
SINDICATURA DE COMPTES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

INFORME ESPECIAL SOBRE LA DEPENDÈNCIA 

Seguiment de les recomanacions realitzades pel 
Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig 
de 2014 i anàlisi d’altres aspectes de la gestió de la 
dependència a la Comunitat Valenciana 

Exercici 2019 



RESUM. Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel 

Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió 

de la dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

 

 

RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe del seguiment de les recomanacions 
realitzades pel Tribunal de Comptes en el seu informe especial de dependència del 29 de 
maig de 2014. El treball inclou, a més, l’anàlisi d’altres aspectes de la gestió de la 
dependència a la Comunitat Valenciana. En l’informe, realitzat sobre l’exercici 2019, 
destaquen les conclusions i recomanacions que figuren a continuació d’entre totes les 
emeses per la Sindicatura de Comptes.  

Conclusions més significatives sobre el seguiment de les recomanacions 
del Tribunal de Comptes  

1. Estan pendents d’implantació efectiva, totalment o parcialment, quatre de les nou 
recomanacions de l’informe de 2014, que fan referència a determinats aspectes 
essencials sobre l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD).  

2. L’accés als serveis i a les prestacions econòmiques ha de prioritzar-se en funció del grau 
de dependència i, amb el mateix grau, per la capacitat econòmica del sol·licitant. A la 
Comunitat Valenciana no es té en compte la capacitat econòmica per a l’assignació de 
places públiques residencials a persones del mateix grau de dependència. Tampoc es 
garanteix la igualtat de tots els espanyols en la prestació econòmica per a cures 
familiars, perquè no es requereix la condició de convivència del cuidador en el domicili 
de la persona dependent prevista en la LAPAD.  

3. Els terminis mitjans de tramitació continuen sent molt superiors al termini legal de 180 
dies previst en la LAPAD, i se situa en 526 dies en 2019, si bé s’han reduït gradualment 
des de 2016. En un elevat nombre d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana (entre els 
quals destaquen els d’Alacant i València) hi ha moltes sol·licituds que comencen a 
tramitar-se després de complir-se el termini legal per a resoldre, la qual cosa 
impossibilita el seu compliment. Els ciutadans del municipi de València esperen, de 
mitjana, un termini de dos anys i un mes per a veure reconeguts els seus drets de la 
dependència; i els del d’Alacant, un any i nou mesos.  

4. El sistema d’informació comptable actual de l’Administració valenciana no identifica 
amb un codi únic i invariable la despesa destinada a l’atenció de la dependència, ni 
disposa de mètodes de comptabilitat analítica o de seguiment de despeses amb 
finançament afectat que permeten la quantificació exacta del cost dels serveis de la 
dependència. 
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Conclusions més significatives de les 27 emeses sobre la gestió de la 
dependència a la Comunitat Valenciana  

1. El sistema de la dependència té com a objectiu augmentar l’atenció per mitjà de serveis 
davant de les prestacions econòmiques per cures familiars, com a mesura d’estalvi en 
la despesa pública, objectiu que no s’està aconseguint a la Comunitat Valenciana. 

2. L’escassa oferta de places públiques en els serveis d’atenció residencial i de centres de 
dia i la inexistència de centres de nit suposa una falta d’implantació efectiva del catàleg 
de serveis de la dependència. 

3. El sistema de control respecte a la destinació i utilització de les prestacions 
econòmiques és insuficient, ja que només es realitzen informes de seguiment en el 
51,7% del total de zones de cobertura municipals i, dins d’aquestes, al 5% de persones 
beneficiàries. 

4. A la Comunitat Valenciana no es garanteix el dret de les persones a conéixer l’estat de 
la tramitació de la seua sol·licitud de dependència, en una única seu, per a tot el 
procediment i en qualsevol moment. Tampoc es donen les condicions per al correcte 
funcionament de la tramitació telemàtica de la dependència que figura en la seu 
electrònica de la Generalitat. 

5. No s’estan practicant les modificacions sobre el programa informàtic de gestió de la 
dependència, denominat ADA, que es requereixen perquè la gestió siga més àgil i 
concorde a la grandària i complexitat del sistema de la dependència. 

6. Encara que en general s’ha produït un increment dels mitjans humans dedicats a la 
gestió de la dependència, aquests continuen sent insuficients per a atendre les 
sol·licituds. L’alta rotació i inestabilitat del personal implica el consum de una important 
quantitat de recursos en la formació i afecta negativament l’eficiència i l’eficàcia en la 
gestió. 

7. No s’han implantat criteris per a avaluar la qualitat per a tota la gestió de la 
dependència, de manera que s’ha incomplit un aspecte previst com a principi rector 
pel qual es regeixen els serveis socials. 

8. El finançament de l’Estat no és suficient, estable ni sostingut, i està molt allunyat del 
50% previst en la memòria econòmica d’aprovació inicial de la LAPAD. El nivell mínim 
de protecció estatal no hauria de calcular-se com indica la LAPAD, sinó sobre la 
població d’edat superior a 65 anys. Si s’haguera aplicat aquest criteri, la Comunitat 
Valenciana hauria rebut un major finançament estatal durant el període 2008 a 2018 
per import de 733,8 milions d’euros, fins a aconseguir els 1.401,8 milions, la qual cosa 
suposaria un increment del 109,9% sobre el que realment s’ha rebut (668,0 milions 
d’euros). D’altra banda, el nivell de protecció acordat previst en la LAPAD està suspés 
des de l’exercici 2012.  

