 
autoritzar, acreditar i registrar els centres i serveis. 
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Per a avaluar la qüestió plantejada, hem considerat els indicadors 
següents: 

- Nombre de sol·licituds per a acreditar els centres i serveis del 
sistema d'atenció a la dependència. 

- Nombre de centres acreditats que presten serveis de promoció de 
l'autonomia personal. 

- Nombre de centres acreditats que presten serveis d'atenció a 
domicili. 

- Nombre d'assistents personals acreditats. 

- Nombre de centres acreditats que presten servis d'atenció a 
persones dependents. 

a) Centres 

D'acord amb les disposicions transitòries sisena i novena de l'Ordre 
21/2012 de la Conselleria de Benestar Social, els centres acreditats són 
tots els adherits als programes de bo, així com els autoritzats que 
compliren els requisits de l'Ordre de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria. 

La informació corresponent als distints tipus de centres es gestiona 
mitjançant l'aplicació  informàtica REGCEN91. 

La Conselleria ens ha informat al respecte que la dita aplicació 
informàtica presenta diverses limitacions, com ara: 

- Antiguitat i no modificació i/o actualització des que es va crear. 

- Resulta de poca utilitat pels errors que es produeixen en sol·licitar 
llistes, ja que aquestes ometen part de la informació continguda 
en els mateixos registres que sí que es detallen en les consultes 
realitzades en pantalla. 

- No recull els serveis (promoció autonomia personal, assistència 
personal i ajuda a domicili), que són registrats i tractats en fitxers 
EXCEL independents. 

- No permet distingir quantes places residencials o d'atenció diürna 
hi ha assignades a discapacitats i majors, en el cas de residències 
mixtes o centres de dia. 

Per tot això, recomanem posar en marxa una nova aplicació informàtica 
que aplegue tota la informació necessària i disponible sobre centres, a fi 
de corregir les deficiències de l'actual aplicació. 
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A fi de suplir aquestes mancances, els gestors ens han facilitat la 
informació en format EXCEL, degudament revisada i completada. 

En l'annex V, es mostra la informació facilitada, així com l'evolució 
experimentada en el període analitzat en relació tant amb les persones 
majors dependents com amb les persones amb discapacitat i malalts 
mentals. 

Tot seguit mostrem el resum de la informació en format EXCEL referida a 
l'exercici de 2014: 

Persones amb discapacitat i malalts mentals: 

Àmbit 

Centres d'atenció diürna Centres d'atenció residencial 

Nom. 
centres 

Nom. places Nom. 
centres 

Nom. places 

Autoritzades Finançades Autoritzades Finançades 

Alacant 61 3.157 2.636 47 1.311 854 

Castelló 31 1.220 1.083 27 531 490 

València 116 5.284 4.542 106 2.271 1.144 

Total centres i 
places CV 

208 9.661 8.261 180 4.113 2.488 

Font: Fitxers EXCEL facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i 
Serveis de la Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres. 

Quadre 4.2.1.1 

 

 Gràfic 4.2.1.1 Gràfic 4.2.1.2 
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 Gràfic 4.2.1.3  Gràfic 4.2.1.4 

 

Gràfic 4.2.1.5 

El nombre total de places finançades amb fons públics, en centres 
d'atenció diürna per a persones amb discapacitat i malalts mentals, es 
distribueix de manera bastant homogènia entre les tres províncies. 
Destaca Castelló on aquestes places representen el 88,8% del total de les 
places autoritzades. 

Si tenim en compte la població de la nostra Comunitat, el nombre de 
places finançades se situa, de mitjana, en 1,65 per cada 1.000 habitants. 

Tal com mostrem en l'annex V, Alacant és la província pitjor dotada en 
tots els aspectes, nombre de centres i places autoritzades i finançades, 
amb 1,41 places finançades per cada 1.000 habitants, fet que la situa per 
sota de la seua representativitat poblacional en el conjunt, mentre que 
Castelló i València se situen de damunt de la mitjana. 
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Pel que fa als centres d'atenció residencial i les places disponibles, 
observem que mentre les finançades tenen de mitjana 0,50 per cada 
1.000 habitant, la província d'Alacant i València no arriben a la dita xifra. 
La província de Castelló amb 0,83 places, supera àmpliament la mitjana 
(66%). 

La província de Castelló torna a ser la millor dotada en els tres termes en 
relació amb la seua població. En aquest sentit, les places finançades 
representen el 92,3% del total d'autoritzades. A les províncies d'Alacant i 
València aquest indicador se situa en el 65,1% i el 50,4%, respectivament. 

Persones majors: 

Centres i places d'atenció diürna autoritzats i acreditats a 31/12/2014 

Titularitat 
Centres Places 

Autoritzats Acreditats Autoritzades Acreditades 

Públics 

Generalitat 30 30 584 584 

Municipals 33 33 1218 1.218 

Subtotal 63 63 1.802 1.802 

Privats 

Lucratius 83 79 2.626 2.535 

No lucratius 33 24 1.280 1.052 

Subtotal 116 103 3.906 3.587 

Total 179 166 5.708 5.389 

 

Centres i places d'atenció residencial autoritzats i acreditats a 31/12/2014 

Titularitat 
Centres Places 

Autoritzats Acreditats Autoritzades Acreditades 

Públics 

Generalitat 38 38 3.848 3.848 

Municipals 28 28 1.698 1.698 

Subtotal 66 66 5.546 5.546 

Privats 

Lucratius 191 186 16.294 16.092 

No lucratius 73 48 5.260 2.971 

Subtotal 264 234 21.554 19.063 

Total 330 300 27.100 24.609 

Font: Fitxers EXCEL facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i 
Serveis de la Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres. 

Quadre 4.2.1.2 
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 Gràfic 4.2.1.6 Gràfic 4.2.1.7 

 

Gràfic 4.2.1.8 

 

Gràfic 4.2.1.9 
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 Gràfic 4.2.1.10 Gràfic 4.2.1.11 

En el període 2012-2014, s'han acreditat vint nous centres d'atenció 
diürna a la Comunitat Valenciana —dotze privats— amb un total de 739 
places, el 13,7% de les existents a l'acabament del període. 

D'aqueix total de places creades, el 51,6% correspon a centres privats. 

Les majors variacions s'observen en els centres de titularitat municipal, 
23,4%; i en els privats, les places dels quals tenen el caràcter de no 
lucratives, el 22,3%, per trobar-se adherides als programes de bo, amb 
285 i 235 places, respectivament. 

Detallades per províncies, aquesta creació de places ha comportat un 
increment substancial respecte a la seua població, a la província de 
Castelló, la qual se situa per damunt de la mitjana de la nostra 
Comunitat amb un 1,08; i prop del nivell de València, 1,27. Alacant, se 
situa a distància amb 0,73 places per cada 1.000 habitants. 

En el període 2012-2014, els centres d'atenció residencial han 
experimentat una reducció global de 108 places acreditades. Aquesta 
disminució s'explica, bàsicament, pel tancament de centres i places no 
adherides als programes bo (lucratives) a la província d'Alacant (4 
centres i 428 places), encara que en menor mesura, també s'ha donat 
aquesta circumstància en els altres dues províncies. 

Per tant, solament la província de València amb 5,58, se situa clarament 
per damunt de la mitjana de places residencials per cada 1.000 habitants, 
que és de 4,92. Castelló està molt prop de la mitjana amb 4,84 i Alacant 
presenta una ràtio de 4,04 places. 

El quadre següent mostra, per províncies, la relació entre el nombre de 
places dels centres a 31 de desembre de 2014 i la població de la 
Comunitat Valenciana:  
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Centres d'atenció diürna 

 Nombre de places 

Alacant Castelló València Total 

Finançades en centres per a majors (1) 306 324 769 1.399 

Finançades en centres per a discapacitats 2.636 1.083 4.542 8.261 

Total 2.942 1.407 5.311 9.660 

Població a 01/01/2014 1.868.438 587.508 2.548.898 5.004.844 

Nom. places/1000 hab. 1,57  2,39  2,08  1,93  

     
Centres d'atenció residencial 

  Nombre de places 

  Alacant Castelló València Total 

Finançades en centres per a majors (2) 3.096 1.582 5.655 10.333 

Finançades en centres per a discapacitats 854 490 1.144 2.488 

Total 3.950 2.072 6.799 12.821 

Població a 01/01/2014 1.868.438 587.508 2.548.898 5.004.844 

Nom. places /1000 hab. 2,11 3,53  2,67  2,56  

Institut Nacional d'Estadística. Xifres oficials de població a 1 de gener de 2014 (últimes 
disponibles). 

(1) Places de centres de dia del sector majors posades a disposició de la Conselleria, en les 
quals es pot realitzar un PIA de serveis.  

(2) Places de centres d'atenció residencial del sector majors posades a disposició de la 
Conselleria, en les quals es pot realitzar un PIA de serveis. 
 
Font: Fitxers EXCEL facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció 
de Centres i Serveis de la Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres  
 

Quadre 4.2.1.3 

Els indicadors mostren que en els dos casos la província d'Alacant és la 
que es troba pitjor dotada, mentre que les de Castelló i València se situen 
per damunt de la mitjana en nombre de places per cada 1.000 habitants. 

Ja que el sistema de dependència està integrat en un sistema de serveis 
socials, que té com a objectiu atendre les necessitats de persones en 
situació de dependència, les necessitats de les persones discapacitades i 
les situacions de necessitat social adequadament acreditades, els gestors 
responsables han de realitzar les anàlisis i els estudis corresponents que 
permeten aconseguir la major eficàcia, eficiència i economia en la gestió 
de les places dels centres propis, concertats i privats, perquè les places 
oferides/disponibles, s'adeqüen de la manera més raonable a les 
necessitats reals. 
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b) Serveis 

La gestió dels serveis es realitza mitjançant els fitxers EXCEL individuals, 
dels quals no hem pogut efectuar proves d'integritat sobre la informació 
que contenen. 

Un resum de la informació rebuda es mostra en el quadre següent i en 
l'annex VI se n'inclou el detall per exercicis: 

 

Concepte/Període 

Serveis 

Assistència personal Ajuda a domicili 
Promoció autonomia 

personal Teleassistència 

Existents a 
31/12/2014 

Increment 
període 

Existents a 
31/12/2014 

Increment 
període 

Existents a 
31/12/2014 

Increment 
període 

Existents a 
31/12/2014 

Increment 
període 

Sol·licituds 19 16 158 35 49 49 2 0 

Autoritzacions 19 17 158 41 46 46 2 0 

Usuaris s/IMSERSO 4 4 0 0 268 267 8.263 1.582 

Nota: L'increment del període reflecteix la variació 2012-2014 (vegeu el detall en l'annex VI). 

Font: Fitxers EXCEL facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i Serveis de 
la Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres, i estadístiques publicades per l'IMSERSO a 31 de 
desembre de 2014. Web del Portal de la Dependència. 

Quadre 4.2.1.4 

 

 Gràfic 4.2.1.12 Gràfic 4.2.1.13 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius que deriven de la 
informació facilitada: 
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A l'inici del període de la nostra anàlisi, solament estaven autoritzades 
dues entitats de València per a prestar el servei. 

Assistència 
personal; 19

Ajuda a 
domicili; 158

Promoció 
autonomia 
personal; 46

Teleassis-
tència; 2

Autoritzacions a 31/12/2014

Assistència 
personal; 4

Ajuda a 
domicili; 0

Promoció 
autonomia 

personal; 268

Teleassis-
tència; 8.263

Usuaris s/IMSERSO a 31/12/2014



Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-
2014 

42 

Entre 2012 i 2014 s'han acreditat un total de disset entitats o 
associacions, bàsicament de València, i això malgrat el reduït nombre de 
dependents que han sol·licitat aquest servei que, segons la informació 
estadística de l'IMSERSO, és de quatre persones a la Comunitat 
Valenciana. 

Servei d'ajuda a domicili 

Un total de 117 entitats estaven autoritzades per a la prestació del servei 
d'ajuda a domicili a 31 de desembre de 2011, vint-i-dues de les quals 
cobria tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Durant el període 2012-2014 s'han resolt 41 noves autoritzacions, vuit 
d'àmbit autonòmic. 

Segons la informació publicada per l'IMSERSO, a 31 d'octubre de 2014, a 
la nostra Comunitat no es presta aquest servei. Tal com hem manifestat 
en l'apartat 4.1.3, s'ofereix solament com a "Prestació vinculada al 
servei".  

Servei de promoció de l'autonomia personal 

Aquest servei s'implanta a la nostra Comunitat en 2012 i al final del 
període analitzat hi ha 46 entitats sense ànim de lucre autoritzades per a 
prestar-lo (dues d'àmbit autonòmic). Una altra entitat es troba pendent 
d'aportar la documentació necessària per a autoritzar-la. 

Tot i l'elevat nombre d'entitats autoritzades, solament 268 persones 
opten a aquest servei, segons la informació publicada per l'IMSERSO. 

Servei de teleassistència 

La Conselleria va encomanar en setembre de 2009 a l'entitat pública 
Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, la prestació del servei 
públic de teleassistència domiciliària per a persones dependents del 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana. 

Aquest servei públic el presta la Creu Roja Espanyola a la província 
d'Alacant i una empresa privada, en les províncies de Castelló i València. 

Després d'una nova comanda en l'any 2012 a l'Institut Valencià d'Acció 
Social, el servei continua gestionant-se mitjançant les empreses 
esmentades adés, amb les resolucions de 20 de desembre de 2013, en el 
primer cas, i de 17 de febrer de 2014, en el segon. 

Segons la informació de l'IMSERSO, a 31 d'octubre de 2014, hi havia a la 
nostra Comunitat 9.131 persones que gaudien d'aquest servei, xifra que 
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es redueix a 8.263 persones al tancament de l'exercici. L'increment en el 
període 2012-2014 és de 1.582 persones. 

Com a conclusió hem d'indicar que, en general, i tret del servei de 
teleassistència, s'observa un excés de capacitat, atès el nombre d'entitats 
prestadores de serveis respecte el nombre d'usuaris que els demanen. 

4.2.2 Subobjectiu 2.2: S'han optimitzat els recursos i prestacions actuals 
mitjançant una oferta educativa suficient? 

Segons el Decret 9/2014 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria el Servei d'Atenció a l'Usuari, Accés, 
Valoració i Ordenació de la Dependència, de la Direcció General de 
Dependència i Majors, és el que té encomanades, entre altres, les 
funcions d'impulsar la formació en matèria de dependència de les 
persones professionals i cuidadores. 

Per a avaluar la raonabilitat del compliment d'aquest subobjectiu, s'han 
establit els indicadors següents: 

- Nombre d'accions formatives realitzades per tipus. 

- Nombre de persones formades per tipus. 

Aquests indicadors es refereixen tant a la formació realitzada en l'àmbit 
dels cuidadors no professionals de les persones en situació de 
dependència, com dels tècnics dels Serveis Socials Especialitzats 
d'Atenció a la Dependència i/o dels Serveis Municipals d'Atenció a la 
Dependència. 

Cal indicar que tal com ens ha indicat la Conselleria, la informació que 
els vam sol·licitar no es trobava estructurada ni unificada, raó per la qual 
ha sigut objecte d'un treball de recopilació manual com a conseqüència, 
bàsicament, de la falta de recursos materials i humans assignats a les 
tasques que, amb caràcter general, comentem en l'apartat 4.4 d'aquest 
Informe. 

En aquest sentit, cal manifestar que, durant el període analitzat, el servei 
gestor encarregat, entre altres, de les tasques relacionades amb el 
control, acreditació i certificació dels cursos per a cuidadors no 
professionals, així com de l'organització de jornades i reunions per al 
reciclatge i posada al dia dels tècnics de serveis socials que depenen de 
les entitats locals, s'ha vist reduït en un 63%. S'ha passat de cinc 
funcionaris i tres persones adscrites en 2012, a tres funcionaris en 2014. 

Les principals conclusions que sorgeixen de l'anàlisi de la informació 
rebuda, són: 
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Sobre cuidadors no professionals 

D'acord amb la informació rebuda, i abans de l'entrada en vigor de la Llei 
39/2006, entre 2005 i 2006, ja es van realitzar cursos per a cuidadors de 
persones amb algun tipus de dependència. A partir de l'entrada en vigor 
de la dita Llei, es va realitzar un projecte pilot de formació de cuidadors 
no professionals. En aquest projecte d'accions formatives van participar 
cuidadors no professionals de diversos municipis de la Comunitat 
Valenciana. 

Igualment ens han informat que en 2010 es dugueren a terme accions 
formatives per a aquests cuidadors no professionals, per mitjà de la 
comanda de gestió de la Conselleria de Benestar Social a AVAPSA 
(actualment IVAS). Així mateix, en els primers mesos de 2011 es van 
organitzar els cursos de formació en línia. 

Cal indicar al respecte, que aquesta informació rebuda correspon a un 
període anterior al revisat, i que no hem disposat de la documentació 
justificativa corresponent. 

El Servei Social Especialitzat d'Atenció a la Dependència, va iniciar a 
finals de 2012 l'activitat formativa sota el control de la direcció general 
amb competències en matèria de dependència. L'article 11 de l'Ordre 
21/2012, que modifica els regulats en l'Ordre de 5 de desembre de 2007, 
de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, estableix els requisits que 
han de reunir els cuidadors no professionals. 

Tal com ens manifesta la Conselleria, la informació facilitada que 
mostrem resumida en el quadre següent, no és completa, especialment 
pel que fa a l'exercici de 2014, ja que en alguns casos, les entitats 
organitzadores dels cursos (entitats de l'àmbit local) no han facilitat totes 
les dades corresponents a la seua realització (nombre d'alumnes, 
professorat, mòduls impartits, etc.), o el servei gestor de la Conselleria no 
ha lliurat els certificats acreditatius corresponents. 

 

Exercici 
Entitats 

organitzadores 
Nombre 

d'edicions 
Nombre 

d'alumnes 
Nombre de 
professors 

2012 1 1 15 12 

2013 120 142 2.824 1.102 

2014 103 114 1.667 790 

Total 
 

257 4.506 1.904 

Font: Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència. 

Quadre 4.2.2.1 
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Font: Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència. 

Gràfic 4.2.2.1 

S'observa un descens notable de l'activitat formadora en l'exercici de 2014 
respecte de 2013, primer exercici complet en què es desenvolupa l'activitat. 
Les entitats organitzadores s'han reduït a 103 en tot l'àmbit territorial. 

Tal com mostra el quadre 4.2.2.2, a 31 de desembre de 2014, segons les 
estadístiques de l'IMSERSO, hi ha a la nostra Comunitat un total de 21.518 
persones dependents amb un grau de dependència reconegut i PIA, que 
tenen assignada una prestació econòmica per atencions de familiars. 

Segons les dades facilitades per la Conselleria, en el període 2012-2014 
s'han resolt els PIA a 7.544 persones dependents. No obstant això, 
aquesta xifra és de 7.436, segons les bases de dades facilitades. D'aquesta 
xifra, consten com a difuntes a 31 de desembre de 2014, un total de 915. 

 

Anys 

Persones amb 
prestació 

econòmica per 
CNP (1) 

CNP notificada 
en exercici (2) 

Alumnes que 
realitzen cursos 

CNP (2) 

2012 22.821 1.895 15 

2013 19.526 52 2.824 

2014 21.518 5.597 1.667 
Total 

 
7.544 4.506 

CNP: Cuidadors no professionals. 

Fonts: (1) Estadístiques publicades per l'IMSERSO, referides a la CV. Web del 
Portal de la Dependència. Totes les dades vénen referides a 31-12. 

 (2) Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència.. 

Quadre 4.2.2.2 
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A aquesta mateixa data, el nombre total de persones que han realitzat 
els cursos organitzats perquè aquests cuidadors familiars de dependents 
adquirisquen la formació per a prestar els seus serveis de manera 
adequada, puja a 4.506. 