9. En els pròxims anys, la gestió de la dependència a la Comunitat Valenciana requerirà 
una rigorosa planificació i gestió dels mitjans tècnics, humans i pressupostaris, tant a 
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escala local com autonòmica, així com l’adopció dels mecanismes normatius necessaris 
que facen possible garantir que la provisió d’aquest servei social es puga prestar amb 
les màximes garanties. 

Recomanacions més significatives de les onze realitzades per a millorar 
la gestió de la dependència a la Comunitat Valenciana 

1. Analitzar la possibilitat de modificar la LAPAD perquè es preveja un termini de resolució
de l’expedient de dependència menor que l’actual de sis mesos.

2. Aprovar una nova regulació dels criteris de priorització per als serveis i prestacions
econòmiques d’acord amb la LAPAD, en funció del grau de dependència i, amb el
mateix grau, per la capacitat econòmica del sol·licitant.

3. Assignar els mitjans materials i humans necessaris que garantisquen l’efectivitat en
l’economia, eficiència i eficàcia en la gestió d’aquesta important responsabilitat pública
que afecta la protecció d’un col·lectiu de ciutadans especialment vulnerable.

4. Prendre les mesures necessàries per a reduir l’elevada rotació i interinitat del personal
de la direcció general competent en matèria de dependència, amb tasques de
comprovació i validació dels expedients i de les valoracions de les persones dependents
que són essencials per a complir els terminis legals.

5. El finançament estatal de la dependència que es fixe en el futur model de finançament
autonòmic i/o en la modificació de la LAPAD hauria d’atendre la població
potencialment dependent i no el nombre de persones reconegudes com a dependents
amb dret a prestació.

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a la comprensió dels resultats del nostre informe i facilitar la labor als lectors i 
als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el vertader abast del treball realitzat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INICIATIVA DE LA FISCALITZACIÓ 

La Sindicatura de Comptes, en virtut de les disposicions de l’article 6 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC),1 i conforme 
al que es preveu en els programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 (PAA 2019-2020), ha 
planificat i executat una fiscalització de seguiment de les recomanacions realitzades pel 
Tribunal de Comptes (TCu) en l’Informe de fiscalització sobre les mesures de gestió i control 
adoptades per les comunitats autònomes per a l’adequada aplicació de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència.2  

La inclusió d’aquesta fiscalització en els PAA2019-2020 prové de la reunió de la Comissió 
de Coordinació de les Comunitats Autònomes del TCu i els òrgans de control extern 
autonòmics (OCEX) que va tindre lloc a l’octubre de 2018, en la qual es va acordar la 
realització conjunta d’una fiscalització horitzontal sobre l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència (LAPAD) en els respectius àmbits autonòmics, que es reflectiria en un 
informe global del TCu que recollira els resultats parcials obtinguts respecte de cada un 
dels àmbits autonòmics analitzats pels OCEX i pel mateix TCu. A més, cada OCEX va valorar 
la conveniència de realitzar un informe específic propi, com és el cas dels acords de la 
Sindicatura de Comptes. En conseqüència, aquesta fiscalització s’emmarca dins de l’àmbit 
de la col·laboració i coordinació entre el TCu i la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb les competències previstes en l’LSC. 

1.2. TIPUS DE FISCALITZACIÓ, OBJECTIUS GENERALS I ÀMBITS 
SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL 

Durant l’any 2019, els OCEX i el TCu van mantindre una sèrie de reunions per a concretar 
aquesta col·laboració, resultat de les quals va ser l’aprovació pel Ple del TCu, el 19 de 
desembre de 2019, de les directrius tècniques per a la fiscalització, que han servit 
d’orientació per al treball realitzat pel conjunt dels OCEX, inclosa la Sindicatura de Comptes. 
En aquestes directrius tècniques es concreta el tipus de fiscalització que cal realitzar i els 
seus objectius generals, així com els seus àmbits subjectiu, objectiu i temporal. 

D’acord amb les directrius tècniques, aquesta fiscalització és del tipus de seguiment de 
recomanacions, amb els objectius generals següents: 

                                                           
1 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d'acord amb la 
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV 
núm. 8169, de 14.11.2017). 

2 L'informe del TCu va ser aprovat pel seu ple el 29 de maig de 2014 i es va presentar a la Comissió 
Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes el 26 de setembre de 2017, es va debatre i es 
va publicar per mitjà de la Resolució de 10 d'octubre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 
4 de gener de 2018. 
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1. Analitzar el grau de compliment de les recomanacions formulades pel TCu en l’informe 
esmentat anteriorment. 

2. Analitzar i avaluar les modificacions introduïdes en els sistemes i procediments en 
matèria de dependència per a donar compliment a les recomanacions i les conclusions 
del TCu des del punt de vista dels principis de la bona gestió financera. 

3. Analitzar el compliment de la normativa aplicable en l’activitat realitzada pels òrgans 
competents de la Generalitat Valenciana en matèria de dependència en les àrees 
objecte de recomanació. 

4. Així mateix, i tot i que no van ser objecte de recomanació, també es pretén comprovar 
el compliment de la normativa sobre la igualtat efectiva de dones i homes i sobre 
transparència, en la mesura que guarde relació amb l’objecte de les actuacions 
fiscalitzades. 

En el procés de revisió de les recomanacions del TCu, la Sindicatura ha analitzat també 
altres aspectes de la dependència a la Comunitat Valenciana que guarden una relació 
directa o important amb aquestes recomanacions. 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït per la Comunitat Valenciana, com a 
administració competent en la gestió de les prestacions d’atenció a la dependència. El seu 
àmbit objectiu comprén el grau de compliment de les nou recomanacions formulades pel 
TCu en el seu informe, que al seu torn van ser assumides per la Comissió Mixta Congrés-
Senat per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes. Quant a l’àmbit temporal, la 
fiscalització es refereix principalment a la situació a 31 de desembre de 2019. No obstant 
això, com que les actuacions fiscalitzadores de les diverses institucions participants, així 
com les labors d’integració i consolidació d’aquestes per part del TCu, es realitzaran al llarg 
de l’any 2020, la Sindicatura de Comptes ha tingut en compte també aquella documentació, 
fets i actuacions que, tot i ser anteriors o posteriors a l’exercici 2019, ha estimat convenient 
i oportú per al compliment dels objectius fixats en aquesta fiscalització i per a la utilitat 
d’aquest informe. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 

EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ I EL CONTROL DE LA 

DEPENDÈNCIA 

La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és 
l’òrgan jeràrquic superior del Consell de la Generalitat Valenciana que té assignades les 
competències en matèria de dependència3 des del 29 de juny de 2015 (amb anterioritat 
corresponia al titular de la Conselleria de Benestar Social). D’altra banda, la persona titular 

                                                           
3 Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en 
què s'organitza l'Administració de la Generalitat (des del 29 de juny de 2015), i Decret 5/2019, de 16 
de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les 
conselleries, i les seues atribucions (des del 17 de juny de 2019). 
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de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic és l’òrgan jeràrquic superior del Consell que 
té assignades les competències en matèria d’hisenda pública, política pressupostària, 
despesa pública, així com el control intern de la gestió econòmica i financera del sector 
públic de la Generalitat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és formular conclusions sobre el grau de 
compliment de les recomanacions de l’Informe de fiscalització del TCu relatiu a la 
dependència a la Comunitat Valenciana, així com d’altres aspectes de la dependència, 
basada en la fiscalització realitzada amb l’abast descrit en la secció 1.2 d’aquest informe. 
Per a això, hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització 

de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització, 
aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, 
així com que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtindre una conclusió 
sobre el grau de compliment de les recomanacions formulades pel TCu i sobre altres 
aspectes de la gestió i el control de la dependència. 

Una fiscalització de seguiment de recomanacions requereix aplicar procediments per a 
obtindre evidència d’auditoria sobre el grau de compliment. La revisió s’ha limitat 
bàsicament a l’aplicació de procediments analítics i activitats d’indagació. No hem dut a 
terme una auditoria general de compliment ni financera, per la qual cosa les nostres 
conclusions proporcionen una seguretat limitada d’acord amb el treball realitzat. Les àrees 
de treball i els procediments d’auditoria han sigut els aprovats pel TCu en les directrius 
tècniques per a aquesta fiscalització, així com altres que, segons el parer de la Sindicatura 
en realitzar les valoracions del risc d’auditoria, s’han considerat adequats en funció de les 
circumstàncies, però no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control 
intern en la gestió i el control de la dependència. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les conclusions sobre el grau de compliment de les 
recomanacions formulades pel TCu, així com de les conclusions sobre altres aspectes de la 
dependència a la Comunitat Valenciana, que expressem en termes de seguretat limitada. 
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4. CONCLUSIONS SOBRE EL SEGUIMENT DE LES 

RECOMANACIONS DEL TRIBUNAL DE COMPTES  

4.1. DISPERSIÓ I HARMONITZACIÓ DE LA NORMATIVA 

4.1.1. Recomanació del TCu 

“Les comunitats autònomes (CA) haurien d’adoptar mesures per a reduir l’excessiva 
dispersió normativa, així com per a actualitzar i harmonitzar la normativa existent per mitjà 
de la incorporació dels criteris acordats en el Consell Territorial d’Assumptes Socials i del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (Consell Territorial).” 

4.1.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

L’Administració valenciana ha adoptat les mesures següents per a donar compliment a 
aquesta recomanació: 

 Per a reduir l’excessiva dispersió normativa. S’ha aprovat la Llei 3/2019, de 18 de febrer, 
de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (LVSS), que 
configura un nou marc jurídic regulador del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials 
en el qual s’integra el sistema de dependència de la LAPAD, que consagra tots els seus 
drets com a subjectius i que unifica la normativa de serveis socials. Aquesta disposició 
ha sigut complementada amb el Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació 
del sistema públic valencià de serveis socials, i el Decret 38/2020, de 20 de març, del 
Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials. 

 Per a actualitzar i harmonitzar la normativa existent. S’ha aprovat el Decret 62/2017, de 
19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de 
dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions 
econòmiques. Amb aquest procediment es pretén obtindre la màxima eficàcia i 
celeritat en la tramitació dels expedients i ajustar-se al complex plantejament legal de 
la LAPAD. 