Es considera necessari fomentar i impulsar entre els dits cuidadors i 
potenciar per part de les entitats competents, la realització d'aquests 
cursos de formació que, encara que siguen competència de 
l'Administració local, són coordinats i supervisats per l'Administració 
autonòmica, de manera que les persones dependents reben les atencions 
pertinents. 

Formació de personal tècnic del Servei Social Especialitzat d'Atenció a la 
Dependència 

El quadre següent mostra un resum de l'activitat desenvolupada pel 
servei gestor en matèria de formació, reciclatge i actualització en matèria 
normativa i d'altre índole, en relació amb aquests tècnics, ja que seran, 
en la majoria dels casos, part del professorat que imparteix els cursos de 
formació per a ciutadans no professionals. 

 

Dates Sessions Assistents 

2012 12 301 

2013 16 323 

2014 5 173 

Total general 33 797 

Font: Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència. 

Quadre 4.2.2.3 

Aquesta formació, segons ens informa el departament encarregat, no té 
un caràcter reglat, és, per tant, de duració variable, i consisteix, 
bàsicament en reunions o jornades en què es tracten temes com ara 
l'aclariment de dubtes en relació amb el Decret 18/2011, del Consell i 
l'Ordre 5/2011, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, seguiment 
de les prestacions del SAAD, canvis normatius en el sistema, 
procediment de reconeixement de la dependència i les prestacions del 
SAAD, implantació de cursos de formació de cuidadors, novetats 
legislatives produïdes a escala estatal i autonòmica, gestió dels PIA o 
l'exposició d'experiències dels SMAD. 

Igual que en el cas dels cuidadors, la informació que ens han facilitat, en 
general és correcta, encara que observem la falta de dades concretes en 
algunes sessions (en especial en 2014). 

En aquest cas, també observem que en l'últim exercici ha hagut un 
descens significatiu en l'activitat formativa. 
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Tot seguit mostrem l'evolució del nombre dels SMAD a la Comunitat i el 
nombre de les jornades teòriques subvencionades per la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies en 2012 i 2013, i per la Generalitat a 
partir de 2014. 
 

Província Any 
Nombre 
SMAD* 

Jornades personal 
màxim 

subvencionat 
Alacant 

 
43 73 

Castelló 
 

18 32 

València  61 107,5 

Total 2012 122 212,5 

Alacant 
 

44 50,5 

Castelló  22 22,46 

València 
 

71 74,75 

Total 2013 137 147,71 

Alacant  44 50,5 

Castelló 
 

22 22,46 

València 
 

71 74,75 

Total 2014 137 147,71 

Total general 2012-2014 
 

  507,92 

*Entitats locals susceptibles de rebre subvenció. 
Font: Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència. 

Quadre 4.2.2.4 

 
*Entitats locals susceptibles de rebre subvenció. 
Font: Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència. 

Gràfic 4.2.2.2 
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Tal com indicàvem en el paràgraf anterior, en 2012 i 2013 el finançament 
dels costos salarials del personal tècnic adscrit als SMADS, s'ha realitzat 
per mitjà de la FVMP, amb fons rebuts per transferències nominatives de 
la Generalitat, mitjançant convocatòries públiques efectuades per a cada 
exercici. 

A partir de 2014, el finançament es considera en una línia nominativa en 
la Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici. 

La informació que figura en el quadre sols mostra els serveis municipals 
i les jornades teòriques subvencionades. No s'hi inclouen les entitats de 
caràcter local en les quals el cost d'aquest personal s'ha assumit des dels 
serveis socials generals o els professionals dels mateixos ens locals. 

A més a més, la suma total de jornades subvencionades en cada exercici 
no és equivalent al nombre de professionals existent, ja que, per 
exemple, hi ha entitats de caràcter local en què la jornada 
subvencionada és de 0,35, quan en realitat es tracta d'un professional 
tècnic. 

En aquest sentit, adoptar el concepte "jornades de treball" en comptes de 
nombre de professionals, permetria adequar amb més flexibilitat la 
subvenció per a permetre prestar el servei per diversos professionals a 
temps parcial. 

A finals de 2011, el nombre de serveis municipals d'atenció a la 
dependència que sol·licitaren ajuda a la nostra Comunitat va ser de 118 i 
durant aquest exercici la FVMP va subvencionar un total de 211,5 
jornades del personal tècnic. 

Com mostra el quadre anterior, en el període analitzat s'ha incrementat 
el nombre de serveis municipals d'atenció a la dependència en un 16% i, 
simultàniament, s'ha reduït el nombre de jornades teòriques 
subvencionades pel seu personal tècnic en un 30%. 

Segons ens informa la Conselleria, per a l'exercici 2015 s'ha previst un 
increment  del 20% en el nombre de jornades subvencionades. 

La distribució per províncies sobre el total de jornades subvencionades 
en cada exercici es manté pràcticament invariable en el període. 

Tal com hem indicat en paràgrafs anteriors, també hi ha entitats que han 
assumit amb els seus propis recursos els costos derivats dels 
professionals que presten els serveis relacionats amb la dependència. 
Segons la informació facilitada, el nombre d'entitats, totes de les 
províncies de València i Castelló, va ser de dinou en 2014 i eren disset en 
2012, xifra que representa un 12% de mitjana del total d'aquests serveis 
en el període. 
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L'import destinat en els pressupostos de 2014 de la Generalitat al 
finançament d'aquests costos, mitjançant la línia nominativa T6719000, 
"Finançament entitats locals-Atenció dependència", ha sigut de 4.192.190 
euros. Les obligacions reconegudes al tancament de 2014 han representat 
el 96,8% de dit import, i el cost unitari mitjà anual per tècnic 
subvencionat de 28.381 euros (aquest import inclou les indemnitzacions 
per desplaçaments). 

Per tot això, cal concloure que tant l'oferta formativa a cuidadors no 
professionals com els recursos destinats a l'impuls de l'actualització en 
matèria de dependència de les persones professionals, mostren una 
tendència descendent i, per tant, en un entorn creixent d'envelliment de 
la població i, en particular, de les persones en situació de dependència, 
caldria incrementar-los en els anys vinents. 

4.3 Hi ha un adequat sistema de control de la gestió de les prestacions 
econòmiques de la dependència? 

4.3.1 Subobjectiu 3.1: S'acompleixen els procediments establits per al 
reconeixement i el pagament de les prestacions econòmiques de la 
dependència? 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, regula les condicions 
bàsiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en 
situació de dependència mitjançant la creació d'un Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, amb la col·laboració i 
participació de totes les administracions públiques. 

D’acord amb els articles 27 i 28 de la Llei esmentada, correspon a les 
comunitats autònomes determinar els òrgans de valoració de la situació 
de dependència i establir els procediments corresponents, tant per al 
reconeixement de la situació de dependència i del dret per a les 
prestacions del Sistema, com per a l’establiment del PIA. 

El Decret 18/2011 del Consell, té per objecte regular el procediment per al 
reconeixement de la situació de dependència i el dret als serveis o 
prestacions del sistema valencià d’atenció a la dependència, així com 
determinar la composició i funcions dels òrgans competents per a fer-ne 
la valoració en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Aquest 
Decret va entrar en vigor el 3 de març de 2011 i va derogar el Decret 
171/2007, de 28 de setembre, del Consell. 

Amb caràcter previ a descriure el procediment, és necessari mencionar 
que l’entitat pública IVAS participa en la gestió i tramitació 
administrativa de les prestacions de dependència. 

De manera sintètica, el procediment és el següent: 



Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-
2014 

50 

 
Llegenda: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació rebuda 

Gràfic 4.3.1.1 

El criteri d’auditoria definit per respondre a la qüestió plantejada en 
aquest subobjectiu ha consistit a realitzar una prova de compliment per 
verificar el procediment descrit en el Decret 18/2011. Per a això, i a partir 
de la base de dades d’expedients aplegats en l’aplicació informàtica ADA, 
s’ha determinat la mostra que cal revisar mitjançant tècniques de 
mostreig estadístic, amb les característiques següents: 

  

•Recepció de sol·licituds i documentació
• Introducció de documentació en sistema de traçabilitatClassificació

•Estudi d'informes de salutAdmissió

• Introducció de dades en aplicació informàtica
•Digitalització de les sol·licituds i documentació
•Requeriments d'esmena

Enregistrament

•Aplicació de la baremació de valoració de la dependència en l'entorn habitual del 
sol·licitantValoració

•Emissió del dictamen tècnic per òrgans de valoracióDictamen

•Resolució sobre el reconeixement de la situació de dependència
•Notificació de la resolucióResolució grau

•Proposta de serveis i prestacions que li corresponguen, en funció del grau 
reconegutPropostaPIA

•Aprovació del programa individual d'atenció
•Notificació de la resolucióResolució PIA

•Comunicació a SMAD
• Informes de seguiment de serveis o prestacions per a rebre en domiciliSeguiment PIA

Procés executat per IVAS Procés executat per la Conselleria 

de Benestar Social 

Procés executat conjuntament 



Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-
2014 

51 

Paràmetres 

Població9 (nombre de registres en ADA ) 48.606 

Nivell de confiança10 95% 

Percentatge de desviació tolerable11 5% 

Percentatge de desviació esperat12 0% 

Grandària de la mostra 59 

Font: elaboració pròpia a partir de l’eina ACL. 

Quadre 4.3.1.1 

En l’annex XI, es detallen les comprovacions realitzades en els 
expedients seleccionats. 

De manera resumida, es presenten tot seguit les conclusions principals: 

                                                           

9  S’inclou en aquesta població tots els registres (sol·licituds inicials i sol·licituds de 
revisió) amb data d’entrada anterior a 31 d’octubre de 2014, amb independència que 
se n’haja modificat la situació amb posterioritat fins al moment de realitzar el nostre 
treball. 

10  El nivell de confiança s’assimila a la probabilitat que la població en el seu conjunt es 
comporte com la mostra seleccionada. 

11  El percentatge de desviació tolerable en definició de la NIA-ES 530 és el “percentatge 
de desviació dels procediments de control intern prescrits, determinat per l’auditor 
amb l’objectiu d’obtenir un grau adequat de seguretat segons el qual el percentatge 
real de desviació existent en la població no supera el dit percentatge tolerable de 
desviació”. 

12  El percentatge de desviació esperat és la taxa d’error que l’auditor espera trobar en 
la població d’acord amb el judici professional i el coneixement de l’entorn i l’entitat 
obtingut a partir de la seua experiència històrica i anàlisi preliminar. 
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Qüestió revisada Si No No 
aplica(1) 

Total 
mostra13 

En l'expedient figura la sol·licitud i tota la documentació exigida 
pel Decret 18/2011? 54 6 2 62 
Hi ha constància documental del justificant de recepció de les 
notificacions realitzades al sol·licitant? 28 1 33 62 
En cas de resolució de GiN, són coincidents el grau i nivell 
proposat pel dictamen mèdic amb la resolució? 29 0 33 62 
En cas d'aprovació del PIA, és coincident la proposta amb la 
preferència exposada per la persona interessada? 3 0 59 62 

En cas d'aprovació del PIA, s'ha comunicat als SMAD? 2 1 59 62 

(1) En funció de la fase en què es trobe l’expedient, hi ha comprovacions que no es 
poden realitzar. Per exemple: Si el PIA no està aprovat, no apliquen les 
comprovacions derivades de la seua aprovació. 

GiN: Grau i nivell. 
PIA: Programa Individual d’Atenció. 
SMAD: Serveis Municipals d’Atenció a la Dependència 
Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 3 de l’annex XI. 

Quadre 4.3.1.2  

Estat dels expedients 
Termini de resolució (article 10 Decret 

18/2011) 
Excedeix 
termini 

Dins de 
termini Total 

Sol·licituds no 
admeses 

Sol·licituds no admeses 1 1 2 
Subtotal 1 1 2 

Sol·licituds no 
resoltes 

Paralitzats per falta de documentació 4 4 8 
Pendents de valorar 12 0 12 
Pendents dictaminar 1 0 1 
Per defunció 2 5 7 
Sense justificació 3 0 3 

Subtotal 22 9 31 

Sol·licituds 
resoltes 

No dependent 5 0 5 
Resolt grau no vigor (1) 13 1 14 
Resolt grau no vigor. Difunt abans PIA 2 0 2 
Resolt grau. No justificat retard a aprovar 
el PIA 2 0 2 
Resolt grau. PIA no aprovat per falta de 
documentació 1 0 1 

Resolt grau. Difunt abans del PIA 2 0 2 
Resolt grau. Notificat PIA 3 0 3 

Subtotal 28 1 29 
Total mostra 51 11 62 

(1) Grau no vigor: Fa referència a aquelles sol·licituds resoltes que els han concedit el grau I, que no 
entrarà en vigor fins a l'1 de juliol de 2015. 
PIA: Programa Individual d'Atenció. 
Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 2 de l'annex XI. 

Quadre 4.3.1.3 

                                                           

13 La mostra inclou expedients de 59 sol·licitants seleccionats aleatòriament. Aquests 
expedients, inclouen els sol·licituds inicials (59) i, si és el cas, els sol·licituds de 
revisió (3). 
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La revisió de la documentació que figura en els expedients seleccionats 
ha posat de manifest les següents observacions rellevants: 

- En sis casos, l’expedient està incomplet perquè no hi consten tots 
els documents que s’han de presentar juntament amb la sol·licitud, 
segons l’article 7 del Decret 18/2011. 

 Els defectes en la documentació continguda en quatre expedients, 
ho són per discrepàncies entre les instruccions internes i les que a 
tal efecte assenyala el mateix Decret 18/2011. 

 L’absència de la documentació exigible segons el Decret 18/2011, no 
representa paralitzar el procediment, ja que la mateixa Conselleria 
de Benestar Social requereix esmenar-la en fases posteriors. 

 En aquest sentit es recomana adaptar el Decret 18/2011 a 
l’operatòria que aplica la Conselleria. 

 En els altres dos expedients, els defectes són de forma, que en 
opinió d’aquesta Sindicatura, coincident amb la Conselleria, no 
representen l’anul·lació dels actes. 

- En el 82% dels expedients analitzats, s’incompleixen els terminis 
legals per a resoldre, establits en els articles 10.2 i 11.4 del Decret 
18/2011. Aquests terminis són de sis mesos, des de la data de 
registre d’entrada de la sol·licitud de reconeixement de situació de 
dependència. 

 La falta de compliment dels terminis per a resoldre  vulnera el que 
disposa l’articulat de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, que obliga l’Administració a observar els 
terminis i adoptar les mesures oportunes per remoure els obstacles 
que impedisquen, dificulten o retarden l’exercici ple dels drets dels 
interessats o el respecte als seus interessos legítims. Així mateix, 
s’ha de disposar el que calga per evitar i eliminar tota anormalitat 
en la tramitació dels procediments. 

 L’excessiu temps que transcorren entre la presentació de la 
sol·licitud i la percepció del servei o prestació incideix en un 
col·lectiu especialment vulnerable. Per això, cal exigir a les 
administracions públiques que adopten les mesures necessàries per 
agilitar el procediment i evitar, en la mesura que siga possible, 
situacions de desprotecció de les persones que, potencialment, 
serien beneficiàries d’aquestes ajudes. 

 A partir de la informació facilitada per la Conselleria en format 
electrònic, dels expedients registrats en l’aplicació ADA, hem 



Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-
2014 

54 

determinat el termini mitjà que l’Administració ha incorregut a 
resoldre totes les sol·licituds (vegeu apartat 4.3.2). 

- Únicament 29 de les 62 sol·licituds han assolit l’estat de 
reconeixement de grau, i dos més han sigut inadmeses. Les altres 
31 sol·licituds es troben en una fase intermèdia del procediment. 

 Per a les 29 sol·licituds resoltes, no hem detectat discrepàncies 
entre el grau resultant de l’aplicació de la baremació de valoració i 
el grau reconegut en la resolució del director general. 

 En 5 de les 29 sol·licituds resoltes no s’ha reconegut el grau de 
dependència, ja que no han obtingut la puntuació mínima que 
estableixen els instruments de valoració aprovats.14 

 En 16 sol·licituds, s’ha resolt reconèixer el grau I. En aquests casos 
el dret als serveis i prestacions del sistema de la dependència entra 
en vigor a partir de l’1 de juliol de 2015, amb l’aprovació del 
consegüent programa individual d’atenció. 

- Únicament 3 de les sol·licituds revisades havia assolit el darrer estat 
en la tramitació, que és l’aprovació i notificació del PIA. 

 En els tres casos, hi havia coincidència en les prestacions 
concedides amb les preferències manifestades pels sol·licitants. 

Dos de les tres resolucions han sigut comunicades al servei municipal 
d’atenció a la dependència. En qualsevol cas, aquests serveis municipals 
tenen accés per consultar tots els expedients del seu àmbit d’actuació. 

4.3.2 Subobjectiu 3.2: S’ha complit el termini legal per al reconeixement del 
dret a la prestació de dependència? 

Per respondre a aquesta pregunta, s’han definit coma  criteris d’auditoria 
els indicadors següents: 

- Termini mitjà transcorregut entre la sol·licitud i la resolució de 
reconeixement del grau de dependència. 

- Termini mitjà transcorregut entre la sol·licitud i l’aprovació del 
programa individual d’atenció. 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució de la situació de 
dependència és de sis mesos, que cal computar des de la data de registre 
d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a fer-ne 
la tramitació i resolució (article 10.2 del Decret 18/2011). 

                                                           

14  Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril, i Reial Decret 174/2011, d’11 de febrer, pels quals 
s’aprova la baremació de valoració de la situació de dependència. 
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La resolució del PIA haurà de dictar-se i notificar-se en el termini màxim 
de sis mesos des de la data de registre d’entrada de la sol·licitud en el 
registre de l’òrgan competent per a fer-ne la tramitació i resolució (article 
11.4 del Decret 18/2011). 

Per tant, els dues fases estan unificades en el procediment, quant als 
terminis de resolució i notificació. 

En l’Annex X, es detalla el nombre de sol·licituds inicials registrades en 
ADA segons l’estat en què es troben, classificades per any de 
presentació. De manera resumida, es mostren en el gràfic següent: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Gràfic 4.3.2.1 

Per al càlcul dels indicadors mencionats, hem seleccionat únicament les 
sol·licituds inicials registrades en ADA, que, com s’ha comentat en 
l’apartat 4.1.2, recull els expedients iniciats a partir de 3 de març de 2011, 
data d’entrada en vigor del Decret 18/2011. 

La comprovació realitzada ha consistit a calcular el termini transcorregut 
entre les fites següents: 

- Data de registre de la sol·licitud. 

- Data de valoració. 

- Data de dictamen. 

- Data de la notificació de la resolució de grau. 
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- Data de la notificació del programa individual d’atenció. 

Tal com s’aprecia en els gràfics següents, el termini mitjà transcorregut 
des de la presentació de la sol·licitud i la resolució de reconeixement del 
grau de dependència i entre la presentació de la sol·licitud i la resolució 
del PIA, excedeix àmpliament els sis mesos establits legalment: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Gràfic 4.3.2.2 

La complexitat del procediment en vigor comporta incórrer en un 
termini excessiu entre la presentació de la sol·licitud i el reconeixement 
de la prestació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Gràfic 4.3.2.3 

Per a poder comparar aquests resultats amb els obtinguts per la resta de 
comunitats autònomes, reproduïm tot seguit el comparatiu realitzat pel 
Tribunal de Comptes, on s'aprecia que el temps mitjà15 és 
significativament superior a la Comunitat Valenciana respecte a la 
mitjana estatal:  

                                                           

15 Temps mitjà transcorregut entre la data del registre de la sol·licitud i la data de 
reconeixement de la prestació. 
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Font: Informe núm. 1035 del Tribunal de Comptes (Quadre II.1.a-1). 