No obstant això, en relació amb l’harmonització de la normativa autonòmica amb la LAPAD 
i amb els criteris acordats en el Consell Territorial, hem observat els incompliments següents 
per part de la Comunitat Valenciana: 

1. Amb l’entrada en vigor del Decret 62/2017, la prestació econòmica per a cures familiars 
es fonamenta en la preferència del sol·licitant i en la idoneïtat professional de l’atenció, 
sense que es requerisquen les condicions de convivència del cuidador en el domicili de 
la persona dependent previstes en l’article 14.4 de la LAPAD i en l’article 12 del Reial 
Decret 1051/2013. 4  Aquest fet és especialment important perquè el 59% de les 

                                                           
4 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. 
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persones dependents a la Comunitat Valenciana perceben aquesta prestació com a 
modalitat principal, amb dades a 24 de febrer de 2020. En conseqüència, considerem 
que no s’està garantint la igualtat de tots els espanyols, competència exclusiva de l’Estat 
a l’empara del qual s’ha dictat la LAPAD, quan a la Comunitat Valenciana s’infringeix el 
tracte comú per al reconeixement de la prestació econòmica per a cures familiars. 

 No obstant això, la Sindicatura considera que el compliment del principi inspirador de 
la LAPAD establit en el seu article 3.i: “La permanència de les persones en situació de 
dependència, sempre que siga possible, en l’entorn en què fan la vida”, que ha de 
respectar-se segons les sentències dels tribunals de justícia, es veu limitat pel requisit 
de convivència, per la qual cosa podria considerar-se la seua eliminació de la normativa 
estatal. 

2. La LAPAD estableix que l’accés als serveis i a les prestacions econòmiques vinculades 
quan aquests són insuficients, així com a la prestació econòmica per a cures familiars, 
han de prioritzar-se en funció del grau de dependència i, a igual grau, per la capacitat 
econòmica del sol·licitant. La normativa valenciana no considera aquests criteris de 
priorització per a les persones dependents valorades no ateses, sinó altres diferents, 
sense que s’haja regulat la forma en què s’elaboren les llistes d’espera per serveis ni 
prestacions econòmiques vinculades. En aquest sentit, considerem que és molt 
complexa la informació sobre la prioritat amb la qual una persona accedeix a una plaça 
pública d’una residència o d’un centre de dia, o als serveis de teleassistència i d’ajuda 
a domicili, o a les respectives prestacions econòmiques vinculades. 

 No consta que la Generalitat realitze controls periòdics sobre l’aplicació efectiva dels 
criteris de prioritat en l’accés a aquestes places socials. Sobre aquest tema, i segons 
manifestacions dels responsables de la dependència, no s’està tenint en compte el 
criteri de capacitat econòmica en l’assignació de places públiques residencials per a 
persones del mateix grau de dependència, cosa que representa un incompliment de la 
LAPAD. 

3. L’LVSS regula en el seu títol VIII la inspecció, el control i el seguiment dels serveis 
socials. No està previst en aquesta llei que les persones físiques beneficiàries de serveis 
i/o prestacions econòmiques de la dependència siguen objecte d’inspecció, sinó només 
els serveis socials prestats per les persones jurídiques públiques o privades, a pesar que 
l’article 39 de la LAPAD no fa aquesta distinció quan regula l’actuació administrativa 
contra el frau i declara persones responsables susceptibles de ser sancionades tant les 
persones físiques com les jurídiques. 

4.2. TERMINI PER A RESOLDRE LA PRESTACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

4.2.1. Recomanació del TCu 

“Els òrgans competents de les CA haurien d’adoptar les mesures necessàries, tant de gestió 
com pressupostàries, per a donar compliment al termini màxim de sis mesos, comptat des 
de la sol·licitud de la persona interessada, per a dictar la resolució de reconeixement de les 
prestacions, així com perquè aquest reconeixement resulte efectiu de manera immediata.” 
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4.2.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Considerem que les mesures adoptades per la Generalitat Valenciana són insuficients per 
al compliment adequat d’aquesta recomanació i que es posen de manifest els fets següents: 

1. Els terminis mitjans de tramitació s’han reduït gradualment durant el període 2016 a 
2019 i han passat de 949 dies en 2016 a 526 dies en 2019, que continua sent molt 
superior al termini legal de sis mesos previst en la LAPAD. El termini de 2019 representa 
una demora de 346 dies a resoldre el PIA i de 336 dies a resoldre el grau, i en la major 
part es concentra en el procés de comprovar la sol·licitud, que comporta 257 dies, ja 
per si mateix molt superior al termini legal de 180 dies. Aquesta dada posa de manifest 
la importància que totes les administracions públiques que gestionen la dependència 
assignen els mitjans humans necessaris perquè la tasca de comprovar les sol·licituds es 
realitze amb el temps mínim possible que facilite i permeta complir el termini legal de 
resolució. 

2. En un elevat nombre d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana (entre els quals 
destaquen els d’Alacant i València) hi ha moltes sol·licituds que comencen a tramitar-
se després de més de sis mesos des de la data de presentació, la qual cosa impossibilita 
el compliment dels terminis legals. Aquesta circumstància afecta més de la meitat de 
la població de la Comunitat Valenciana i representa un incompliment del principi 
d’igualtat efectiva i no discriminació entre els ciutadans de diferents municipis previst 
en l’article 4.1 de la LAPAD i en l’article 9.1 de la Llei 4/2012, de 15 d’octubre, per la 
qual s’aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana.  

 Com a resultat de les comprovacions realitzades per la Sindicatura als ajuntaments de 
València, Alacant i Paterna durant el mes de febrer de 2020 podem destacar els 
aspectes importants següents: 

I. Hi havia, almenys, 7.565 sol·licituds de dependència presentades per ciutadans que 
no estaven gravades en l’aplicació informàtica de gestió de la dependència a la 
Comunitat Valenciana (denominada ADA).  

II. Els ciutadans de València i Paterna esperen de mitjana un termini de dos anys i un 
mes per a veure reconeguts els seus drets de la dependència i els d’Alacant, un any 
i nou mesos. En els tres ajuntaments se supera significativament el termini legal de 
sis mesos, i a més els seus terminis són també majors que el termini mitjà de la 
Comunitat Valenciana, que és d’un any i cinc mesos, també molt elevat. 

III. Els tres ajuntaments revisats han gestionat inadequadament els mitjans humans 
necessaris en la tramitació inicial del procediment administratiu de la dependència, 
en la fase d’enregistrament de les sol·licituds, atés que aquests han sigut 
insuficients per a assumir amb eficàcia l’elevat nombre de les rebudes per la 
Conselleria l’1 de gener de 2018 que estaven pendents de gravar, així com l’elevat 
nombre de sol·licituds presentades pels ciutadans en els anys 2018 i 2019. 

IV. Els articles 64 i 65 de l’LVSS estableixen unes ràtios obligatòries de nombre de 
persones de les unitats de suport administratiu i d’equips professionals en funció 
de la població del municipi a fi de garantir la qualitat en la provisió de les 
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prestacions socials, si bé l’apartat 4 de la disposició final segona estableix que 
aquestes ràtios s’aconseguiran en un termini màxim que finalitza al març de l’any 
2022. Aquestes ràtios s’incompleixen en els tres ajuntaments revisats, encara que 
els tres compten amb una important dotació de personal administratiu, segons 
figura en les seues respectives plantilles. 

V. Aquesta pràctica deriva també en un incompliment de l’article 35 del Codi de Bon 
Govern de la Generalitat 5  al qual, almenys, el responsable de l’àrea social de 
l’Ajuntament de València està adherit, i que estableix la priorització de les accions 
que poden representar una millora del benestar de la ciutadania. 

3. El compliment del termini legal de sis mesos per a dictar i notificar la resolució expressa 
en el procediment administratiu de la dependència és, a més d’una obligació legal per 
a l’administració competent, una exigència que pot qualificar-se d’ètica, atesa l’edat i 
possible precarietat en què es troben la major part de les persones potencialment 
beneficiàries del sistema públic de dependència. L’incompliment d’aquest termini ha 
de qualificar-se de molt greu, ja que lesiona les legítimes expectatives d’un col·lectiu 
vulnerable que requereix certeses legals. 

4. La responsabilitat en la tramitació està regulada en l’article 20 de l’LPAC.6 Aquesta 
disposició estableix que els titulars de les unitats administratives i el personal al servei 
de les administracions públiques que tingueren al seu càrrec la resolució o el despatx 
dels assumptes seran responsables directes de tramitar-los i adoptaran les mesures 
oportunes per a remoure els obstacles que impedisquen, dificulten o retarden l’exercici 
ple dels drets dels interessats o el respecte als seus interessos legítims, i disposaran el 
que calga per a evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació de procediments. Els 
interessats poden sol·licitar l’exigència d’aquesta responsabilitat a l’Administració 
pública de què depenga el personal afectat. Aquesta situació està donant lloc a 
nombrosos expedients d’exigència de responsabilitat patrimonial de l’Administració 
valenciana, sol·licitats en virtut del que es preveu en l’article 20.2 de l’LPAC, així com a 
demandes judicials contencioses administratives, amb el consegüent increment de 
costos per costes processals.  

 D’altra banda, l’article 21.6 de l’LPAC  disposa que els titulars dels òrgans administratius 
competents per a instruir i resoldre són directament responsables, en l’àmbit de les 
seues competències, del compliment de l’obligació legal de dictar resolució expressa 
en termini. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a l’exigència de 
responsabilitat disciplinària. 

  

                                                           
5 Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. 

6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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4.3. ACTUALITZACIÓ, CORRESPONDÈNCIA I INTEROPERABILITAT AMB 
EL SISAAD 

4.3.1. Recomanació del TCu 

“Els òrgans competents de les CA haurien d’adoptar les mesures necessàries per a 
l’actualització permanent i puntual del Sistema d’Informació del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció de la Dependència (SISAAD), particularment quant a les dades necessàries per a 
la liquidació del nivell mínim, en els termes previstos en l’Ordre SSI/2371/2013, evitant les 
excessives demores observades tant en el registre de les altes i baixes de sol·licituds, de les 
resolucions de reconeixement de la situació de dependència i de les prestacions i efectivitat 
del dret, com de les modificacions o baixes per revisió de grau o prestació, per trasllat, 
renúncia, defunció o qualssevol altres circumstàncies, garantint la correspondència en tot 
moment de la informació continguda en el SISAAD amb la situació real de les persones 
dependents i amb la informació existent en els sistemes d’informació utilitzats per les 
comunitats autònomes.” 

4.3.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Com a resultat del treball efectuat, considerem que la Comunitat Valenciana ha aplicat 
aquesta recomanació, si bé els gestors del SISAAD han de tindre en compte les 
circumstàncies següents: 

1. S’implanten modificacions en el SISAAD que afecten la interoperabilitat sense informar 
prèviament les comunitats autònomes. Aquesta pràctica provoca fallades en el sistema 
d’enviaments per part d’ADA, perquè es requereix una adaptació prèvia del sistema per 
al funcionament correcte del servei. 