Gràfic 4.3.2.4 

Aproximadament, el 64% de les sol·licituds presentades en el període 
2011-2014, es troben en l'estat de “valorades” o posterior (vegeu en 
l'annex VIII la definició dels distints estats). El termini mitjà incorregut 
per a aconseguir l'estat de “valorada” se situa entorn dels 250 dies: 

Dates 
Sol·licituds 

inicials 
registrades 

Sol·licituds 
valorades 

Dictàmens 
emesos 

Mitjana dies 
sol·licitud-
valoració(1) 

Mitjana dies 
sol·licitud-
dictamen(2) 

% 
Valoracions/ 
sol·licituds 

% 
Dictàmens/ 
sol·licituds 

31-12-2011 16.137 12.668 12.319 251 378 79% 76% 
31-12-2012 13.496 9.966 9.734 244 332 74% 72% 
31-12-2013 8.278 4.836 4.661 276 297 58% 56% 
31-10-2014 8.022 1.996 1.395 208 233 25% 17% 

Total 45.933 29.466 28.109 250 341 64% 61% 
(1) Mitjana de dies transcorreguts des de la sol·licitud fins a la valoració. 
(2) Mitjana de dies transcorreguts des de la sol·licitud fins al dictamen. 
Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Quadre 4.3.2.1 

La proporció d'expedients que han assolit la fase de grau reconegut és 
del 53%, i només el 7% té aprovat i notificat el programa individual 
d'atenció: 
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Any 
presentació 
sol·licitud 

Sol·licituds 
inicials 

registrades 

Resolucions 
de grau 

notificades 

Resolucions 
PIA 

notificades 

Mitjana dies 
sol·licitud- 

notificació grau(1) 

Mitjana dies 
sol·licitud- 

notificació PIA(2) 
% Resolucions 

grau/sol·licituds 
% Resolucions 
PIA/sol·licituds 

31-12-2011 16.137 11.713 1.370 451 1008 73% 8% 
31-12-2012 13.496 8.304 1.150 395 656 62% 9% 
31-12-2013 8.278 3.731 785 374 448 45% 9% 
31-10-2014 8.021 814 76 251 280 10% 1% 

Total 45.933 24.562 3.381 413 742 53% 7% 
(1) Mitjana de dies transcorreguts des de la sol·licitud fins a la notificació del grau. 
(2) Mitjana de dies transcorreguts des de la sol·licitud fins a la notificació de PIA. 
Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Quadre 4.3.2.2  

Segons el calendari d’implantació de l’LPAAD, no entra en vigor fins a l’1 
de juliol de 2015 el dret a la prestació de les persones valorades amb un 
grau I de dependència moderada, nivell 2, que no tinguessen resolució 
PIA abans de l’1 de gener de 2012, i les persones valorades amb un grau I 
de dependència moderada o un grau I nivell 1. 

Això implica que aquest col·lectiu de persones no tindrà el seu PIA 
aprovat abans de l’1 de juliol de 2015. 

Les sol·licituds inicials que han sigut resoltes es distribueixen de la 
manera següent: 

 Dates  
Grau 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-10-2014 Total 

No dependent 2.787 2.153 779 157 5.876 
Grau I 3.991 2.897 1.286 252 8.426 
Grau II 2.890 1.562 632 160 5.244 
Grau III 2.045 1.692 1.034 245 5.016 

Total general 11.713 8.304 3.731 814 24.562 
Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). 

Quadre 4.3.2.3 

Als beneficiaris que tenen reconegut un grau II o III, però no se’ls ha 
notificat el PIA, el dret se’ls genera des de l’endemà al del compliment 
del termini màxim de sis mesos indicat per resoldre. Segons es desprén 
de les dades facilitades, 6.776 sol·licitants van rebre la resolució de grau 
en un termini superior als sis mesos, de manera que, conformement a 
l’article 6 del Decret 18/2011, ja tenen dret al servei i prestació. 

Aquest escenari resulta especialment preocupant perquè hi ha un 
nombre elevat de sol·licitants que tenen dret a una prestació que encara 
no estan rebent.16 A Aquests beneficiaris caldria afegir aquells expedients 
                                                           

16  A títol orientatiu, 193 sol·licitants (dels 6.776 mencionats) es troben ja ingressats en 
residències públiques, perquè l’operatòria que segueix la Conselleria per a agilitar el 
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que es troben encara en fases preliminars de valoració, i que, 
potencialment, podrien ser reconeguts com a dependents. 

En particular, és fonamental donar una resposta ràpida a un col·lectiu 
que en la seua gran majoria són persones d’edat. Les dilacions en el 
procés poden donar com a resultat que la prestació no arribe a abonar-se 
a causa de la defunció del beneficiari. 

  Sol·licituds inicials resoltes 

Grau Beneficiaris 
vius 

Beneficiaris 
difunts Total 

No dependent 5.219 657 5.876 
Grau I 7.149 1.277 8.426 
Grau II 4.050 1.194 5.244 
Grau III 3.369 1.647 5.016 

Total general 19.787 4.775 24.562 

Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (febrer 2015). 

Quadre 4.3.2.4 

Així, dels 10.260 sol·licitants als quals es va notificar la resolució de grau 
II o III, han mort 2.841 abans de l’aprovació del PIA. D’aquests 2.841, 1.370 
havia manifestat com a primera preferència la prestació econòmica per a 
atencions en l’entorn familiar. 

Davant aquesta situació, i tal com s’ha manifestat el Tribunal Superior 
de Justícia,17 als hereus solament els queda la possibilitat d’acudir a la via 
de la responsabilitat patrimonial, si estimen que el comportament de 
l’Administració podia haver causat un perjudici quantificable per la falta 
de resolució del PIA, segons l’article 139 de la Llei 30/92. 

Per tant, el principal repte de l’Administració autonòmica és adoptar 
mesures per reduir els terminis i poder així oferir una protecció més 
ràpida i eficaç a les persones dependents que es troben en situació de 
necessitat. 

4.3.3 Subobjectiu 3.3: S’han definit procediments dirigits a millorar 
l’assignació, gestió i supervisió de les prestacions econòmiques 
derivades dels programes individuals d’atenció? 

Les mesures de control més rellevants establides per la Conselleria de 
Benestar Social en el procediment de reconeixement de la dependència, 
identificades en el transcurs del nostre treball, són les següents: 

                                                                                                                                                               

procediment és assignar primer places que queden vacants, per mitjà del 
procediment d’ingrés que gestionen les direccions territorials, i posteriorment es 
formalitza el PIA. 

17  Sentència núm. 927/2014, de 12 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia, Sala 
contenciosa, de València, Secció 5a. 
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Controls relacionats amb la valoració de les sol·licituds 

Els controls següents tenen com a finalitat mitigar el risc inherent que es 
porduïsquen errors en valorar les sol·licituds de dependència: 

- Digitalitzar tota la documentació que conforma l’expedient de 
sol·licitud. Introduir la sol·licitud de reconeixement de dependència 
en un sistema de traçabilitat, per tal de facilitar el seguiment de 
l’expedient. 

- Utilitzar eines informàtiques per a l’aplicació18 de la baremació de 
valoració dels graus i nivells de dependència (BVD) i l’escala de 
valoració específica per als menors de tres anys (EVE). 

- Emetre instruccions internes, amb l’objectiu d’aclarir aspectes 
relacionats amb la tramitació de les sol·licituds de reconeixement 
de la dependència. 

- Implantar òrgans col·legiats formats per equips de metges i 
psicòlegs, encarregats d’emetre el dictamen tècnic sobre el grau de 
dependència i per exercir el control sobre la qualitat de les 
valoracions. 

 El control de qualitat inicial és continu i previ a emetre el dictamen 
preceptiu. L’òrgan col·legiat valida totes les baremacions realitzades 
i, en cas de ser necessari (per exemple, per discrepàncies detectades 
en la valoració inicial o insuficiència de documentació), sol·licita 
repeticions de valoració. 

- Celebrar reunions de treball amb els valoradors, a fi d’unificar 
criteris i resoldre dubtes, així com transmetre els acords de consens 
per aplicar la baremació, resultat de les reunions tècniques 
celebrades entre el Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat i 
les comunitats autònomes. 

Per completar la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en els 
processos de valoració, es recomana a la Conselleria que formalitze 
documentalment la totalitat de les mesures proposades pel Consell 
Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència19, la 
majoria de les quals han sigut adoptades. 

                                                           

18  D’acord amb el Reial Decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova la baremació 
de valoració de la situació de dependència establida per la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència. 

19  Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, 
per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència, en matèria d’òrgans i procediments de valoració de la 
situació de dependència. 
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Pel que fa a això, no hi ha constància documental, per exemple, que es 
realitze a posteriori, tal com recomana el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, una avaluació periòdica per comprovar si s’aplica 
correctament la baremació mitjançant la revaloració d’una mostra 
significativa de les valoracions efectuades en un període anual. 

Controls relacionats amb les prestacions econòmiques: els Serveis Municipals 
d’Atenció a la Dependència 

Els serveis socials especialitzats d’atenció a la dependència són els 
SMAD, finançats íntegrament per la Conselleria de Benestar Social i la 
distribució i ubicació dels quals garanteix la cobertura a tota la 
Comunitat Valenciana. 

L’activitat de caràcter tècnic que representa el seguiment de les persones 
en situació de dependència que romanen al seu domicili té per objecte 
comprovar que disposen de condicions adequades d’atenció, de 
convivència, d’habitabilitat de l’habitatge, mitjançant la supervisió de la 
qualitat de les atencions, així la prevenció de possibles situacions futures 
de desatenció. 

Hi ha dos tipus de seguiments, l’ordinari i el continuat: 

- En l’ordinari es realitzen visites aleatòries de seguiment en el 
domicili. Si no es percep cap element destacable i les atencions són 
adequades, s’emplena l’informe de seguiment i es dóna per 
finalitzada la intervenció. 

- El continuat es realitza en aquells casos en què una vegada 
realitzada la primera visita de seguiment, s’hi ha observat algun 
indicador que faça necessària una intervenció més intensa. 

Controls de les prestacions econòmiques de dependència: defuncions 

Les dades de defuncions són introduïdes en les aplicacions 
informàtiques de gestió de manera manual, a partir de la comunicació de 
la defunció per part dels familiars de les persones dependents. Per 
completar aquestes dades es realitzen mensualment creus d’informació 
amb altres fonts de dades, en concret: 

- Fitxer de defuncions a la Comunitat Valenciana, subministrat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

- Fitxer de defuncions subministrat per l’IMSERSO, d’acord amb la 
informació del Registre Civil de la Comunitat Valenciana. 

- Base de dades interna SINTEGRA, registre de persones majors 
dependents ingressades en residències i centres de dia. 
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4.3.4 Subobjectiu 3.4: S’han exercit les funcions d’inspecció en relació amb les 
prestacions econòmiques? 

El Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i 
Serveis té atribuïdes, entre d’altres, les funcions següents:20 

- Seguir i supervisar els centres i serveis autoritzats, així com 
proposar i implantar-hi programes de millora. 

- Comprovar el compliment dels requisits exigits als centres de 
serveis socials especialitzats per a l’atenció de persones 
dependents, perquè s’adherisquen als programes de finançament 
públic. 

- Instruir els procediments sancionadors sobre els incompliments, 
quant a requisits dels centres i serveis i pel que fa als drets dels 
beneficiaris. 

- Exercir la funció inspectora sobre les persones físiques o entitats 
que realitzen activitats de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana, així com sobre els centres o serveis, públics o privats, 
que executen aquesta mena d’activitats. 

- Comprovar el compliment de les normes vigents en la matèria, i 
estendre, si s’escau, les actes d’infracció o obstrucció, i proposar, si 
és el cas, les mesures correctores o de sanció que corresponga. 

D’acord amb això, el dit servei no té atribuïda cap funció específica quant 
al control de les prestacions econòmiques. 

En aquest sentit, el Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, que 
estableix el procediment per reconéixer el dret a les prestacions del 
sistema valencià per a les persones dependents, realitza una referència 
expressa a la intervenció dels serveis municipals d’atenció a la 
dependència. 

En el gràfic següent, es mostren els informes de seguiment realitzats en 
els exercicis 2012 i 2013. A la data de realització del nostre treball, no 
estaven disponibles els informes de seguiment relatius a l’exercici 2014.21 

                                                           

20  Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Conselleria de Benestar Social. 

21  Les dades relatives als informes de seguiment realitzats en 2014 es recopilen al llarg 
dels dos primers mesos de l’any 2015, data en la qual s’obtenen les dades de les 
memòries anuals realitzades pels SMAD. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Dependència i Majors i de les 
estadístiques mensuals publicades per l'IMSERSO (prestacions econòmiques a 31-12-2012, 31-12-2013 i 30-11-2014). 

Gràfic 4.3.4.1 

Segons la informació facilitada per la Direcció General de Dependència i 
Majors, es va marcar com a objectiu general per a l’any 2012 realitzar un 
15% de seguiments ordinaris sobre el total de persones que reben una 
prestació econòmica per a ser ateses en el seu domicili, i un 35% en l’any 
2013 i 2014. 

Tanmateix, aquests objectius no estan publicats i no són consistents 
amb l’objectiu previst en la memòria d’actuacions (annex a la fitxa 
pressupostària 4) del programa 313.70, que fixa en termes absoluts els 
seguiments dels Serveis Municipals d’Atenció a la Dependència de les 
persones que s’estan al seu domicili (vegeu annex I). 

Aquesta Sindicatura ha revisat els informes de seguiments de l’any 2013, 
sense que hi haja diferències significatives en relació amb les xifres 
facilitades per la Direcció General de Dependència i Majors. 

Això no obstant, per a  una mostra aleatòria de 59 elements, s’ha 
comprovat que per nou, l’informe de seguiment seleccionat no estava 
gravat en cap de les aplicacions que gestionen els expedients de 
dependència (ADDA, SIDEPENDENCIA) 

Pel que fa a això, es recomana a la Direcció General de Dependència i 
Majors que verifique que els SMAD introdueixen efectivament els 
informes que realitzen en les aplicacions informàtiques mencionades. 
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Amb caràcter previ a aquest seguiment, la direcció general esmentada ha 
de complir amb les obligacions de comunicació de les resolucions de 
grau i nivell i de les resolucions22 PIA als SMAD. 

Aquesta Sindicatura ha seleccionat una mostra aleatòria de 59 
comunicacions de cada tipus corresponents a l’any 2014, amb els 
resultats següents: 

- Pel que fa a les comunicacions de les resolucions de grau i nivell, en 
nou casos dels 59 analitzats hem comprovat que la dita 
comunicació no s’ha produït. Per als 50 casos restants, hem 
comprovat que en cap cas les dites comunicacions s’han produït de 
manera simultània a la notificació als interessats, tal com estableix 
l’article 10.1 del Decret 18/2011. 

- Totes les comunicacions de les resolucions PIA que s’han revisat 
estan documentades adequadament. 

Tal com ens ha indicat la Conselleria, el personal tècnic dels serveis 
municipals tenen assignat un perfil que els permet accedir a tots els 
expedients i consultar-ne l’estat. Com que la informació és, per tant, 
accessible on-line per als SMAD, es recomana a la Conselleria que avalue 
l’efectivitat de les obligacions de comunicació aplegades actualment en 
el Decret 18/2011, a fi de reduir càrregues burocràtiques innecessàries. 

4.4 Es doten els recursos suficients per a implantar adequadament les 
ajudes a la dependència a la Comunitat Valenciana? 

4.4.1 Subobjectiu 4.1: Hi ha prou recursos financers per atendre les 
prestacions econòmiques de la Llei de Dependència? 

El Tribunal de Comptes va assenyalar en el seu Informe23 determinades 
limitacions a l’hora d’establir una quantificació precisa del cost de la 
dependència, que es resumeixen tot seguit: 

- Els crèdits pressupostaris específics per a les atencions a la 
dependència coexisteixen amb els destinats a altres beneficiaris de 
serveis socials, i, per tant, no són exclusius dels beneficiaris 
considerats com a dependents. 

                                                           

22  Articles 10.1 i 13.1 del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, per qual 
s’estableix el procediment per reconéixer el dret a les prestacions del sistema 
valencià per a les persones en situació de dependència. 

23  Informe de fiscalització sobre les mesures de gestió i control adoptades per les 
comunitats autònomes per a l’aplicació adequada de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre , de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència (aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes en la seua sessió de 29 de 
maig de 2014). 
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- No hi ha instruments comptables adequats, en particular sistemes 
de comptabilitat analítica, que serien necessaris per quantificar 
amb exactitud el cost de la dependència. 

Aquestes limitacions són plenament aplicables al cas de la Comunitat 
Valenciana, on el cost total derivat de l’aplicació de l’LPAAD, que les 
certificat anualment pel secretari autonòmic d’Autonomia Personal i 
Dependència, es basa en criteris d’imputació a la dependència de 
percentatges de participació en el total de les despeses en serveis socials, 
calculats de manera estimativa.24 

En el quadre següent es reflecteix el cost mitjà per beneficiari en cada 
comunitat autònoma, referit a l’exercici 2012: 

Cost total de la dependència. Exercici 2012 

Comunitats autònomes Milers 
d'euros 

Persones 
beneficiàries 

amb prestacions 

Cost per 
beneficiari 

(euros) 
Andalusia 1.278.514 190.160 6.723 
Aragó 87.818 21.125 4.157 
Astúries (Principat d’) 177.608 14.771 12.024 
Balears (Illes) 59.145 9.399 6.293 
Canàries 154.760 11.851 13.059 
Cantàbria 121.985 13.932 8.756 
Castella i Lleó 476.958 62.088 7.682 
Castella-la Manxa 318.959 38.441 8.297 
Catalunya 1.305.458 137.269 9.510 
Comunitat Valenciana 498.334 42.816 11.639 
Extremadura 274.403 19.386 14.155 
Galícia  363.124 39.040 9.301 
Madrid (Comunitat de) 1.330.984 81.275 16.376 
Múrcia (Regió de) 208.449 26.187 7.960 
Navarra (Comunitat Foral de) 138.742 8.637 16.064 
País Basc 516.591 39.277 13.153 
Rioja (La) 61.856 7.391 8.369 

Total 7.373.689 763.045 9.664 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Informe núm. 1035 del Tribunal de Comptes (Quadre II.4.2-6) i estadística mensual 
del SISAAD (situació a 31-12-2012). 

Quadre 4.4.1.1 

                                                           

24  Segons l’informe de la Intervenció Delegada en la Conselleria de Benestar Social, les 
quantitats consignades en els certificats anuals justificatius de l’activitat realitzada i 
l’aportació econòmica destinada al finançament del cost del SAAD han sigut 
obtinguts mitjançant l’aplicació de percentatges estimats segons càlculs realitzats 
pels òrgans gestors directius, ja que les partides pressupostàries no financen 
exclusivament les ajudes a la dependència. 
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Segons aquesta informació, referida a l'exercici 2012, l'esforç econòmic 
de la Comunitat Valenciana per beneficiari és superior a la mitjana 
nacional: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Informe núm. 1035 del Tribunal de Comptes (Quadre II.4.2-6) i estadística mensual del 
SISAAD (situació a 31-12-2012). 

Gràfic 4.4.1.1 

Les comunitats autònomes estan obligades a expedir un certificat 
acreditatiu que reflectisca l'activitat realitzada, així com els recursos 
destinats al finançament del cost dels serveis i prestacions econòmiques 
reconegudes a les persones beneficiàries, amb efectivitat del dret a 31 de 
desembre. 

Segons la normativa en vigor25, aquesta certificació s'ha d'expedir 
anualment, i abans del 30 d'abril de l'exercici següent a què es referisca. 