2. En els rebutjos d’informació entre els dos sistemes, la resposta automàtica remesa pel 
SISAAD no facilita l’anàlisi de la seua causa, la qual cosa obliga a una anàlisi individual 
de cada expedient rebutjat, amb el consegüent alentiment de l’esmena dels errors. 

4.4. IDENTIFICACIÓ DELS USUARIS DE LA DEPENDÈNCIA 

4.4.1. Recomanació del TCu 

“Les CA haurien d’adoptar les mesures necessàries perquè tot usuari del Sistema dispose 
d’un número d’identificació personal, únic i exclusiu, de caràcter permanent, per la qual 
cosa la solució més adequada seria exigir en tot cas, independentment de l’edat, el DNI o 
NIE, com efectivament exigeixen ja algunes CA, com és el cas de Castella-la Manxa, 
Catalunya o la Comunitat Valenciana.” 

4.4.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Tal com s’indica en la recomanació del TCu, a la Comunitat Valenciana la identificació dels 
usuaris de la dependència es realitza adequadament.  
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4.5. CAPACITAT ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ DEL BENEFICIARI EN EL 
COST DE LES PRESTACIONS DE LA DEPENDÈNCIA 

4.5.1. Recomanació del TCu 

“Les CA han de promoure les disposicions normatives que resulten necessàries per a donar 
compliment al que es preveu en l’Acord del 10 de juliol de 2012, del Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, en el qual, de conformitat amb el 
que es preveu en l’article 33 de la Llei de dependència, es van establir els criteris mínims 
comuns per a la determinació de la capacitat econòmica personal dels beneficiaris del SAAD 
i criteris per a la seua participació econòmica en les prestacions del Sistema. Les 
modificacions normatives que s’efectuen han de comunicar-se, com preveu l’acord 
esmentat, a l’Administració general de l’Estat.” 

4.5.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Considerem que la Comunitat Valenciana està incomplint aquesta recomanació per les 
raons següents: 

1. La participació dels beneficiaris en el cost de les prestacions està regulada en l’article 
33 de la LAPAD. Segons aquesta disposició, els beneficiaris han de participar en el 
finançament de les prestacions segons el tipus i cost del servei i la seua capacitat 
econòmica personal. Sobre aquest tema, el Consell Territorial va aprovar uns criteris en 
el seu acord de 12 de juliol de 2012. A la Comunitat Valenciana aquests criteris es van 
incorporar per mitjà de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i 
Benestar Social,7 que preveu la participació dels usuaris a través d’un copagament dels 
serveis d’atenció residencial i dels centres de dia. Aquesta ordre va ser invalidada per 
sentències judicials l’any 2016 i els seus preceptes van ser anul·lats per infringir el 
principi de reserva de llei en matèria tributària. La Generalitat no va presentar recurs de 
cassació davant el Tribunal Suprem perquè es continuara considerant la capacitat 
econòmica dels beneficiaris, ja que entenia que l’Estat no ha legislat la fixació dels 
criteris de la capacitat econòmica, i que mancava de força vinculant l’acord del Consell 
Territorial. La Sindicatura no comparteix aquest criteri i considera que l’Estat sí que ha 
legislat per ordenar que siga per la via de la cooperació entre l’Estat i les CA com 
s’establisquen aquests criteris, i que ha obligat aquestes últimes a regular els criteris de 
capacitat econòmica en virtut de la seua competència exclusiva, però sense traspassar 
els límits de les bases que garanteixen la igualtat essencial de les persones dependents 
a tot Espanya, fixats en l’acord mencionat del Consell Territorial. 

2. En relació amb això és important assenyalar que, durant els anys 2018 i 2019, 
l’Administració valenciana ha acordat d’ofici la devolució de 77.136.355 euros a 28.659 
persones beneficiàries (o els seus hereus legítims) per mitjà de la revocació dels actes 
administratius que van donar lloc, l’any 2014, al copagament per aquestes persones de 

                                                           
7 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 a la Comunitat Valenciana. 
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la seua participació en el cost dels serveis d’atenció residencial i centres de dia, així com 
dels que van donar lloc, des de l’1 de novembre de 2012 al 31 de desembre de 2015, 
al pagament d’unes prestacions econòmiques per quanties inferiors a les màximes 
establides per l’Estat. 

3. Pel que fa a les prestacions econòmiques, a la Comunitat Valenciana, els usuaris de la 
dependència perceben des de l’1 de gener de 2016 les quanties màximes aprovades 
per la normativa estatal, sense tindre en compte la capacitat econòmica. Amb això 
s’incompleix tant l’article 33.2 de la LAPAD com l’acord del Consell Territorial de 10 de 
juliol de 2012, que va establir que aquesta possibilitat només és procedent quan la 
capacitat econòmica de la persona beneficiària siga igual o inferior a l’indicador públic 
de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual.  

4. Quant a l’atenció a través de serveis, la Comunitat Valenciana ha optat, segons es 
dedueix de la normativa autonòmica vigent, perquè totes les persones dependents 
tinguen dret d’accedir gratuïtament a aquests serveis, independentment de la seua 
capacitat econòmica, excepte per al servei d’atenció residencial, reservat per a les 
persones valorades amb els graus II i III, que, en aquest cas, han de participar 
econòmicament en el cost del servei a través del pagament d’una taxa, tal com 
s’estableix en els articles 111 a 114 de l’LVSS. 

4.6. CONTROL COMPTABLE DE LA DESPESA DE LA DEPENDÈNCIA 

4.6.1. Recomanació del TCu 

“Les CA haurien d’adoptar els procediments comptables necessaris per a assegurar el 
control comptable de tota despesa destinada a l’atenció de la dependència, en la seua 
qualitat de despeses de finançament afectat, de manera que tota despesa destinada a 
l’atenció de la dependència estiga degudament identificada al llarg de la seua vida per un 
codi únic i invariable que l’individualitze en el sistema d’informació comptable i possibilite 
que la memòria integrant dels comptes anuals oferisca la informació corresponent. Així 
mateix, els crèdits destinats a aquestes despeses amb finançament afectat també haurien 
d’integrar-se en programes o aplicacions específiques i diferenciades de les despeses 
restants. 

Els mecanismes comptables i de control que s’establisquen per les comunitats autònomes 
han de permetre el compliment adequat de l’obligació de certificar mensualment la gestió 
incorporada al Sistema i la veracitat d’aquesta informació, així com la de certificar 
anualment les quantitats que hagen aportat al finançament del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció a la Dependència en cada exercici, certificació que hauria de permetre la 
quantificació tant del nivell mínim de protecció com el cost de cada tipus de servei i 
prestació i l’aportació o copagament dels beneficiaris, d’acord amb el que es preveu en el 
Reial Decret 1050/2013, de 27 de desembre, i en l’Ordre SSI/2371/2013, de 17 de desembre. 

Fins que no s’establisquen mètodes de comptabilitat analítica o de seguiment de les 
despeses de finançament afectat que permeten la quantificació exacta del cost dels serveis, 
aquests hauran de calcular-se mitjançant l’aplicació dels costos de referència establits pel 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

14 

Consell Territorial o els que, si és el cas, preservant al màxim el principi d’igualtat, 
establisquen les comunitats autònomes en el seu àmbit.” 

4.6.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Considerem que l’Administració valenciana no està aplicant de manera efectiva aquesta 
recomanació pels motius següents: 

1. En relació amb el control comptable. L’actual sistema d’informació comptable de 
l’Administració valenciana no identifica amb un codi únic i invariable la despesa 
destinada a l’atenció de la dependència, ni disposa de mètodes de comptabilitat 
analítica o de seguiment de despeses amb finançament afectat que permeten la 
quantificació exacta del cost dels serveis de la dependència. Considerem que les 
memòries comptables del Compte de l’Administració dels últims anys no ofereixen 
informació detallada suficient sobre els ingressos i despeses de la dependència. 

2. En relació amb els certificats al SISAAD. Les quantitats consignades en els certificats 
anuals justificatius de l’activitat realitzada i l’aportació econòmica destinada al 
finançament del cost del SAAD s’obtenen aplicant uns percentatges estimats pels 
òrgans gestors directius sobre determinades partides pressupostàries que no financen 
exclusivament les ajudes a la dependència. 

3. El criteri de certificació que preveu l’article 6.2.c del Reial Decret 1050/20138 presenta, 
al nostre judici, les deficiències següents, que signifiquen limitacions per a un 
coneixement adequat de la despesa real en la dependència: 

I. Només disposa que se certifique les obligacions reconegudes imputades al 
pressupost corrent per despeses directes. Per tant, el finançament autonòmic que 
s’acredita en els certificats no inclou les despeses que hagen pogut quedar 
pendents d’aplicar al pressupost i que corresponen a les persones dependents amb 
grau i nivell notificat que no reben la seua prestació econòmica per problemes de 
gestió o d’insuficiència pressupostària. Sobre aquest tema, en el compte 409 de 
l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2018 figurava un import de 36,2 
milions d’euros per a aquests conceptes. 

II. Els imports certificats tampoc inclouen les despeses directes del personal dedicat 
a la gestió de la dependència, si bé l’esmentat article 6.2.c del Reial Decret 
1050/2013 no els exclou expressament del seu còmput. En la Generalitat, aquesta 
despesa va ascendir en els anys 2018 i 2019 a 4.467.528 euros i 5.510.011 euros, 
respectivament. 

III. La imputació de les despeses al pressupost es realitza d’acord amb els criteris 
comptables pressupostaris, que no coincideixen amb el criteri de meritació 
econòmica, més aproximat al cost real dels serveis durant un any determinat. En 

                                                           
8 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. 
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aquest sentit, al cost pressupostari hauria d’afegir-se una estimació dels imports 
reportats per les persones des dels sis mesos de la presentació de la sol·licitud de 
la dependència, que figure en un compte de provisions en el passiu a curt termini 
del balanç del Compte de l’Administració valenciana. Referent a això, hem estimat 
que, a 31 de desembre de 2019, la despesa reportada per aquest concepte 
ascendeix a un import aproximat, almenys, de 87.950.079 euros.  

4. Pel que fa al control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic de la 
Generalitat Valenciana, que exerceix la Intervenció General de la Generalitat (IGG), no 
es té constància que s’hagen realitzat controls financers permanents previstos en 
l’article 108 de la Llei d’Hisenda sobre la gestió de la dependència, ni tampoc que el 
Consell haja considerat necessari realitzar controls financers específics regulats en 
l’article 117 d’aquesta llei. 