La Direcció General de Dependència i Majors de la Conselleria de 
Benestar Social, ens ha facilitat la informació relativa als exercicis 
pressupostaris 2012, 2013 i 2014, que es resumeix en el quadre següent: 

                                                           

25 Real Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual és regula el nivell mínim de 
protecció establit en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Ordre SSI/2371/2013, 
de 17 de desembre, per la qual és regula el Sistema d'Informació del Sistema per a 
l'Autonomia i Atenció a la Dependència. 
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Resum de la despesa en dependència (en euros) 

Tipus de despesa Classificació 
funcional 

Classificació 
econòmica 

Exercici 
201226 

Exercici 
2013 

Exercici 
2014 

Per a l'atenció 
mitjançant els serveis 

313.40 
313.70 
313.10 
313.60 

Capítol 1 29.772.324 30.656.124 31.961.160  
Capítol 2 146.461.508 144.280.798 144.181.532  
Capítol 4 117.931.775 119.568.973 123.524.196  

Total serveis 294.165.608 294.505.895 299.666.888 
Per a l'atenció 
mitjançant les 
prestacions 
econòmiques 

313.40 Capítol 4 5.360.475 5.264.315 5.978.522  
313.70 Capítol 4 166.403.987 119.849.148 123.876.996  

Total prestacions econòmiques 171.764.462 125.113.464 129.855.518 
Total despesa en serveis i prestacions econòmiques 465.930.070 419.619.359 429.522.406 

Font: Certificats emesos per la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència. 

Quadre 4.4.1.2 

Segons aquesta informació, la despesa destinada en 2014 va augmentar 
un 2,4% respecte a l'exercici anterior, si bé és inferior a la de l'exercici 
2012. És especialment significatiu el descens en el volum de prestacions 
econòmiques (incloses en el capítol 4 del programa 313.70), un 25,5% 
menys en 2014 respecte a 2012. 

Grau d'execució del programa 313.70 

El grau d'execució del pressupost de despesa és la relació percentual dels 
crèdits definitius aprovats en l'exercici que han donat lloc a 
reconeixement d'obligacions pressupostàries. 

En el període 2012-2014, el grau d'execució del programa 313.70 ha sigut 
molt elevat (superior al 90%): 

Estat liquidació pressupost corrent (Programa 313.70). En milers d'euros 

Exercici Crèdit 
inicial Modificacions Crèdit 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes Pagaments Grau 

execució 

Obligacions 
pendents de 
pagament a 

31/12 
2012 141.410 50.106 191.516 181.261 140.609 94,6% 40.652 
2013 131.114 9.920 141.034 128.646 107.288 91,2% 21.358 
2014 128.837 11.968 140.805 132.329 125.130 94,0% 7.199 

Font: Compte General de la Generalitat dels exercicis 2012 i 2013. Estat provisional d'execució del pressupost de despeses de 
l'exercici 2014. 

Quadre 4.4.1.3 

                                                           

26 Hi ha una diferència significativa entre l'import consignat en l'Informe del Tribunal 
de Comptes, que utilitza el concepte de “finançament públic”, i la quantia que figura 
en el certificat (despesa incorreguda). La diferència obeeix, segons la Conselleria de 
Benestar Social, a l'aportació econòmica de l'usuari ingressada en la Tresoreria de la 
Generalitat, en concepte de preu públic. 
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Aproximadament, el 96% de la despesa del programa 313.70 es refereix a 
transferències corrents (capítol 4). 

 
Font: Pressupost 2014 de la Conselleria de Benestar Social. 

Gràfic 4.4.1.2 

En termes absoluts, les obligacions reconegudes han disminuït en 48.932 
milers d’euros en el període 2012-2014 (en termes relatius, un 26,1%) i 
45.152 milers d’euros corresponen a les obligacions reconegudes del 
capítol 4. 

Període mitjà de pagament del programa 313.70 

L’indicador es defineix d’acord amb la fórmula següent: 

Període mitjà de pagament 
= 

Obligacions reconegudes 
pendents de pagament a 31-12 

x 365 
Obligacions reconegudes en 

pressupost corrent 

Vista l'escassa representativitat de la despesa en els capítols 1 i 2, es 
presenten tot seguit els resultats del capítol 4, "Transferències corrents". 

En l'exercici 2014, el termini de pagament s'ha situat en 14 dies, termini 
que disminueix en 71 dies respecte a l'exercici 2012. L'evolució ha sigut 
la següent: 
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Font: Compte General de la Generalitat dels exercicis de 2012 i 2013. Estat provisional d'execució del pressupost de despeses de 
l'exercici de 2014. 

Gràfic 4.4.1.3 

Bàsicament, són dues les línies que financen les despeses registrades en 
el capítol 4 del programa 313.70: 

- Línia T6719, que finança les despeses de personal dels serveis de les 
entitats locals, en l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal i 
atenció a la dependència. 

- Línia T7127, que finança les prestacions econòmiques per a les 
persones dependents, reconegudes en el PIA, a què es refereix el 
Decret 18/2011. 
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Línia T6719 (milers d'euros) 
Finançament entitats locals (programa atenció a la dependència) 

Obligacions 
reconegudes Pagaments Import pendent de 

pagament a 31-12 
Període mitjà de 

pagament (en dies) 
Any Import Any Import 
2012 6.683 2012 0 6.683 365 
2013 4.312 2013 0 4.312 365 
2014 4.058  2014 1.193 2.865 258 
      Línia T7127 (milers d'euros) 

Prestacions econòmiques de dependència 
Obligacions 
reconegudes Pagaments Import pendent de 

pagament a 31-12 
Període mitjà de 

pagament (en dies) 
Any Import Any Import 
2012 166.404 2012 132.663 33.741 74 
2013 119.849 2013 105.317 14.532 44 
2014 123.877 2014 121.782 2.095 6 

Font: Compte General de la Generalitat dels exercicis 2012 i 2013. Estat provisional d'execució del 
pressupost de despeses de l'exercici 2014. 

Quadre 4.4.1.4 

El període mitjà de pagament de les obligacions reconegudes relatives a 
les prestacions econòmiques de dependència ha millorat 
significativament.  

Això no obstant, també cal assenyalar que en termes absoluts, és 
significatiu el descens de la despesa registrada. Aquesta circumstància 
pot explicar, almenys parcialment, el nombre important de sol·licituds 
de dependència que no han sigut valorades, i consegüentment, els 
terminis excessius en què s’incorre en la tramitació dels expedients 
(apartat 4.3.2). 

Una vegada la Conselleria de Benestar Social haja resolt la totalitat de les 
sol·licituds de reconeixement de la dependència, i entren en vigor les 
resolucions de grau I, l’Administració Pública valenciana haurà de fer 
front al pagament d’un volum significatiu de prestacions econòmiques i 
a la prestació de serveis. 

La Conselleria actualment no disposa d’una memòria econòmica que 
quantifique quines serien les necessitats pressupostàries addicionals per 
a atendre les dites obligacions futures. És per això que hem realitzat una 
estimació de l’import anual de prestacions econòmiques a les quals 
hauria de fer front l’Administració Pública valenciana una vegada resolga 
la totalitat de les sol·licituds. 

Dos factors no han sigut considerats en aquesta estimació, pel fet de 
tenir un efecte compensatori: la taxa de mortalitat dels beneficiaris i la 
taxa d’entrada de noves sol·licituds. 
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Prestacions econòmiques anuals (milions 

d'euros) 

 

Cuidador no 
professional PVS(*) Total 

Prestacions econòmiques que haurà d’afrontar la Conselleria una vegada entre en vigor el PIA de 
beneficiaris amb grau reconegut 

Sol·licituds registrades en ADA 1,3 35,3 36,6 

Sol·licituds registrades en SIDEPENDENCIA 1,3 36,9 38,2 

Prestacions econòmiques que haurà d’afrontar la Conselleria una vegada es resolguen el grau de 
dependència de sol·licituds presentades no resoltes27 

Sol·licituds registrades en ADA 1,3 38,5 39,8 
Total 3,9 110,7 114,6 

(*) Prestació vinculada al servei. 
Font: Elaboració pròpia. 

Quadre 4.4.1.5 

En conclusió, i sense considerar els recursos econòmics de què hauria de 
disposar la Conselleria de Benestar Social per satisfer pagaments de 
retroactivitat, seria necessari dotar-la pressupostàriament d'un crèdit 
addicional aproximat de 114,6 milions d'euros, per atendre el volum 
anual d'obligacions, com a conseqüència de prestacions econòmiques 
per a beneficiaris que actualment no les estan percebent o que 
potencialment tindrien dret a percebre-les. L'any 2014, es van reconéixer 
obligacions per prestacions econòmiques per import de 123,8 milions 
d'euros28. 

4.4.2 Subobjectiu 4.2: Hi ha una estructura de mitjans personals adequada? 

L’estructura organitzativa de la Conselleria de Benestar Social, d’acord 
amb el que estableix el Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel 
qual se n’aprova el Reglament Orgànic i Funcional, pel que fa a les 
polítiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència i a les persones amb discapacitat i majors, 
s’indica tot seguit: 

                                                           

27 Pràcticament la totalitat de sol·licituds inicials registrades en SIDEPENDENCIA estan 
resoltes, motiu pel qual no s'ha estimat l'impacte econòmic de les no resoltes. 

28 Programa 313.70, Capítol 4, Línia T7127. 
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Font: Elaboració pròpia amb la informació rebuda. 

Gràfic 4.4.2.1 

Al “Servei d’atenció a l’usuari, accés, valoració i ordenació de la 
dependència” li correspon establir, programar i gestionar la valoració i 
reconeixement de la situació de dependència i participar en la 
coordinació de l’elaboració dels programes individuals d’atenció. 

El “Servei de prestacions i relacions amb altres administracions 
públiques en matèria de dependència” té assignat establir, executar i 
coordinar els procediments d’assignació, gestió i supervisió de les 
prestacions econòmiques derivades dels programes individuals 
d’atenció. 

En addició a això, a l’IVAS, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria 
de Benestar Social, li correspon en l’àmbit de les funcions encarregades, 
les tasques de suport als procediments per al reconeixement del grau de 
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dependència i d’aprovació del programa individual d’atenció, entre altres 
tasques. 

La seua estructura organitzativa, segons que estableix el Decret 7/2013, 
de 4 de gener, del Consell, pel qual se n’aprova el Reglament 
d’Organització i Funcionament, és la següent: 

 

Font: Elaboració pròpia, a partir de la informació rebuda. 

Gràfic 4.4.2.2 

El “Servei de dependència i comandes” realitza tots els treballs i 
actuacions tècniques, professionals i administratives que resulten 
necessàries per a la tramitació dels expedients de sol·licitud de 
reconeixement de la situació de dependència, instats pels ciutadans en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquest procés inclou des de 
l’entrada i recepció de la sol·licitud de dependència fins a la notificació 
de la resolució del seu programa individual d’atenció. 

El personal del l’IVAS que realitza tasques relacionades amb els 
procediments de tramitació de la dependència es detalla en l’annex XIII. 
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Departament 2012 2013 2014 
Servei d'atenció a l'usuari, accés, valoració i ordenació de la dependència 
(Conselleria de Benestar Social) 19 19 19 
Servei de prestacions i relacions amb altres administracions publiques en 
matèria de dependència (Conselleria de Benestar Social) 8 8 9 

Servei de dependència i comandes (IVAS) 78 40 59 
Total 105 67 87 

Font: Elaboració pròpia, a partir de la informació rebuda. 

Quadre 4.4.2.1 

Al desembre de 2011, es va aprovar la comanda29 a AVAPSA (entitat 
predecessora de l’IVAS) per a la realització dels treballs i actuacions de 
suport administratiu, tècnic i professional per a la gestió dels expedients 
de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i accés a 
les prestacions. 

Al desembre de 2012, es va deixar sense efecte la dita comanda30, de 
manera que en l’exercici 2013 l’IVAS no va realitzar cap contractació de 
personal per realitzar treballs relacionats amb la gestió d’expedients de 
dependència. 

A partir d’abril de 2014, novament es va aprovar una comanda31, de 
menor quantia que la que va estar vigent en 2012. 

 2012 2013 2014 
Expedient AVAPSA 12/02 AVAPSA 12/02 IVAS 14/01 
Vigència Gener a desembre Sense efecte Abril a desembre 
Import estimat per a comanda (euros) 3.758.974 - 659.291 
Import facturat (euros) 4.074.093 - 579.851 
Personal contractat  36 - 18 

Font: Elaboració pròpia, a partir de la informació rebuda. 

Quadre 4.4.2.2 

                                                           

29  Resolució del subsecretari de la Conselleria de Justícia i Benestar Social de data 29 de 
desembre de 2011 per la qual s’aprova la comanda per a realitzar els treballs i 
actuacions de suport administratiu, tècnic i professional per a la gestió dels 
expedients de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i accés a 
les prestacions. 

30  Resolució del subsecretari de la Conselleria de Justícia i Benestar Social de data 26 de 
desembre de 2012 per qual s’aprova deixar sense efecte la comanda per a realitzar 
els treballs i actuacions de suport administratiu, tècnic i professional per a la gestió 
dels expedients de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i accés 
a les prestacions. 

31  Resolució del subsecretari de la Conselleria de Benestar Social de data 28 de març de 
2014 per la qual s’aprova la comanda de gestió a l’IVAS per al suport per a realitzar 
treballs i actuacions administratives, tècniques i professionals necessàries per a la 
gestió dels expedients i actuacions en l’àmbit de la dependència.  
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En termes relatius32, el volum d’expedients oberts per persona ha 
disminuït en l’exercici 2014, si bé s’ha augmentat lleugerament la ràtio 
de resolucions de PIA notificades en el dit exercici: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 4.4.2.1 i extracció de dades de les aplicacions SIDEPENDENCIA i ADA. 

Gràfic 4.4.2.3 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 4.4.2.1 i extracció de dades de les aplicacions SIDEPENDENCIA i ADA. 

Gràfic 4.4.2.4 

                                                           

32  Per al càlcul d’aquestes ràtios s’han considerat tant sol·licituds inicials com 
sol·licituds de revisió. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 4.4.2.1 i extracció de dades de les aplicacions SIDEPENDENCIA i ADA. 

Gràfic 4.4.2.5 

Per a una anàlisi adequada d’aquestes ràtios, s’han de tenir en compte 
les consideracions següents assenyalades per la Conselleria: 

- Solament s’inclouen en l’exercici 2014, sol·licituds registrades fins 
al 31 d’octubre (10 mesos), mentre que les dades de 2012 i 2013 són 
anys complets (12 mesos). 

- En 2013 es va portar a terme un procés de regularització 
d’aportacions econòmiques de persones ingressades en centres de 
discapacitat. Hi ha un nombre significatiu de resolucions PIA que 
no van requerir els mateixos subprocessos de gestió i temps de 
dedicació que els que requereix la Resolució PIA de concessió d’una 
prestació un nou servei. 

- La gestió del procediment de reconeixement de la dependència és 
un sistema complex amb diferents processos i subprocessos que no 
implica únicament l’obertura d’expedients, la resolució de grau o la 
resolució PIA. 

Entre altres processos, es mencionen els següents: 

- La planificació i ordenació de tot el procediment i l’estudi per a 
millorar-lo i agilitar-lo. 

- L’estudi de la normativa estatal i autonòmica pa aplicar-la 
correctament i les implicacions informàtiques que això comporta, i 
que afecten els desenvolupaments informàtics i de gestió. 

- La resolució de drets pendents de cobrament en hereus. 

- La gestió de queixes presentades directament pels ciutadans. 
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- La resposta a consultes i coordinació amb tècnics dels SMAD. 

- Les relacions amb el Tribunal Superior de Justícia i l’execució de 
sentències. 

- La gestió de trasllats entrants i eixints. 

- La gestió de reclamacions per responsabilitat patrimonial. 

- L’elaboració d’informes i estadístiques. 

D’acord amb el que s’ha comentat anteriorment, les nombroses i 
diverses actuacions relacionades amb la gestió de la dependència, que 
requereixen d’un volum significatiu de temps de dedicació dels recursos 
humans, no ens permeten concloure sobre l’eficàcia assolida en temes 
de rendiment del personal destinat a la dependència. 

Tal com hem indicat en paràgrafs anteriors, hi ha gran nombre de 
tasques que no són estrictament resolució de sol·licituds, que poden 
incidir en el mesurament o avaluació del rendiment en termes 
d’eficiència i eficàcia. 

5. RECOMANACIONS 

S’inclouen tot seguit les recomanacions que sorgeixen com a 
conseqüència de les conclusions i observacions que es detallen en els 
apartat 0, Resum–conclusions, i 4, Observacions. 

Pel que fa al nivell d’implantació global de la Llei de Dependència a la 
Comunitat Valenciana 

a) Implantar una nova aplicació informàtica i unificar les bases de 
dades a través de les quals es gestiona el sistema de la dependència 
a la Comunitat Valenciana. 

 Ha de ser un objectiu a curt termini de manera que permeta 
conciliar la informació que es genera a la Conselleria de Benestar 
Social amb la qual es remet a l’IMSERSO (apartat 4.1.2). 

En relació amb el foment de la qualitat dels serveis i prestacions de la 
dependència 

b) Elaborar una nova aplicació informàtica que aplegue tota la 
informació necessària per a gestionar els centres d’atenció diürna 
i/o residencial per a persones majors i/o amb discapacitat. 

 Això permetria corregir les deficiències de l’aplicació actual. Així 
mateix, s’ha de millorar tot el procés referit a la prestació de serveis 
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del sistema de la dependència, bé creant una nova base de dades o 
bé utilitzant la nova aplicació informàtica (apartat 4.2.1). 

c) Fomentar i impulsar la formació entre els cuidadors no 
professionals. Potenciar, així mateix, l’activitat formativa dirigida 
als tècnics dels serveis socials especialitzats d’atenció a la 
dependència. Activitat que, tot i ser de competència de 
l’Administració local, és coordinada i supervisada per 
l’Administració autonòmica (apartat 4.2.2). 

Pel que fa al procediment per al reconeixement de la situació de 
dependència 

d) Adoptar les mesures necessàries per a agilitar el procediment 
actual de reconeixement de la situació de dependència. El temps 
excessiu que transcorre entre la presentació de la sol·licitud i la 
percepció del servei o prestació, incideix en un col·lectiu 
especialment vulnerable. 

 Cal evitar, tant com siga possible, situacions de desprotecció de les 
persones que, potencialment, serien beneficiàries d’aquestes ajudes 
(apartat 4.3.2). 

e) Adaptar el Decret 18/2011 a l’operatòria real que segueix la 
Conselleria de Benestar Social en el seu procediment de gestió de la 
situació de dependència. En particular, pel que fa a l’intercanvi de 
documentació i informació amb els serveis municipals d’atenció a 
la dependència (apartat 4.3.4). 

En relació amb els recursos financers necessaris per a atendre les 
prestacions econòmiques 

f) Dotar, en la mesura dels recursos disponibles, el crèdit 
pressupostari suficient per a atendre les prestacions econòmiques 
de les quals actualment són creditors els beneficiaris que ja tenen 
reconegut un grau de dependència. 

 Així mateix, han de dotar-se els crèdits necessaris per cobrir les 
prestacions econòmiques que hauria d’afrontar la Generalitat, una 
vegada es resolguen la totalitat de les sol·licituds pendents i es 
reconega el dret que tinguen els possibles beneficiaris (apartat 
4.4.1). 
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6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany previ de 
l'informe d'auditoria operativa va ser comentat amb el personal de la 
Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència i de la 
Direcció General de Dependència i Majors, en una reunió mantinguda el 
15 de juliol de 2015. A fi d'aconseguir que la reunió fos operativa, el citat  
esborrany previ va ser tramés amb anterioritat a la coordinadora 
designada per la Conselleria, tramesa que va tenir lloc el 2 de juliol de 
2015. 

En l'esborrany de l'Informe es van recollir, si calia, les observacions, i la 
Sindicatura va efectuar les modificacions que va considerar oportunes, 
derivades de la fase referida adés.  

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué coneixement 
de l'esborrany de l'Informe d'auditoria operativa, aquest esborrany va ser 
tramés el 30 de juliol de 2015 a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, així com a l'antiga titular de la Conselleria de Benestar Social 
perquè hi formularen les al·legacions que estimaren convenients, dins 
del termini que acabava l'11 de setembre de 2015. 

Transcorregut el termini indicat, no s'hi han presentat al·legacions. 

 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 
de setembre de 2015, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 21 de setembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



  

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Objectius pressupostaris del programa 313.70, 
“Ordenació i prestacions de la dependència” 
(Pressupost exercici 2014)
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Annex I Objectius pressupostaris del programa 313.70, “Ordenació i prestacions de la dependència” (Pressupost 
exercici 2014) 

Problemàtica sobre la qual s'actua Objectiu bàsic Principals línies d'actuació per a aconseguir l'objectiu i indicadors 

1. Promoure el desenvolupament i 
implantació de la Llei de la Dependència a 
la Comunitat Valenciana, a través de 
l'establiment i gestió dels procediments de 
valoració i reconeixement de la situació de 
dependència, i de l'elaboració del Programa 
Individual d'Atenció 

1.1 Estendre els serveis i prestacions de la Llei de 
Dependència a les persones en situació de 
dependència amb dret en vigor 

Consolidar i perfeccionar els procediments de gestió de la valoració i reconeixement 
de la situació de dependència. 
Elaborar i completar la normativa i instruccions necessàries per al desplegament i 
aplicació de la Llei de Dependència. 
Continuar consolidant el paper dels serveis socials municipals d'atenció a la 
dependència. Coordinació de la xarxa territorial d’SMAD. 
Elaboració dels PIA en col·laboració amb els serveis municipals d'atenció a la 
dependència, prèvia consulta a l'interessat. 
Consolidar la figura de l'assistent personal, estenent-la als tres graus de persones en 
situació de dependència, i els Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal. 
Compatibilitzar en el cas dels dependents greus i severs l'assistència a un centre 
d'atenció diürna amb el servei d'atenció domiciliària. 
Consolidar el servei de teleassistència específic per a les persones dependents. 
Agilitzar i optimitzar els procediments d'assignació i gestió dels serveis i prestacions 
derivats del PIA. 
Establir sistemes de seguiment de la qualitat i eficàcia de les prestacions econòmiques 
de la dependència. 
Autorització i acreditació de centres i serveis que formen part del Sistema d'Atenció a 
la Dependència per garantir el compliment dels requeriments establits 
normativament. 
Millorar la formació i informació dirigida als cuidadors no professionals i als tècnics 
de dependència. 
Estudiar i implantar accions i mesures que permeten fomentar la coordinació entre 
els distints nivells assistencials, especialment en els pacients amb malalties 
cròniques, patologies vinculades a la vellesa i malalties mentals. 
Aplicació d'una nova normativa en matèria de determinació de la capacitat 
econòmica, condicions d'accés a les prestacions econòmiques i participació dels 
usuaris en el cost dels serveis. 

1.2 Desenvolupar els serveis i prestacions previstos en 
el catàleg de la Llei, assignant-los a cada dependent a 
través de l'elaboració dels Programes Individuals 
d'Atenció (PIA) 

2. Consolidar un sistema d'atenció 
sostenible financerament i àgil en la gestió, 
que prioritze efectivament els serveis 
professionals i oferisca una atenció de 
qualitat a totes les persones en situació de 
dependència, a través dels serveis i 
prestacions previstos en el catàleg de la Llei 

2.1 Afavorir la permanència de les persones en 
situació de dependència en l'entorn social i familiar, 
impulsant els serveis professionals 

2.2 Establir els procediments dirigits a millorar 
l'assignació, gestió i supervisió de serveis i prestacions 
derivats del PIA 

2.3 Acreditar els centres i serveis que formen part del 
Sistema d'Atenció a la Dependència. Impulsar la 
formació i la qualitat dels serveis i prestacions 

2.4 Millorar la coordinació entre els sistemes públics 
de Sanitat i Serveis Socials, que permeta optimitzar els 
recursos i prestacions actuals 

2.5 Modificar el sistema de determinació de la 
capacitat econòmica dels beneficiaris d'acord amb la 
normativa estatal, i la regulació de la participació 
econòmica dels usuaris en el cost dels serveis i 
prestacions de la Llei, estenent el copagament a les 
persones en situació de discapacitat 

Font: Fitxa pressupostària 4 del Programa 313.70 de la Secció 16 (Benestar Social) Servei 03 (Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència) Centre Gestor 01 (D.G. de Persones amb Discapacitat i Dependència). 

Quadre 1
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Indicadors per objectiu 

OBJECTIU 1.1.- Estendre els serveis i prestacions de la Llei de Dependència a les persones en 
situació de dependència amb dret en vigor 
INDICADOR 1 Prestacions resoltes a persones dependents de grau III. Percentatge: 48,29 

INDICADOR 2 Prestacions resoltes a persones dependents de grau II. Percentatge: 51,71 
OBJECTIU 1.2.- Desenvolupar els serveis i prestacions previstos en el catàleg de la Llei, assignant-
los a cada dependent a través de l'elaboració dels programes individuals d'atenció (PIA) 
INDICADOR 1 Prestació vinculada al Servei de Residència. Nombre prestacions: 3.644 

INDICADOR 2 Prestació vinculada al Servei de Centre de Dia. Nombre prestacions: 111 

INDICADOR 3 Prestació vinculada al Servei d'Ajuda a Domicili. Nombre prestacions: 999 
INDICADOR 4 Prestació d’atenció en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals. 
Nombre prestacions: 19.889 
INDICADOR 5 Prestació d'assistència personal. Nombre prestacions: 4 

INDICADOR 6 Prestació del Servei de Teleassistència. Nombre teleassistències instal·lades: 10.500 
OBJECTIU 2.1.- Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència en l'entorn 
social i familiar, impulsant els serveis professionals  
INDICADOR 1 Professionalització dels serveis prestats (prestació vinculada al Servei de Residència, 
Centre de Dia i Ajuda a Domicili i assistent personal). Percentatge: 48,77 
INDICADOR 2 Persones dependents que romanen en el seu entorn social i familiar (prestació 
vinculada al Servei de Centre de Dia i Ajuda a Domicili i prestació de cuidador no professional). 
Percentatge 70,06 
OBJECTIU 2.2.- Establir els procediments dirigits a millorar l'assignació, gestió i supervisió de 
serveis i prestacions derivats del PIA 

INDICADOR 1 Pla de seguiments dels Serveis Municipals d'Atenció a la Dependència de les 
persones que romanen en el seu domicili. Nombre informes: 4.951 
INDICADOR 2 Inspecció empreses prestadores de serveis. Nombre centres: 20 
OBJECTIU 2.3.- Acreditar els centres i serveis que formen part del Sistema d'Atenció a la 
Dependència. Impulsar la formació i la qualitat dels serveis i prestacions  
INDICADOR 1 Acreditació de serveis de promoció de l'autonomia personal. Nombre centres: 45 

INDICADOR 2 Acreditació dels serveis d'atenció a domicili. Nombre centres: 50 

INDICADOR 3 Acreditació d'assistents personals. Nombre assistents: 20 

INDICADOR 4 Acreditació de centres d'atenció a persones dependents. Nombre centres: 15 

OBJECTIU 2.4.- Millorar la coordinació entre els sistemes públics de Sanitat i Serveis Socials, que 
permeta optimitzar els recursos i prestacions actuals 

INDICADOR 1 Accions de coordinació. Nombre accions: 10 

INDICADOR 2 Accions formatives. Percentatge: 59 

OBJECTIU 2.5.- Modificar el sistema de determinació de la capacitat econòmica dels beneficiaris 
d'acord amb la normativa estatal, i la regulació de la participació econòmica dels usuaris en el cost 
dels serveis i prestacions de la Llei, estenent el copagament a les persones en situació de 
discapacitat 
INDICADOR 1 Adequació de l'Ordre 21/12 de 25 d'octubre 

Font: Annex de la Fitxa pressupostària 4 del Programa 313.70 de la Secció 16 (Benestar Social) Servei 03 (Secretaria 
Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència) Centre Gestor 01 (D.G. de Persones amb Discapacitat i Dependència). 
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Annex II Xifres oficials de població (INE) per comunitats autònomes. 
Període 2012-2014.  

Àmbit territorial 
01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Andalusia 8.449.985 17,9% 8.440.300 17,9% 8.390.723 18,0% 

Catalunya 7.570.908 16,0% 7.553.650 16,0% 7.411.869 15,9% 

Madrid, Comunitat de 6.498.560 13,7% 6.495.551 13,8% 6.368.706 13,7% 

Comunitat Valenciana 5.129.266 10,9% 5.113.815 10,9% 4.963.027 10,7% 

Galícia 2.781.498 5,9% 2.765.940 5,9% 2.747.207 5,9% 

Castella i Lleó 2.546.078 5,4% 2.519.875 5,3% 2.495.765 5,4% 

País Basc 2.193.093 4,6% 2.191.682 4,7% 2.166.184 4,7% 

Castella - La Manxa 2.121.888 4,5% 2.100.998 4,5% 2.076.833 4,5% 

Canàries 2.118.344 4,5% 2.118.679 4,5% 2.114.989 4,5% 

Múrcia, Regió de 1.474.449 3,1% 1.472.049 3,1% 1.461.876 3,1% 

Aragó 1.349.467 2,9% 1.347.150 2,9% 1.331.943 2,9% 

Balears, Illes 1.119.439 2,4% 1.111.674 2,4% 1.115.374 2,4% 

Extremadura 1.108.130 2,3% 1.104.004 2,3% 1.096.951 2,4% 

Astúries, Principat de 1.077.360 2,3% 1.068.165 2,3% 1.058.976 2,3% 

Navarra, Comunitat Foral de 644.566 1,4% 644.477 1,4% 636.629 1,4% 

Cantàbria 593.861 1,3% 591.888 1,3% 587.686 1,3% 

Rioja, La 323.609 0,7% 322.027 0,7% 314.829 0,7% 

Ciutat autònoma de Ceuta 84.018 0,2% 84.180 0,2% 84.524 0,2% 

Ciutat autònoma de Melilla 80.802 0,2% 83.679 0,2% 83.669 0,2% 

Total Estat 47.265.321 100,0% 47.129.783 100% 46.507.760 100% 
       

Àmbit territorial 
01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Nombre % Nombre % Nombre % 

03 Alacant/Alicante 1.943.910 37,9% 1.945.642 38,0% 1.868.438 37,6% 

12 Castelló/Castellón 604.564 11,8% 601.699 11,8% 587.508 11,8% 

46 València/Valencia 2.580.792 50,3% 2.566.474 50,2% 2.548.898 51,4% 

Comunitat Valenciana 5.129.266 10,9% 5.113.815 11% 4.963.027 11% 

Font: Institut Nacional d'Estadística. Xifres oficials de població a 1 de gener de 2012, 2013 i 2014. 
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Annex II  Índex d'envelliment per comunitats autònomes33 
Unitats: Percentatge 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Total nacional 114,738463 112,238600 109,528195 108,338899 107,350912 106,124437 105,262.175 105,253.368 106,338741 

Andalusia 92,796236 90,542400 88,139807 86,887415 85,841299 84,274727 82,892898 81,766453 81,639169 

Aragó 137815902 136,157677 134,607646 134,784003 135,200083 135,199170 135,987515 138,727891 143,233421 

Astúries, Principat de 204.200283 200,359094 196,958529 197,441467 196,553743 196,057090 196,873775 198,315372 201,191313 

Balears, Illes 92,929932 90,956493        

Canàries 98,107394 93,994180 90,422625 87,563534 84,568560 81,425440 78,433255 76,250730 74,393149 

Cantàbria 140,110529 137,071267 134,489591 133,622323 133,394946 134,012574 134,823964 136,963448 139,692222 

Castella i Lleó 184,980472 181,351186 177,979930 177,964332 177,217939 175,993636 175,187845 175,722579 177,855578 

Castella - La Manxa 110,740071 108,244413 106,093662 106,040374 106,397298 106,246913 106,466850 107,416202 110,093771 

Catalunya 108,826444 106,423619 103,596694 102,411757 101,870515 101,356621 101,338717 102,625663 105,058951 

Comunitat Valenciana 114,215346 111,612642 108,534724 106,458498 104,746112 103,031888 101,335674 100,824654 101,659636 

Extremadura 130,350428 127,631315 124,981983 123,967631 122,950247 121,439404 119,718455 117,776086 116,848201 

Galícia 188,130156 184,296264 181,570053 181,603906 180,165706 178,455065 176,942433 175,811761 175,403924 

Madrid, Comunitat de 100,759412 98,306787 95,268546 93,574850 92,358846 90,728354 89,690287 89,481987 90,316047 

Múrcia, Regió de 80,989736 79,384424 77,371375 76,219106 74,773508 73,291179 72,663633 73,093385 74,169852 

Navarra, Comunitat Foral de 114,048490 111,994051 109,535572 108,538488 108,109689 107,160599 107,569384 109,297978 111,490375 

País Basc 141,864077 139,986679 137,338719 136,438806 136,296121 136,076599 135,982434 136,258404 137,758953 

Rioja, La 126,421335 123,303092 120,085177 119,271351 118,949593 119,119864 118,829402 120,752726 125,038538 

Ceuta 49,531657 49,044975 49,077189 49,094790 50,222793 51,202233 51,712017 51,916375 52,033672 

Melilla 39,161146 39,195925 39,383826 40,516841 41,976340 42,730231 43,012952 43,275352 43,849263 

Font: Institut Nacional d’Estadística 

Quadre 2

                                                           

33.  Índex d’envelliment: Es defineix com el percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys a 1 de gener de l'any 
corresponent. 
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Annex III Normativa estatal i autonòmica relacionada amb la 
dependència 

Normativa estatal en matèria de dependència: 

Ref. Descripció document Vigència 

01 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència 

Des de l’1-1-2007 (actualitzacions 
posteriors) 

01.1 Llei 39/2006 actualització 24-05-2010 vàlida en 2010 i 2011 Data actualització: 24-5-2010 

01.2 Llei 39/2006 actualització 31-12-2011 vàlida en 2012 Data actualització: 31-12-2011 

01.3 Llei 39/2006 actualització 28-12-2012 vàlida en 2013 Data actualització: 28-12-2012 

01.4 Llei 39/2006 actualització 26-12-2013 vàlida en 2014 Data actualització: 26-12-2013 

02 
Reial Decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació 
de dependència 

Des del 13-5-2007 fins al 19-2-2011 

03 
Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat 
Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança 
de dependència i per la qual s'estableix determinada norma tributària 

Des del 9-12-2007 

04 

Resolució de 15 d'abril de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la 
Conselleria de Presidència, per la qual es disposa publicar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, 
Política Social i Esport, a través de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i la Generalitat, pel qual es transfereixen 
crèdits previstos en el Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació regulat pel Reial 
Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, destinats a actuacions vinculades amb l'atenció a la dependència 

La duració del conveni s'estendrà 
fins a la justificació completa dels 
programes i inversions que s’hi 
preveuen, conformement amb el 
que disposa la clàusula vuitena 

05 
Reial Decret 373/2010, de 26 de març, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència per a l'exercici 2010 

Des del 27-3-2010 

06 
Reial Decret 374/2010, de 26 de març, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència per a l'exercici 2010 

Des del 27-3-2010 

07 

Resolució de 10 de febrer de 2011, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica el Conveni de 
col·laboració amb la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa previst 
en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència i per a l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per a l'exercici 2010 

La duració del Conveni s'estendrà 
fins al 31 de desembre de 2010 i 
l’exercici econòmic corresponent 

08 
Reial Decret 174/2011 d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit 
per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència 

Des del 18-2-2012 

09 

Reial Decret 175/2011, d'11 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per a 
determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i el 
Reial Decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de Persones en Situació de 
Dependència 

Des del 19-2-2011 

10 
Reial Decret 569/2011, de 20 d'abril, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones 
beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència per a l'exercici 2011 

Des del 12-5-2011 

11 

Reial Decret 570/2011, de 20 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per a 
determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i 
s'estableixen les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència per a l'exercici 2011 

Des del 12-5-2011 

12 

Resolució de 23 de febrer de 2012, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica el Conveni 
de col·laboració amb la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa 
previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a Persones en Situació de 
Dependència i per a l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per a l'exercici 2011 

La duració del Conveni s'estendrà 
fins al 31 de desembre de 2011 i 
l’exercici econòmic corresponent 

13 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat 

Des del 15-7-2012 

14 
Reial Decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de 
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat Des del 12-10-2012 

15 
Reial Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establit en la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència 

Des de l'1-1-2014 

16 
Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència, establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència 

Des de l'1-1-2014 

17 Conveni per a l'any 2014 No aplica 

18 
Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut / Classificació Internacional del 
Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (abreujada) 

No aplica 

19 
Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut / Classificació Internacional del 
Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut 

No aplica 

Quadre 1 
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Normativa autonòmica (Comunitat Valenciana) en matèria de 
dependència: 

Ref. Descripció document Vigència 

01 
Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim 
d'autorització i funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l'atenció de 
persones majors 

Des del 15-2-2005 

02 
Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del 
Consell Interterritorial de Serveis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència de la Comunitat Valenciana 

Des del 5-4-2007 

03 Decret 171/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a 
reconèixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents 

Des del 4-10-2007 fins a 3-3-2011 

04 
Ordre de 5 de desembre de 2007,  de la Conselleria de Benestar Social que regula el Procediment 
d’Aprovació del Programa Individual d’Atenció 

Des de l'11-12-2007 

05 

Ordre de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regulen els 
requisits i condicions d’accés a les ajudes econòmiques del programa d’atenció a les persones i a 
les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència en la 
Comunitat Valenciana 

Des de l'11-12-2007 fins a 31-10-2012 

06 

Resolució d'11 de gener de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del 
Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa publicar el Conveni de 
col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat, per al desenvolupament del 
marc de cooperació interadministrativa previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i per a 
l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat 

La duració del Conveni s'estendrà fins al 
31 de desembre de 2007 i el seu 
corresponent exercici econòmic, atés 
que s’hi refereixen les dotacions 
pressupostàries de què cada part 
disposa per finançar-se 

07 Resolució de 19 de novembre de 2008, del conseller de Benestar Social, sobre delegació de 
competències 

Des del 25-11-2008 

08 

Resolució de 3 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del 
Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa de la publicació del Conveni de 
col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat, per al desenvolupament del 
marc de cooperació interadministrativa previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a  les Persones en Situació de Dependència, i per a 
l’establiment i finançament del nivell de protecció acordat. 

La duració del Conveni s'estendrà fins al 
31 de desembre de 2008 i el seu 
corresponent exercici econòmic, atés 
que s’hi refereixen les dotacions 
pressupostàries de què cada part 
disposa per finançar-se 

09 

Resolució de 15 d'abril de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del 
Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa publicar el Conveni de 
col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, a través de l’Institut de Majors i 
Serveis Socials, i la Generalitat, pel qual es transfereixen crèdits previstos en el Fons Especial de 
l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació regulat pel Reia Decret Llei 9/2008, de 28 
de novembre, destinats a actuacions vinculades amb l’atenció a la dependència 

La duració del present Conveni 
s'estendrà fins a la completa justificació 
dels programes i inversions que s’hi 
preveuen, conformement amb el que 
disposa la clàusula vuitena 

10 

Decret 113/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 35/2007, de 30 de març, 
del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de 
Serveis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat 
Valenciana 

Des del 5-8-2009 

11 

Ordre 1/2010, de 18 de febrer, de la Conselleria de Benestar Social, de modificació de l'Ordre de 9 
d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 
40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registre autorització i 
acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

Des del 7-03-2010 

12 
Decret 38/2010, de 19 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Comité Consultiu Autonòmic del 
Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i se n’estableixen les normes de 
funcionament 

Des del 24-2-2010 

13 
Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el 
dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència 

Des del 3-3-2011 (deroga el Decret 
171/2007) 

14 

Ordre 5/2011, de 6 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, de modificació dels articles 4 i 
concordants de l'Ordre de 5 de desembre de 2007, per la qual es regulen els requisits i condicions 
d’accés a les ajudes econòmiques del Programa d’Atenció a les Persones i a les seues Famílies en 
el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana 

Des del 9-7-2011 fins a 31-10-2012 

15 
Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es 
regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i 
jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’Administració de la Generalitat 

Des del 22-6-2011 

16 

Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de modificació dels 
annexos I, II i IV del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el 
procediment per reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en 
situació de dependència 

Des del 20-1-2012 

17 
Ordre 12/2011, de 16 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es 
regula i convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors 
dependents en l'any 2012 

Des de 30-12-2011 (convocatòria any 
2012) 

18 

Ordre 8/2012, de 20 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es 
modifica l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula 
el règim d'autorització i funcionament de centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció 
de persones majors  

Des del 16-3-2012 
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Ref. Descripció document Vigència 

19 

Resolució de 7 de juny de 2012, del conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual es dóna 
publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l’Ordre 12/2011, de 16 
de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social per la qual es regula i convoca el 
programa per finançar estàncies en centres de dia per a persones majors dependents en l’any 
2012 

Des del 30-12-2011 (convocatòria any 
2012) 

20 

Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es 
regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues 
famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat 
Valenciana 

Des del 31-10-2012 

21 
Llei 4/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, per la qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la 
Comunitat Valenciana 

Des de 19-10-2012 

22 
Decret 193/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Conselleria de Benestar Social 

Des del 25-12-2012 fins al 14-1-2014 

23 
Ordre 13/2012, de 28 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i 
convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents 
en l'any 2013 

Des del 23-1-2013 (convocatòria any 
2013) 

24 
Correcció d'errors de l'Ordre 13/2012, de 28 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per 
la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones 
majors dependents en l'any 2013 

Des del 23-1-2013 

25 

Resolució de 14 de juny de 2013, de la consellera de Benestar Social, per la qual es dóna publicitat 
als crèdits que financen les ajudes convocades mitjançant l’Ordre 13/2012, de 28 de desembre, de 
la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca el programa per finançar estades 
en centres de dia per a persones majors dependents en l’any 2013.  

Des del 23-1-2013 (convocatòria any 
2013) 

26 
Ordre 28/2013, de 26 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i 
convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents 
en l'any 2014 

Desl d'11-1-2014 (convocatòria any 2014) 

27 
Resolució de 9 de desembre de 2013, de la directora general de Persones amb Discapacitat i 
Dependència, per la qual s'estableix el cost de referència dels serveis del Sistema Valencià per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència per a l'any 2014 

Des de l’1-2-2014 

28 

Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments 
de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana l’avaluació i acreditació de 
determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o 
de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals 

Des del 6-6-2013 

29 
Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria de Benestar Social 

Des del 14-1-2014 (deroga Decret 9/2014) 

30 
Correcció d'errors del Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social 

Des del 9-4-2014 

31 

Resolució de 3 de març de 2014, de la Direcció General de Dependència i Majors, per la qual es 
publica la part dispositiva de la sentència número 46/2014, del 29 de gener, del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifica l’article 56 de l’Ordre de 4 de 
febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social en l’àmbit de l’autorització i funcionament de 
centres de serveis socials especialitzats en l’atenció a persones majors segons la redacció donada 
per l’Ordre 8/2012, de 20 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social que modifica 
l’anterior 

Data publicació: 6-3-2014 

32 

Ordre 5/2014, de 9 d'abril, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l'Ordre de 4 
de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim 
d'autorització i funcionament de centres de serveis socials especialitzats en l'atenció a persones 
majors 

Des de 16-4-2014 

33 

Resolució de 30 de juny de 2014, de la consellera de Benestar Social, per la que es dóna publicitat 
als crèdits que financen les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 28/2013, de 26 de desembre, de 
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar 
estades en centres de dia per a persones majors dependents en l'any 2014 

Des de l'11-1-2014 (convocatòria any 
2014) 

34 

Ple. Sentència 86/2013, d'11 d'abril de 2013. Recurs d'inconstitucionalitat 2394-2008. Interposat pel 
Defensor del Poble en relació amb la disposició addicional onzena de la Llei de les Corts 15/2007, 
de 27 de desembre, de Pressupostos per a l’exercici 2008. Límits materials de les lleis de 
pressupostos: nul·litat del precepte legal autonòmic que estableix els efectes del silenci 
administratiu en els procediments per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a 
les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents. 

Data publicació: 10-5-2013 

35 Organigrama de la Conselleria de Benestar Social per llocs de treball En 2014 

Quadre 2



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Resum de la informació estadística publicada per 
l'IMSERSO en el portal de la dependència 31/12/2011-
31/10/2014



Auditoria operativa sobre l’ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia del programa 
pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014 

93 

Annex IV Resum de la informació estadística publicada per l'IMSERSO en el Portal de la Dependència 31/12/2011-
31/10/2014 

 Reconeixement de la dependència 

Àmbit 
territorial  

Població Sol·licituds registrades Dictàmens Total grau III Total grau II Total grau I Sense grau 
Total persones 

beneficiàries amb 
dret a prestació 

Persones 
beneficiàries amb 
dret a prestació 

Persones 
beneficiàries sense 

prestacions  

Nom. % total Nom. % total 
% po-
blació Nom. 

% sol·lici-
tuds 

% po-
blació Nom. 

% dictà-
mens Nom. 

% dictà-
mens Nom. 

% dictà-
mens Nom. 

% dictà-
mens Nom. 

% dictà-
mens Nom. 

% po-
blació Nom. 

% total 
beneficia-

ris 

Informació  a 31/12/2011 
Comunitat 
Valenciana 5.129.266 10,9% 108.226 6,7% 2,1% 106.986 98,9% 2,1% 30.057 28,1% 31.803 29,7% 27.119 25,3% 18.007 16,8% 73.516 68,7% 43.762 0,9% 29.754 40,5% 

Total 
estatal 47.265.321 100,0% 1.612.729 100,0% 3,4% 1.503.758 93,2% 3,2% 431.811 28,7% 459.722 30,6% 388.473 25,8% 223.752 14,9% 1.057.946 70,4% 752.005 1,6% 305.941 28,9% 

Informació  a 31/12/2012 
Comunitat 
Valenciana 

5.113.815 10,9% 95.871 5,9% 1,9% 95.414 99,5% 1,9% 24.945 26,1% 28.754 30,1% 24.890 26,1% 16.825 17,6% 64.150 67,2% 42.816 0,8% 21.334 33,3% 

Total 
estatal 47.129.783 100,0% 1.636.694 100,0% 3,5% 1.536.180 93,9% 3,3% 396.777 25,8% 458.366 29,8% 413.733 26,9% 267.304 17,4% 996.088 64,8% 764.969 1,6% 231.119 23,2% 

Informació  a 31/12/2013 
Comunitat 
Valenciana 4.963.027 10,7% 102.936 6,3% 2,1% 100.236 97,4% 2,0% 22.453 22,4% 28.715 28,6% 28.263 28,2% 20.805 20,8% 59.965 59,8% 41.752 0,8% 18.213 30,4% 

Total 
estatal 46.507.760 100,0% 1.644.284 100,0% 3,5% 1.530.190 93,1% 3,3% 373.169 24,4% 449.605 29,4% 419.796 27,4% 287.620 18,8% 944.345 61,7% 753.842 1,6% 190.503 20,2% 

Informació  a 31/10/2014 
Comunitat 
Valenciana 4.963.027 10,7% 96.610 6,0% 1,9% 93.075 96,3% 1,9% 20.047 21,5% 26.855 28,9% 26.269 28,2% 19.904 21,4% 54.810 58,9% 41.994 0,8% 12.816 23,4% 

Total 
estatal 46.507.760 100,0% 1.618.348 100,0% 3,5% 1.522.246 94,1% 3,3% 356.387 23,4% 434.577 28,5% 425.168 27,9% 306.114 20,1% 897.801 59,0% 727.505 1,6% 170.296 19,0% 
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 Prestacions Ràtio de 

prestacions 
per 

persona 
beneficiària Àmbit 

territorial 

Prevenció 
dependència i 

promoció a. personal 
Teleassistència Ajuda a domicili Centres de dia/nit Atenció residencial P.E vinculada servei 

P.E assistència 
personal 

P.E. per a atencions en 
l'entorn familiar 

Total 
prestacions 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. 
% 

total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. %total 
prest 

% 
total 
Estat 

Nom. 
% 

total 
Estat 

Nom. 

Informació a 31/12/2011 
Comunitat 
Valenciana 1 0,0% 0,0% 6.681 13,3% 5,3% 0 0,0% 0,0% 3.128 6,2% 5,2% 12.768 25,3% 10,3% 3.248 6,4% 5,4% 0 0,0% 0,0% 24.586 48,8% 5,8% 50.412 5,4% 1,15 

Total 
estatal 17.532 1,9% 100,0% 125.742 13,5% 100,0% 119.912 12,9% 100,0% 59.968 6,4% 100,0% 124.420 13,4% 100,0% 60.255 6,5% 100,0% 906 0,1% 100,0% 423.019 45,4% 100,0% 931.754 100,0% 1,22 

Informació a 31/12/2012 
Comunitat 
Valenciana 

342 0,7% 1,6% 8.619 16,8% 6,7% 0 0,0% 0,0% 3.352 6,5% 5,1% 11.933 23,3% 9,5% 4.180 8,2% 6,5% 3 0,0% 0,2% 22.821 44,5% 5,3% 51.250 5,3% 1,20 

Total 
estatal 

20.891 2,2% 100,0% 129.327 13,5% 100,0% 125.295 13,1% 100,0% 65.976 6,9% 100,0% 125.792 13,1% 100,0% 64.532 6,7% 100,0% 1.280 0,1% 100,0% 426.810 44,5% 100,0% 959.903 100,0% 1,25 

Informació a 31/12/2013 
Comunitat 
Valenciana 321 0,7% 1,5% 9.438 19,8% 7,8% 0 0,0% 0,0% 4.618 9,7% 6,6% 10.269 21,5% 7,9% 3.506 7,4% 4,9% 3 0,0% 0,2% 19.526 41,0% 4,8% 47.681 5,0% 1,14 

Total 
estatal 20.994 2,2% 100,0% 120.457 12,7% 100,0% 120.962 12,8% 100,0% 70.343 7,4% 100,0% 130.424 13,8% 100,0% 72.029 7,6% 100,0% 1.441 0,2% 100,0% 408.401 43,2% 100,0% 945.051 100,0% 1,25 

Informació a 31/10/2014 
Comunitat 
Valenciana 

275 0,6% 1,3% 9.131 18,7% 7,9% 0 0,0% 0,0% 5.060 10,3% 7,2% 9.726 19,9% 7,4% 3.563 7,3% 5,0% 4 0,0% 0,2% 21.190 43,3% 5,6% 48.949 5,4% 1,17 

Total 
estatal 

21.674 2,4% 100,0% 116.296 12,7% 100,0% 118.233 12,9% 100,0% 70.518 7,7% 100,0% 131.950 14,4% 100,0% 71.566 7,8% 100,0% 1.865 0,2% 100,0% 381.215 41,7% 100,0% 913.317 100,0% 1,26 

Fonts: Dades Població. Institut Nacional d'Estadística. Xifres oficials de població a 1 de gener de 2012, 2013 i 2014. 

 Dades IMSERSO. Web del Portal de la Dependència. 

 Ràtios i càlculs efectuats per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.



 

 

 

 

 

 

ANNEX V  

Centres d'atenció diürna i residencial per a persones 
majors, amb discapacitat i malaltia mental
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Annex V Centres d'atenció diürna i residencial per a persones 
majors, amb discapacitat i malaltia mental 

Detall de centres d'atenció diürna i residencial per a persones amb 
discapacitat i malaltia mental a la Comunitat Valenciana a 31/12/2014: 

Província Tipologia 
Nombre 
centres 

Places 
autoritzades 

Places 
finançades 

% 
Finançades/ 
autoritzades 

Nombre 
habitants(*) 

Places 
autoritz/ 
1000 hab. 

Places 
financ./ 

1000 hab. 
Alacant C. A. PRIMERENCA 14 810 581 71,7%    
Alacant C. DE DIA 16 482 398 82,6%    
Alacant C. OCUPACIONAL 22 1.365 1.197 87,7%    
Alacant CRIS 7 450 450 100,0%    
Alacant CD/C.A. Dependència 2 50 10 20,0%    

Subtotal Alacant 61 3.157 2.636 83,5% 1.868.438 1,69 1,41 

Castelló C. A. PRIMERENCA 4 140 105 75,0%    
Castelló C. DE DIA 11 248 229 92,3%    
Castelló C. OCUPACIONAL 12 597 514 86,1%    
Castelló CRIS. 4 235 235 100,0%    

Subtotal Castelló 31 1.220 1.083 88,8% 587.508 2,08 1,84 

València C. A. PRIMERENCA 19 900 635 70,6%    
València C. DE DIA 32 867 730 84,2%    
València C. OCUPACIONAL 57 2.997 2.787 93,0%    
València CRIS 7 440 390 88,6%    
València CD/C.A. Dependència 1 80 0 0,0%    

Subtotal València 116 5.284 4.542 86,0% 2.548.898 2,07 1,78 
Total Centres d'atenció diürna per a persones amb 
discapacitat i malalts mentals CV 208 9.661 8.261 85,5% 5.004.844 1,93 1,65 

Alacant CEEM 3 196 76 38,8%    
Alacant CEEM /C.A. Dependència 3 195 0 0,0%    
Alacant RESIDÈNCIA 17 711 662 93,1%    
Alacant RESIDÈNCIA/C.A. Dependència 2 100 34 34,0%    
Alacant V. TUTELADA 22 109 82 75,2%    

Subtotal Alacant 47 1.311 854 65,1% 1.868.438 0,70 0,46 

Castelló CEEM 2 67 67 100,0%    
Castelló RESIDÈNCIA 12 388 368 94,8%    
Castelló V. TUTELADA 13 76 55 72,4%    

Subtotal Castelló 27 531 490 92,3% 587.508 0,90 0,83 

València CEEM 2 119 119 100,0%    
València CEEM /C.A. Dependència 13 597 0 0,0%    
València CAP. MIXTA (MÒDUL CEEM) 4 270 0 0,0%    
València RESIDÈNCIA 24 897 775 86,4%    
València RESIDÈNCIA MIXTA PM-FÍSICS 1 25 0 0,0%    
València V. TUTELADA 62 363 250 68,9%    

Subtotal València 106 2.271 1.144 50,4% 2.548.898 0,89 0,45 
Total centres d'atenció residencial per a persones 
amb discapacitat i malaltia mental CV 180 4.113 2.488 60,5% 5.004.844 0,82 0,50 

Total general 388 13.774 10.749 78,0%    
(*) Dades publicades en l'Institut Nacional d'Estadística a 1-1-2014. 

Quadre 1  
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Centres d'atenció diürna per a persones majors autoritzats: 

Centres d'atenció diürna autoritzats a 31/12/2011 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 6 131 4 90 17 290 27 511 
Municipals 4 120 5 111 19 702 28 933 

Subtotal 10 251 9 201 36 992 55 1.444 

Privats 
Lucratius 27 786 5 150 52 1.719 84 2.655 
No lucratius 11 453 5 185 14 537 30 1.175 

Subtotal 38 1.239 10 335 66 2.256 114 3.830 

Total 48 1.490 19 536 102 3.248 169 5.274 
   

Centres d'atenció diürna autoritzats a 31/12/2012 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipals 5 160 6 131 20 782 31 1073 

Subtotal 12 321 11 254 37 1.072 60 1.647 

Privats 
Lucratius 26 746 5 150 52 1.719 83 2.615 
No lucratius 11 467 5 185 13 490 29 1.142 

Subtotal 37 1.213 10 335 65 2.209 112 3.757 

Total 49 1.534 21 589 102 3.281 172 5.404 
   

Centre d'atenció diürna autoritzats a 31/12/2013 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipals 5 160 7 181 21 877 33 1218 

Subtotal 12 321 12 304 38 1.167 62 1.792 

Privats 
Lucratius 26 746 5 150 53 1.755 84 2.651 
No lucratius 12 479 7 249 13 490 32 1.218 

Subtotal 38 1.225 12 399 66 2.245 116 3.869 

Total 50 1.546 24 703 104 3.412 178 5.661 
   

Centres d'atenció diürna autoritzats a 31/12/2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 18 300 30 584 
Municipals 6 200 7 201 20 817 33 1218 

Subtotal 13 361 12 324 38 1.117 63 1.802 

Privats 
Lucratius 26 746 5 150 52 1.730 83 2.626 
No lucratius 12 479 8 281 13 520 33 1.280 

Subtotal 38 1.225 13 431 65 2.250 116 3.906 

Total 51 1.586 25 755 103 3.367 179 5.708 
   

Evolució centres d'atenció diürna autoritzats 2012-2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 1 30 1 33 1 10 3 73 
Municipals 2 80 2 90 1 115 5 285 

Subtotal 3 110 3 123 2 125 8 358 

Privats 
Lucratius -1 -40 0 0 0 11 -1 -29 
No lucratius 1 26 3 96 -1 -17 3 105 

Subtotal 0 -14 3 96 -1 -6 2 76 

Total 3 96 6 219 1 119 10 434 

Quadre 2  
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Centres d'atenció diürna per a persones majors acreditats: 

Centres d'atenció diürna acreditats a 31/12/2011 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 6 131 4 90 17 290 27 511 
Municipals 4 120 5 111 19 702 28 933 

Subtotal 10 251 9 201 36 992 55 1.444 

Privats 
Lucratius 21 631 5 150 48 1.608 74 2.389 
No lucratius 5 265 3 155 9 397 17 817 

Subtotal 26 896 8 305 57 2.005 91 3.206 

Total 36 1.147 17 506 93 2.997 169 146 
   

Centres d'atenció diürna acreditats a 31/12/2012 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipals 5 160 6 131 20 782 31 1.073 

Subtotal 12 321 11 254 37 1.072 60 1.647 

Privats 
Lucratius 21 621 5 150 52 1.719 78 2.490 
No lucratius 7 349 4 175 9 370 20 894 

Subtotal 28 970 9 325 61 2.089 98 3.384 

Total 40 1.291 20 579 98 3.161 158 5.031 
   

Centre d'atenció diürna acreditats a 31/12/2013 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipals 5 160 7 181 21 877 33 1.218 

Subtotal 12 321 12 304 38 1.167 62 1.792 

Privats 
Lucratius 22 655 5 150 53 1.755 80 2.560 
No lucratius 7 341 6 239 10 410 23 990 

Subtotal 29 996 11 389 63 2.165 103 3.550 

Total 41 1.317 23 693 101 3.332 165 5.342 
   

Centres d'atenció diürna acreditats a 31/12/2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 7 161 5 123 18 300 30 584 
Municipals 6 200 7 201 20 817 33 1.218 

Subtotal 13 361 12 324 38 1.117 63 1.802 

Privats 
Lucratius 22 655 5 150 52 1.730 79 2.535 
No lucratius 7 341 7 271 10 440 24 1.052 

Subtotal 29 996 12 421 62 2.170 103 3.587 

Total 42 1.357 24 745 100 3.287 166 5.389 
   

Evolució centres d'atenció diürna acreditats 2012-2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 1 30 1 33 1 10 3 73 
Municipals 2 80 2 90 1 115 5 285 

Subtotal 3 110 3 123 2 125 8 358 

Privats 
Lucratius 1 24 0 0 4 122 5 146 
No lucratius 2 76 4 116 1 43 7 235 

Subtotal 3 100 4 116 5 165 12 381 

Total 6 210 7 239 7 290 20 739 

Quadre 3  
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Centres d'atenció residencial per a persones majors autoritzats: 

Centres d'atenció residencial autoritzats a 31/12/2011 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 6 648 19 1.825 36 3.745 
Municipals 6 433 5 279 15 863 26 1.575 

Subtotal 17 1.705 11 927 34 2.688 62 5.320 

Privats 
Lucratius 58 5.132 18 1.543 123 10.100 199 16.775 
No lucratius 27 1.984 7 464 39 2.816 73 5.264 

Subtotal 85 7.116 25 2.007 162 12.916 272 22.039 

Total 102 8.821 36 2.934 196 15.604 334 27.359 
   

Centres d'atenció residencial autoritzats a 31/12/2012 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipals 7 503 5 285 15 863 27 1.651 

Subtotal 18 1.775 12 950 34 2.688 64 5.413 

Privats 
Lucratius 53 4.704 17 1.519 123 10.143 193 16.366 
No lucratius 27 2.014 7 468 39 2.826 73 5.308 

Subtotal 80 6.718 24 1.987 162 12.969 266 21.674 

Total 98 8.493 36 2.937 196 15.657 27 27.087 
   

Centre d'atenció residencial autoritzats a 31/12/2013 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipals 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 35 2.736 65 5.460 

Privats 
Lucratius 53 4.660 17 1.519 122 10.132 192 16.311 
No lucratius 27 2.014 8 532 38 2.814 73 5.360 

Subtotal 80 6.674 25 2.051 160 12.946 265 21.671 

Total 98 8.449 37 3.000 195 15.682 28 27.131 
   

Centres d'atenció residencial autoritzats a 31/12/2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 20 1.911 38 3.848 
Municipals 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 36 2.822 66 5.546 

Privats 
Lucratius 53 4.700 17 1.519 121 10.075 191 16.294 
No lucratius 27 1.884 8 562 38 2.814 73 5.260 

Subtotal 80 6.584 25 2.081 159 12.889 264 21.554 

Total 98 8.359 37 3.030 195 15.711 330 27.100 
   

Evolució centres d'atenció residencial autoritzats 2012-2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 0 0 1 17 1 86 2 103 
Municipals 1 70 0 5 1 48 2 123 

Subtotal 1 70 1 22 2 134 4 226 

Privats 
Lucratius -5 -432 -1 -24 -2 -25 -8 -481 
No lucratius 0 -100 1 98 -1 -2 0 -4 

Subtotal -5 -532 0 74 -3 -27 -8 -485 

Total -4 -462 1 96 -1 107 -4 -259 

Quadre 4  
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Centres d'atenció residencial per a persones majors acreditats: 

Centres d'atenció residencial acreditats a 31/12/2011 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 6 648 19 1.825 36 3.745 
Municipals 6 433 5 279 15 863 26 1.575 

Subtotal 17 1.705 11 927 34 2.688 62 5.320 

Privats 
Lucratius 55 4.983 18 1.543 120 10.056 193 16.582 
No lucratius 19 1.185 4 248 23 1.382 46 2.815 

Subtotal 74 6.168 22 1.791 143 11.438 239 19.397 

Total 91 7.873 33 2.718 177 14.126 301 24.717 
   

Centres d'atenció residencial acreditats a 31/12/2012 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipals 7 503 5 285 15 863 27 1.651 

Subtotal 18 1.775 12 950 34 2.688 64 5.413 

Privats 
Lucratius 50 4.559 17 1.519 121 10.110 188 16.188 
No lucratius 19 1.215 4 252 23 1.382 46 2.849 

Subtotal 69 5.774 21 1.771 144 11.492 234 19.037 

Total 87 7.549 33 2.721 178 14.180 298 24.450 
   

Centre d'atenció residencial acreditats a 31/12/2013 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipals 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 35 2.736 65 5.460 

Privats 
Lucratius 50 4.515 17 1.519 120 10.099 187 16.133 
No lucratius 19 1.215 5 316 23 1.382 47 2.913 

Subtotal 69 5.730 22 1.835 143 11.481 234 19.046 

Total 87 7.505 34 2.784 178 14.217 28 24.506 
   

Centres d'atenció residencial acreditats a 31/12/2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 11 1.272 7 665 20 1.911 38 3.848 
Municipals 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 36 2.822 66 5.546 

Privats 
Lucratius 51 4.555 17 1.519 118 10.018 186 16.092 
No lucratius 19 1.215 6 374 23 1.382 48 2.971 

Subtotal 70 5.770 23 1.893 141 11.400 234 19.063 

Total 88 7.545 35 2.842 177 14.222 300 24.609 
   

Evolució centres d'atenció residencial acreditats 2012-2014 

Titularitat 
Alacant Castelló València Total 

Centres Places Centres Places Centres Places Centres Places 

Públics 
Generalitat 0 0 1 17 1 86 2 103 
Municipals 1 70 0 5 1 48 2 123 

Subtotal 1 70 1 22 2 134 4 226 

Privats 
Lucratius -4 -428 -1 -24 -2 -38 -7 -490 
No lucratius 0 30 2 126 0 0 2 156 

Subtotal -4 -398 1 102 -2 -38 -5 -334 

Total -3 -328 2 124 0 96 -1 -108 

Quadre 5 

Font: Fitxers Excel facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i Serveis de la Subdirecció 
General de Qualitat i Ordenació de Centres.
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Detall i evolució dels serveis de la dependència  
2012-2014
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Annex VI Detall i evolució dels serveis de la dependència. 2012-2014: 

Servei d’assistència personal 

Concepte 2011 2012 2013 2014 Totals 2012-2014 

Nombre de sol·licituds 3 10 3 3 19 16 

València 2 8 2 3 15 13 

Alacant 0 2 0 1 3 3 

Castelló 0 0 0 1 1 1 

Nombre d’autoritzacions 2 10 2 5 19 17 

Dades usuaris IMSERSO 0 3 3 4  4 

       Servei d'ajuda a domicili 

Concepte 2011 2012 2013 2014 Totals 2012-2014 

Nombre de sol·licituds 123 11 13 11 158 35 

Nombre d’autoritzacions 117 17 12 12 158 41 

Autoritzacions àmbit CV 22 3 3 2 30 8 

Dades usuaris IMSERSO 0 0 0 0   0 

       Servei de promoció de l'autonomia personal 

Concepte 2011 2012 2013 2014 Totals 2012-2014 

Sol·licituds 0 31 15 3 49 49 

Autoritzacions 0 0 35 11 46 46 

Autoritzacions àmbit CV 0 0 2 0 2   

Dades usuaris IMSERSO 1 342 321 268   267 

       Teleassistència 

Concepte 2011 2012 2013 2014 Totals 2012-2014 

Sol·licituds 0 0 1 1 2 2 

Autoritzacions 0 0 1 1 2 2 

Autoritzacions àmbit CV     1   1   

Dades usuaris IMSERSO 6.681 8.619 9.438 8.263   1.582 

Nota: Les xifres es refereixen en tots els casos a 31 de desembre de cada exercici. 

Fonts: Fitxers Excel facilitats pel Servei de Qualitat, Acreditació, Autorització i Inspecció de Centres i Serveis de la 
Subdirecció General de Qualitat i Ordenació de Centres adscrita a la Subsecretaria de la Conselleria de Benestar 
Social. 

Estadístiques publicades per l'IMSERSO a 31 de desembre de cadascun dels exercicis. Web del Portal de la 
Dependència.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Nota explicativa sobre les aplicacions informàtiques 
que utilitza la Conselleria de Benestar Social per 
gestionar les ajudes a la dependència
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Annex VII Nota explicativa sobre les aplicacions informàtiques que 
utilitza la Conselleria de Benestar Social per gestionar les 
ajudes a la dependència. 

La Conselleria de Benestar Social disposa actualment de dues aplicacions 
informàtiques per gestionar les sol·licituds de reconeixement de 
dependència, SIDEPENDENCIA i ADA. 

La primera d'aquestes (SIDEPENDENCIA) va entrar en funcionament amb 
l'entrada en vigor de l’LPAAD, mentre que es la segona aplicació va 
entrar en vigor amb el Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel 
qual s'estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions 
del sistema valencià per a les persones en situació de dependència. 

En la data de realització del nostre treball, continuen actives les dues 
aplicacions. 

En l'aplicació SIDEPENDENCIA, hi ha registrades més de 168.000 
sol·licituds inicials des de l’entrada en vigor de l’LPAAD (2007) fins 2014, 
de les quals 95.505 expedients estan finalitzats per desistiment, 
defunció, duplicitat, sol·licitant il·localitzable o trasllat de l’expedient a 
una altra comunitat autònoma. 

Nombre de sol·licituds inicials registrades en SIDEPENDENCIA 
Estat dels expedients Total 

Sol·licituds extingides 
Proposat extinció34 95.505 

Subtotal 95.505 

Sol·licituds no resoltes 

Pendent documentació 18 

Pendent data petició informe social 1 

Pendent vistiplau comissió 1 

Pendent valoració 82 

Pendent resolució GiN 7 

Subtotal 109 

Sol·licituds resoltes 

PIA proposat 4.796 

PIA definitiu35 36.592 

Resolució GiN (grau en vigor) 4.945 

Resolució GiN (no dependent) 15.204 

Resolució GiN (grau no en vigor) 11.490 

Subtotal 73.027 

Total 168.641 

GiN: Grau i nivell. 

Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades de SIDEPENDENCIA (febrer 2015). Vegeu en l'annex IX aquest 
detall per any de presentació de la sol·licitud. 

Quadre 1 

                                                           
34.  Aquest estat és l’actual, referit a la data del nostre treball de camp (febrer de 2015). Molts 

d’aquests expedients van ser resolts en el seu moment, però posteriorment es va modificar la 
situació bé per defunció, desistiment, trasllat, etc 

35.  En aquest import no s'inclouen 2.574 sol·licitadors que van presentar una sol·licitud de revisió i 
que va ser resolt pel PIA. 
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També s’enregistren en SIDEPENDENCIA: els trasllats des d'altres 
comunitats autònomes (sol·licitats fins a 2013, amb independència del 
seu estat), els trasllats amb PIA resolts i les reactivacions d'expedients 
(en aquest cas, com ja consta una sol·licitud inicial enregistrada, 
depenent de la fase en què es va donar per acabat l'expedient, o es 
reactiva aquesta mateixa sol·licitud, o s'obri un nou codi de revisió en 
SIDEPENDENCIA). 

A partir de març de 2011 totes les sol·licituds inicials s’enregistren en 
una nova aplicació denominada ADA. Tanmateix, les sol·licituds de 
revisió que provinguen d’un expedient inicial obert en SIDEPENDENCIA 
s’enregistren en la dita aplicació. 

Segons l'extracció de dades de l'aplicació ADA facilitada per la 
Conselleria, hi ha quasi 46.000 sol·licituds inicials registrades en 
l’aplicació esmentada 

Nombre de sol·licituds inicials registrades en ADA 

Estat dels expedients Total 

Sol·licituds no admeses 
Resolta inadmissió 644 

Subtotal 644 

Sol·licituds no resoltes 

Esborranys 182 

Enregistrada 12 

Comprovada 14.435 

Assignada 945 

Citada 211 

Valorada 1.330 

Estudiada 35 

Dictamen tècnic 124 

Aprovada 1 

Subtotal 17.275 

Sol·licituds resoltes 

Resolta GiN 3.410 

Resolució GiN notificada 18.331 

Proposta PIA en procés 750 

Proposta PIA confirmada 22 

Proposta PIA notificada 1.713 

Resolta PIA 365 

Resolució PIA notificada 3.381 

Resolta arxiu 1 

Resolta desistiment 36 

Resolta renúncia 5 

Subtotal 28.015 

Total 45.933 

GYN: Grau i nivell. 

Font: Elaboració pròpia a partir d'extracció de dades d'ADA (març 2015). Vegeu en l'annex X aquest detall per any de 
presentació de la sol·licitud. 

Quadre 2 
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En relació amb l'extracció de dades de SIDEPENDENCIA a la qual es 
refereix aquest Informe, i com que no és possible obtenir una foto fixa a 
31 d'octubre de 2014, mostren una foto de la base de dades a la data de 
l'extracció del fitxer (11 de febrer de 2015), respecte a les sol·licituds 
registrades amb anterioritat a 31 d'octubre de 2014. Aquesta extracció va 
ser facilitada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació 
(Conselleria d'Hisenda i Administració Pública). 

Així mateix, l'extracció de dades d'ADA utilitzada per a elaborar els 
quadres estadístics es refereix a l'estat en el 2 de març de 2015, també 
respecte a les sol·licituds registrades amb anterioritat al 31 d'octubre de 
2014. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Estats dels expedients en ADA (ordre cronològic)
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Annex VIII Estats dels expedients en ADA (ordre cronològic) 

Estat Descripció 

Esborrany 
Estat en què es troba una sol·licitud mentre s'està enregistrant i és el 
moment en què es poden modificar dades i fins i tot eliminar 
sol·licituds si es detecta error per duplicitat. 

Enregistrada Estat de la sol·licitud quan s'ha desat i confirmat la informació 
introduïda en l'aplicació i la sol·licitud queda en estat enregistrada. 

Resolta inadmissió La sol·licitud presentada no pot ser valorada per trobar-se en algun 
dels supòsits d'inadmissió de sol·licituds inicials. 

Comprovada 
És l'estat en què queda després de validar l’enregistrament i en 
aquest estat és quan es realitzen els requeriments de documentació si 
és el cas. És en aquest punt quan, en el cas que s'haja digitalitzat, 
l'informe social de l'entorn s'unifica a l'expedient. 

Assignada Ja té valorador assignat. 

Citat S'ha concertat telefònicament amb el sol·licitador de la dependència 
la cita per a fer la valoració. 

Ajornada En acudir a la cita la persona no es troba en situació susceptible de ser 
valorada (per exemple, està hospitalitzat). 

Valorat Ja s'ha realitzat la valoració del sol·licitant en el seu entorn habitual. 

Estudiat La comissió de valoració ha estudiat l'expedient i ha sol·licitat 
informació addicional. L'estudi està per finalitzar. 

Dictamen tècnic S'ha finalitzat l'estudi. 

Aprovat L'expedient està en una acta de comissió que ha sigut aprovada. 

Resolta GiN 
El grau està proposat per a la seua resolució i preparat per a la 
realització de la proposta PIA i posterior impressió i notificació a 
l'interessat. 

Resolució GiN notificada S'ha notificat la resolució de grau a l'interessat. 

Proposta PIA en procés Expedients que ja tenen resolt el seu grau i un tècnic PIA ja ho té 
assignat per a començar a treballar-ho. 

Proposta PIA confirmada La proposta està finalitzada pendent d'imprimir-la per a enviar-la a 
l'interessat. 

Proposta PIA notificada Ja s'ha enviat a l'interessat. 

Resolta PIA 
La resolució està feta i s'estan fent els tràmits comptables 
indispensables (en el cas de prestacions econòmiques, si és un servei 
no passen per aquest estat). 

Resolució PIA notificada Quan s'ha imprès i enviat a l'interessat. 

Font: Servei d'Atenció a l'Usuari, Accés, Valoració i Ordenació de la Dependència. Direcció General de Dependència i Majors. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX 

Sol·licituds inicials en SIDEPENDENCIA
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Annex IX Sol·licituds inicials en SIDEPENDENCIA 

Estat dels expedients 
Any de sol·licitud 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Sol·licituds extingides 
Proposat extinció 36.316 25.548 15.930 14.891 2.633 107 61 19 95.505 

Subtotal 36.316 25.548 15.930 14.891 2.633 107 61 19 95.505 

Sol·licituds no resoltes 

Pendent documentació 1 0 0 6 0 7 3 1 18 

Pendent data petició informe social 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pendent vistiplau comissió 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pendent valoració 0 2 0 36 8 15 16 5 82 

Pendent resolució GiN 0 1 2 2 0 1 0 1 7 

Subtotal 1 3 2 44 8 24 20 7 109 

Sol·licituds resoltes 

PIA proposat 616 708 976 1.940 442 57 31 26 4.796 

PIA definitiu36 14.038 9.259 6.304 5.823 1.038 55 54 21 36.592 

Resolució GiN (grau en vigor) 1.026 1.294 948 1.157 257 90 101 72 4.945 

Resolució GiN (no dependent) 2.400 4.086 3.227 4.430 1.045 2 9 5 15.204 

Resolució GiN (grau no en vigor) 1.947 2.788 2.533 3.451 722 24 15 10 11.490 

Subtotal 20.027 18.135 13.988 16.801 3.504 228 210 134 73.027 

Total 56.344 43.686 29.920 31.736 6.145 359 291 160 168.641 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'extracció de dades de l'aplicació SIDEPENDENCIA (situació al febrer de 2015). 

                                                           
36  En aquest import no s'inclou 2.574 sol·licitants que van presentar una sol·licitud de revisió i que va ser resolt el PIA. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Sol·licituds inicials en ADA
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Annex X Sol·licituds inicials en ADA 

Estat dels expedients 
Any de sol·licitud 

2011 2012 2013 2014 Total 

Sol·licituds no admeses 
Resolta inadmissió 499 107 3 35 644 

Subtotal 499 107 3 35 644 

Sol·licituds no resoltes 

Esborrany 6 119 15 42 182 

Enregistrada 2 3 1 6 12 

Comprovada 2.856 3.129 3.170 5.280 14.435 

Assignada 52 144 203 546 945 

Citada 16 27 49 119 211 

Valorada 338 223 170 599 1.330 

Estudiada 14 15 6 0 35 

Dictamen tècnic 17 23 6 78 124 

Aprovada 0 1 0 0 1 

Subtotal 3.301 3.684 3.620 6.670 17.275 

Sol·licituds resoltes 

Resolta GiN 587 1.398 922 503 3.410 

Resolució GiN notificada 8.595 6.488 2.579 669 18.331 

Proposta PIA en procés 462 202 65 21 750 

Proposta PIA confirmada 9 12 0 1 22 

Proposta PIA notificada 1.046 344 282 41 1.713 

Resolta PIA 231 108 20 6 365 

Resolució PIA notificada 1.370 1.150 785 76 3.381 

Resolta arxiu 1 0 0 0 1 

Resolta desistiment 35 1 0 0 36 

Resolta renúncia 1 2 2 0 5 

Subtotal 12.337 9.705 4.655 1.317 28.015 

Total 16.137 13.496 8.278 8.022 45.933 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'extracció de dades de l'aplicació ADA (situació al març de 2015). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XI 

Revisió d'expedients de sol·licituds de reconeixement 
de dependència: observacions 
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Annex XI Revisió d'expedients de sol·licituds de reconeixement de dependència: observacions 

Dates rellevants: 

Expedient37 
Data registre 
entrada en la 
Conselleria 

Estat sol·licitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grau 

reconegut 
PIA 

(S/N) 
Mort 
 (S/N) 

Data 
valoració 

Data 
dictamen 

Data 
resolució 

grau 

Data 
resolució 

PIA 
Data defunció 

Data 
bloqueig 

expedient 

1 03/03/2011 Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 30/11/2011 01/10/2012 29/10/2012    

2 23/03/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 15/11/2011 03/10/2012 29/10/2012    

3 06/04/2011 Resolta GiN Sí Sí 
Grau II 
(proposta) 

No Sí 25/07/2011 20/06/2012   13/07/2012  

4 11/05/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 07/10/2011 31/10/2012 07/11/2012    

5 13/05/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 05/04/2012 11/07/2012 14/01/2013    

6 03/06/2011 Comprovada No No No aplica No Sí     18/05/2014 07/01/2014 

7 03/06/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No Sí 30/01/2012 11/07/2012 14/01/2013  05/09/2014  

8 15/06/2011 Resolució PIA 
notificada 

Sí Sí Grau II Sí No 07/11/2011 25/07/2012 09/01/2013 05/12/2014   

9 21/06/2011 
Resolució PIA 
notificada 

Sí Sí Grau II Sí No 04/11/2011 28/03/2012 25/04/2012 28/01/2015   

10 01/07/2011 
Resolta 
inadmissió 

No No No aplica No Sí     30/01/2012  

11 13/07/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau 0 No No 30/01/2012 11/07/2012 12/07/2012    

12 05/08/2011 Comprovada No No No aplica No Sí     26/10/2011  

13 05/08/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau 0 No No 13/07/2012 12/09/2012 17/09/2012    

14 29/08/2011 Comprovada No No No aplica No Sí     15/09/2011  

15 07/09/2011 
Proposta PIA 
notificada 

Sí Sí Grau III No No 21/03/2012 04/06/2012 14/06/2012  18/12/2014 12/01/2015 

16 13/10/2011 Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau III No Sí 01/10/2013 25/07/2014 04/08/2014  24/08/2014  

17 19/10/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 10/04/2012 10/12/2012 14/01/2013    

                                                           
37 Para salvaguardar la confidencialitat de les dades tractades, s'han codificat als efectes d'aquest Informe els expedients revisats amb un 

número correlatiu de l'1 al 59 (els identificats amb el sufix –R, es corresponen amb sol·licituds de revisió).  
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Expedient37 
Data registre 
entrada en la 
Conselleria 

Estat sol·licitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grau 

reconegut 
PIA 

(S/N) 
Mort 
 (S/N) 

Data 
valoració 

Data 
dictamen 

Data 
resolució 

grau 

Data 
resolució 

PIA 
Data defunció 

Data 
bloqueig 

expedient 

18 25/10/2011 Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau 0 No No 04/09/2012 19/09/2012 01/10/2012    

19 18/11/2011 
Proposta PIA en 
procés 

Sí Sí Grau II No No 17/04/2012 28/09/2012 09/01/2013   27/11/2014 

20 12/01/2012 Resolta GiN Sí Sí 
Grau II 
(proposta) 

No No 16/10/2012 22/07/2013     

21 16/03/2012 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 01/02/2013 19/07/2013 25/07/2013    

22 09/05/2012 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau 0 No No 07/11/2012 19/12/2012 15/01/2013    

23 18/06/2012 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 26/11/2012 21/06/2013 27/06/2013    

24 19/06/2012 Comprovada No No No aplica No Sí     28/08/2012 23/10/2012 

25 27/06/2012 
Resolució GiN 
notificada Sí Sí Grau II No No 17/09/2014 03/10/2014 02/02/2015    

26 03/07/2012 Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau 0 No No 14/12/2012 30/01/2013 20/02/2013    

27 03/08/2012 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 17/05/2013 16/09/2013 19/09/2013    

28 24/08/2012 Comprovada No No No aplica No No      01/10/2013 

29 14/09/2012 Esborrany No No No aplica No Sí     21/01/2013  

30 18/09/2012 Comprovada No No No aplica No No       

31 01/10/2012 Comprovada No No No aplica No No       

32 07/06/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No Sí 21/11/2011 24/10/2012 11/02/2013  28/05/2013  

32-R 08/10/2012 
Resolta 
inadmissió 

No No No aplica No Sí     28/05/2013  

33 20/12/2012 
Resolució GiN 
notificada Sí Sí Grau I No No 25/04/2013 29/05/2013 06/06/2013    

34 20/12/2012 Comprovada No No No aplica No No       

35 23/01/2013 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 27/06/2014 09/07/2014 15/07/2014    

36 06/02/2013 Comprovada No No No aplica No No       

37 13/03/2013 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 02/05/2014 14/05/2014 05/06/2014    

38 18/03/2013 Valorada Sí No No aplica No No 30/01/2015      

39 16/04/2013 Comprovada No No No aplica No No       

40 10/05/2013 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 29/10/2013 20/12/2013 09/01/2014    
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Expedient37 
Data registre 
entrada en la 
Conselleria 

Estat sol·licitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grau 

reconegut 
PIA 

(S/N) 
Mort 
 (S/N) 

Data 
valoració 

Data 
dictamen 

Data 
resolució 

grau 

Data 
resolució 

PIA 
Data defunció 

Data 
bloqueig 

expedient 

41 16/05/2013 Comprovada No No No aplica No Sí     20/07/2013 10/09/2013 

42 23/05/2013 Comprovada No No No aplica No No      01/10/2013 

43 05/06/2013 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 17/06/2014 21/07/2014 06/08/2014    

44 07/08/2013 
Resolució PIA 
notificada 

Sí Sí Grau II Sí No 28/01/2014 07/02/2014 20/03/2014 03/07/2014   

45 06/07/2011 
Resolució GiN 
notificada 

Sí Sí Grau I No No 19/04/2012 19/10/2012 29/10/2012    

45-R 28/08/2013 Resolta GiN Sí Sí 
Grau II 
(proposta) 

No No 23/04/2014 23/05/2014     

46 24/10/2013 Comprovada No No No aplica No Sí     12/08/2014  

47 27/11/2013 Comprovada No No No aplica No Sí     04/06/2014 09/05/2014 

48 02/12/2013 Comprovada No No No aplica No No      09/05/2014 

49 10/12/2013 Resolta GiN Sí Sí Grau II 
(proposta) 

No No 19/06/2014 07/07/2014     

50 18/02/2014 Comprovada No No No aplica No No       

51 22/07/2011 
Proposta PIA en 
procés 

Sí Sí Grau II No No 03/11/2011 14/03/2012 09/01/2013    

51-R 20/02/2014 Comprovada No No No aplica No No      08/09/2014 

52 26/02/2014 Comprovada No No No aplica No No       

53 19/05/2014 Comprovada No No No aplica No No      27/11/2014 

54 09/06/2014 Comprovada No No No aplica No No      28/10/2014 

55 10/06/2014 Comprovada No No No aplica No No       

56 11/06/2014 Comprovada No No No aplica No No       

57 11/06/2014 Comprovada No No No aplica No No       

58 03/07/2014 Comprovada No No No aplica No No       

59 06/10/2014 Comprovada No No No aplica No No      12/01/2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions realitzades en una mostra d'expedients registrats en ADA. 

Quadre 1  
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Terminis transcorreguts: 

 Dies transcorreguts 

Expedient Sol·licitud-
valoració 

Valoració-
dictamen 

Dictamen-
resolució grau 

Sol·licitud-
resolució grau 

Resolució grau-
resolució PIA 

Sol·licitud-
defunció 

Sol·licitud bloqueig- 
expedient per esmena 

Sol·licitud data anàlisi 
Sindicatura 

(expedients vius) 

1 272 306 28 606     

2 237 323 26 586     

3 110 331    464   

4 149 390 7 546     

5 328 97 187 612     

6      1.080 949  

7 241 163 187 591  1.190   

8 145 261 168 574 695    

9 136 145 28 309 1.008    

10      213   

11 201 163 1 365     

12      82   

13 343 61 5 409     

14      17   

15 196 75 10 281  1.198 1.223  

16 719 297 10 1.026  1.046   

17 174 244 35 453     
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 Dies transcorreguts 

Expedient Sol·licitud-
valoració 

Valoració-
dictamen 

Dictamen-
resolució grau 

Sol·licitud-
resolució grau 

Resolució grau-
resolució PIA 

Sol·licitud-
defunció 

Sol·licitud bloqueig- 
expedient per esmena 

Sol·licitud data anàlisi 
Sindicatura 

(expedients vius) 

18 315 15 12 342     

19 151 164 103 418   1.105  

20 278 279      1.104 

21 322 168 6 496     

22 182 42 27 251     

23 161 207 6 374     

24      70 126  

25 812 16 122 950    937 

26 164 47 21 232     

27 287 122 3 412     

28       403  

29      129   

30        854 

31        841 

32 167 338 110 615  721   

32-R      232   

33 126 34 8 168     

34        761 

35 520 12 6 538     
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 Dies transcorreguts 

Expedient Sol·licitud-
valoració 

Valoració-
dictamen 

Dictamen-
resolució grau 

Sol·licitud-
resolució grau 

Resolució grau-
resolució PIA 

Sol·licitud-
defunció 

Sol·licitud bloqueig- 
expedient per esmena 

Sol·licitud data anàlisi 
Sindicatura 

(expedients vius) 

36        713 

37 415 12 22 449     

38 683       673 

39        644 

40 172 52 20 244     

41      65 117  

42       131  

43 377 34 16 427     

44 174 10 41 225 105    

45 288 183 10 481     

45-R 238 30      510 

46      292   

47      189 163  

48       158  

49 191 18      406 

50        336 

51 104 132 301 537    1.278 

51-R       200  

52        328 
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 Dies transcorreguts 

Expedient Sol·licitud-
valoració 

Valoració-
dictamen 

Dictamen-
resolució grau 

Sol·licitud-
resolució grau 

Resolució grau-
resolució PIA 

Sol·licitud-
defunció 

Sol·licitud bloqueig- 
expedient per esmena 

Sol·licitud data anàlisi 
Sindicatura 

(expedients vius) 

53       192  

54       141 225 

55        224 

56        223 

57        223 

58        201 

59       98  

Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions realitzades en una mostra d'expedients registrats en ADA. 

Quadre 2 
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Observacions que sorgeixen de la revisió realitzada per la Sindicatura: 

Expedient 
Documentació 

exigida pel 
Decret (1) 

Notificacions 
realitzades al 
sol·licitant (2) 

Resolució 
de GiN (3) 

Aprovació 
de PIA (4) 

Comunicació 
als SMAD (5) 

Causes de no 
resolució del GiN 

Causes de no aprovació  
del PIA 

Comentaris addicionals 

1 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

2 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

3 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Excedit termini per a resoldre. Difunt abans de reconeixement 
grau. Pendent resoldre per defunci 

4 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

5 Sí No Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

6 No No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 

Excedit termini per a resoldre. Bloquejat expedient perquè se li 
indica que no hi concorren circumstàncies excepcionals per a 
sol·licitar PE. Pendent remetre noves preferències. Mor abans 
d’aportar documentació requerida. Pendent resoldre per 
defunció 

7 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015). 
Pendent resoldre per defunció 

8 Sí Sí Sí Sí Sí No aplica No aplica Excedit termini per a resoldre. Expedient finalitzat amb PIA 

9 Sí Sí Sí Sí No No aplica No aplica Excedit termini per a resoldre. Expedient finalitzat amb PIA 

10 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per inadmissió Per inadmissió 
Excedit termini per a resoldre. S'ha resolt per inadmissió 
(16/2/2012), pe trobar-se en procés agut. Difunt 17 dies abans de 
resolució per inadmissió 

11 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per no dependent 
Excedit termini per a resoldre. Procediment finalitzat per no 
dependent 

12 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Difunt abans de reconeixement grau. Pendent resoldre per 
defunció 

13 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per no dependent 
Excedit termini per a resoldre. Procediment finalitzat per no 
dependent 

14 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Mor als 17 dies de presentar sol·licitud. No s'arriba a requerir la 
documentació que hi falta. Pendent resoldre per defunció 

15 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per defunció 
Excedit termini per a resoldre. Bloquejat expedient perquè se li 
requereix novament model de domiciliació bancària per canvi de 
nom i codi d’entitat. Mort 28 dies abans del bloqueig 

16 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per defunció 
Excedit termini per a resoldre. Difunt 20 dies després de 
reconeixement grau i abans d'aprovació del PIA 

17 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

18 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per no dependent 
Excedit termini per a resoldre. Procediment finalitzat per no 
dependent. 
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Expedient 
Documentació 

exigida pel 
Decret (1) 

Notificacions 
realitzades al 
sol·licitant (2) 

Resolució 
de GiN (3) 

Aprovació 
de PIA (4) 

Comunicació 
als SMAD (5) 

Causes de no 
resolució del GiN 

Causes de no aprovació  
del PIA 

Comentaris addicionals 

19 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que hi falta no 
esmenada 

Excedit termini per a resoldre. Bloqueig atés que consta en 
l'expedient l'informe social que indica canvi de preferència a 
CNP i no ha aportat documentació sol·licitada. 

20 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent notificar GiN 

21 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

22 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per no dependent 
Excedit termini per a resoldre. Procediment finalitzat per no 
dependent. 

23 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

24 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Mor als 70 dies de presentar sol·licitud. Es va requerir 
documentació que faltava que no va ser esmenada per defunció. 
Pendent resoldre per defunció 

25 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica No justificat retard Excedit termini per a resoldre. Pendent notificar PIA 

26 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per no dependent 
Excedit termini per a resoldre. Procediment finalitzat per no 
dependent. 

27 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

28 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 

Excedit termini per resoldre. Bloquejat expedient perquè se li 
indica que no hi concorren circumstàncies excepcionals per a 
sol·licitar PE i per documentació que hi faltava. Pendent de 
remetre documentació. 

29 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Mor als 131 dies de presentar sol·licitud. No s'arriba a requerir 
documentació que hi faltava. Pendent resoldre per defunció 

30 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

31 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

32 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015). 
Pendent resoldre per defunció 

32-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per inadmissió Per inadmissió 
Sol·licitud de revisió. Excedit termini per a resoldre. S'ha resolt 
per inadmissió (6/3/2013) per no justificar agreujament. Difunt 83 
dies després de resolució per inadmissió 

33 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

34 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de dictaminar 

35 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

36 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

37 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

38 No No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 
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Expedient 
Documentació 

exigida pel 
Decret (1) 

Notificacions 
realitzades al 
sol·licitant (2) 

Resolució 
de GiN (3) 

Aprovació 
de PIA (4) 

Comunicació 
als SMAD (5) 

Causes de no 
resolució del GiN 

Causes de no aprovació  
del PIA 

Comentaris addicionals 

39 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

40 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

41 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Mor als 65 dies de presentar sol·licitud. Es va requerir amb 
posterioritat documentació que hi faltava que no va ser resolta. 
Pendent de resoldre per defunció 

42 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi fata no esmenada 

Pendent GiN 
Bloquejat expedient perquè se li requereix documentació que ha 
d'acompanyar la sol·licitud 

43 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

44 Sí Sí Sí Sí Sí No aplica No aplica Excedit termini per a resoldre. Expedient finalitzat 

45 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Per grau resolt no en vigor (Grau I, 
Grau I-1, Grau I-2) 

Excedit termini per a resoldre. Grau no en vigor (fins a 1-7-2015) 

45-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN 
Excedit termini per a resoldre. Sol·licitada revisió de grau des de 
28/08/2013, no resolta (es proposa Grau II) 

46 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per defunció Per defunció 
Excedit termini per a resoldre. Difunt abans de reconeixement 
grau. Pendent resoldre per defunció 

47 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 
Excedit termini per a resoldre. Mor als 189 dies de presentar 
sol·licitud. Es va requerir amb anterioritat documentació que hi 
faltava que no va ser esmenada. Pendent resoldre per defunció 

48 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 
Bloquejat expedient perquè se li requereix documentació que ha 
d'acompanyar la sol·licitud 

49 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent notificar GiN 

50 No No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

51 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica No justificat retard 
Excedit termini per a resoldre. Amb data 20/02/2014 sol·licita 
revisió per caducitat del GiN. Després de 2 anys de temporalitat 
no s'ha resolt el PIA 

51-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 

Excedit termini per a resoldre. Bloquejat expedient perquè se li 
indica que no hi concorren circumstàncies excepcionals per a 
sol·licitar PE i per documentació addicional. Pendent remetre 
documentació. 

52 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

53 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GiN 
Excedit termini per a resoldre. Bloquejat expedient per falta de 
documentació. 

54 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN 
Bloquejat expedient perquè se li requereix documentació que ha 
d'acompanyar la sol·licitud.  

55 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

56 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

57 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 

58 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificat retard Pendent GiN Excedit termini per a resoldre. Pendent de valorar 
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Expedient 
Documentació 

exigida pel 
Decret (1) 

Notificacions 
realitzades al 
sol·licitant (2) 

Resolució 
de GiN (3) 

Aprovació 
de PIA (4) 

Comunicació 
als SMAD (5) 

Causes de no 
resolució del GiN 

Causes de no aprovació  
del PIA 

Comentaris addicionals 

59 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Per documentació que 
hi falta no esmenada 

Pendent GYN Bloquejat expedient per falta de documentació. 

GiN: Grau i nivell. 

(1) En l'expedient figura la sol·licitud i tota la documentació exigida pel Decret? 
(2) Hi ha constància documental del justificant de recepció de les notificacions realitzades al sol·licitant? 
(3) En cas de resolució de GiN, són coincidents el grau i nivell proposat pel dictamen mèdic amb la resolució? 
(4) En cas d'aprovació de PIA, és coincident la proposta amb la preferència exposada per la persona interessada? 
(5) En cas d'aprovació de PIA, s'ha comunicat als SMAD? 

Font: Elaboració pròpia a partir de les observacions realitzades en una mostra d'expedients registrats en ADA. 

Quadre 3 
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Annex XII Programes pressupostaris de la Generalitat que financen el 
cost del sistema per a l'autonomia i atenció a la 
dependència 

Els programes pressupostaris de la Conselleria de Benestar Social 
relacionats amb la dependència són: 

Servei / prestació econòmica segons 
catàleg del SAAD 

Programa pressupostari que el finança 

Serveis   

Promoció de l’autonomia personal 
313.40 Integració Social de Persones amb Discapacitat 

313.60 Gestió de Centres de Persones Majors 

Teleassistència 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Ajuda a domicili No desenvolupat a la Comunitat Valenciana 

Centre de dia i de nit 
313.40 Integració Social de Persones amb Discapacitat 

313.60 Gestió de Centres de Persones Majors 

Atenció residencial 
313.40 Integració Social de Persones amb Discapacitat 

313.60 Gestió de Centres de Persones Majors 

Prestacions econòmiques   

D'assistència personal 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Vinculada a servei residencial 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Vinculada a servei de centre de dia 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Vinculada al servei d'ajuda a domicili 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Per a atencions en l’entorn familiar 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 

Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIII 

Personal de l'IVAS destinat a la dependència
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Annex XIII Personal de l'IVAS destinat a la dependència 

El personal de l'IVAS que realitza tasques relacionades amb els 
procediments de tramitació de la dependència és el següent: 

Departament 
Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 

Propis Encàrrec Total Propis Encàrrec Total Propis Encàrrec Total 

Classificació 3 1 4 2 0 2 2 2 4 

Enregistrament 2 4 6 3 0 3 3 5 8 

Valoració 13 9 22 11 0 11 12 3 15 

PIA 12 14 26 11 0 11 11 3 14 

Gestió especial 6 4 10 7 0 7 7 2 9 

Administració i arxiu 2 2 4 2 0 2 2 0 2 

Discapacitat i centre d’atenció telefònica 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Informàtica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Secció sociosanitari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Teleassistència 1 1 2 1 0 1 1 0 1 

Direcció de secció 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Administració (Castelló) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Direcció general 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Totals 42 36 78 40 0 40 41 18 59 

Font: Servei Dependència i Encàrrecs de l'Institut Valencià d'Acció Social. 
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