4.7. EXPEDIENTS ELECTRÒNICS 

4.7.1. Recomanació del TCu 

“Les CA, en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i amb l’acord previ amb l’IMSERSO, haurien d’establir un sistema de 
formació d’expedients electrònics relatius a la gestió de la dependència, subjectes, tant en 
la seua estructura i format com en les especificacions dels serveis de remissió i posada a 
disposició, a les exigències de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i de l’Esquema 
Nacional de Seguretat.” 

4.7.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Com a resultat del treball efectuat, considerem que la Comunitat Valenciana ha aplicat 
raonablement aquesta recomanació.  

4.8. CONTROL DE CESSACIÓ DEL DRET A PERCEBRE LES PRESTACIONS 
DE DEPENDÈNCIA 

4.8.1. Recomanació del TCu 

“Les CA han de millorar el control dels supòsits de cessació del dret a percebre les 
prestacions de dependència i en particular el control de vivència dels beneficiaris, 
implantant controls propis que puguen anticipar-se als efectuats per l’IMSERSO. En tot cas 
han d’extremar la diligència en la incoació dels expedients de reintegrament en els casos 
d’abonaments indeguts ja detectats o que puguen detectar-se en el futur.” 

4.8.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Com a resultat del treball efectuat considerem que s’ha complit aquesta recomanació.  
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4.9. FORMACIÓ DELS CUIDADORS NO PROFESSIONALS 

4.9.1. Recomanació del TCu 

“El Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència i les comunitats autònomes haurien d’intensificar les actuacions i programes 
formatius, previstos en els articles 18.4 i 36 de la Llei de dependència, dirigits als cuidadors 
no professionals, que coadjuven de manera eficaç, per mitjà de la seua adequada 
qualificació professional, al foment de l’ocupació en el marc dels serveis d’atenció a la 
dependència.” 

4.9.2. Conclusions sobre el seguiment d’aquesta recomanació 

Considerem que aquesta recomanació està en fase d’implantació tenint en compte l’escàs 
abast de les accions formatives. En aquest sentit es pot assenyalar: 

1. Les accions formatives amb la participació de les entitats locals no estan generalitzades 
atés que l’any 2019 només s’han desenvolupat 30 accions en 26 municipis.  

2. No s’ha donat compliment a la previsió normativa d’elaborar un pla integral de 
formació específica dirigit al col·lectiu de cuidadors no professionals des de l’any 2019, 
previst en l’article 121.4 de l’LVSS. 

3. Està en fase d’implantació un sistema d’acreditació de la competència professional, 
subjecta a una formació prèvia, per al col·lectiu de cuidadors no professionals que 
s’inscriguen voluntàriament en un cens. 

5. ALTRES CONCLUSIONS SOBRE LA GESTIÓ DE LA 

DEPENDÈNCIA 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest altres fets significatius sobre la 
gestió de la dependència que comentem a continuació. 

Normativa autonòmica 

1. La disposició final primera de l’LVSS preveu un calendari de desplegament bàsic de la 
llei, que no ha sigut observat ni per la conselleria competent ni pel Consell en la 
regulació dels següents instruments importants: el Mapa de serveis socials de la 
Comunitat Valenciana, el Comité d’Ètica de Serveis Socials, el Consell Valencià d’Inclusió 
i Drets Socials i la història social única. 

Transparència 

2. El portal de transparència de la Generalitat no inclou informació suficient sobre els 
resultats, activitat i finançament de les polítiques de serveis socials específiques sobre 
l’atenció a la dependència. 
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3. No es publiquen en el lloc web de la Generalitat els terminis màxims de duració dels 
procediments administratius de la dependència, així com dels efectes que produeix el 
silenci administratiu, obligatori per l’article 21.4 de l’LPAC . 

Prestacions d’atenció a la dependència 

4. Segons consta en l’exposició de motius del Reial Decret 1050/2013, el sistema de la 
dependència té com a objectiu evolucionar augmentant l’atenció per mitjà de serveis 
davant de les prestacions econòmiques per cures familiars, com a mesura d’estalvi en 
la despesa pública. Aquest objectiu no s’està aconseguint a la Comunitat Valenciana, ja 
que els recursos s’assignen tenint en compte les preferències recollides en les 
sol·licituds de dependència, i aquestes es formulen en funció de la disponibilitat 
efectiva de certs serveis. 

5. El catàleg de serveis previst en els articles 36 de l’LVSS i 29 del Decret 62/2017 s’adequa 
al que estableix l’Estat en l’article 15 de la LAPAD, si bé es posen de manifest les 
circumstàncies següents quant a la seua implantació efectiva: 

I. En els serveis d’atenció residencial i de centres de dia hi ha una escassa oferta de 
places públiques. 

II. La inexistència de centres de nit. 

III. El servei de prevenció i promoció té molt escassa implantació per la falta 
d’aprovació de plans específics de prevenció, fet que incompleix el que es disposa 
en l’article 35 del Decret 62/2017 i en l’Acord del Consell Territorial de 16 de gener 
de 2013. 

IV. El servei d’ajuda a domicili es va incloure per primera vegada en el catàleg de 
serveis amb el Decret 62/2017, i s’està implantant pels municipis progressivament. 

Termini de resolució 

6. L’entrada en vigor del Decret 62/2017 (juny de 2017) va representar un canvi en el 
procediment per a la tramitació de les sol·licituds de la dependència amb la finalitat 
d’acostar-lo als usuaris i aconseguir una major agilitat en el procés. L’article 5 d’aquest 
decret estableix que el procediment s’inicia a instàncies de l’interessat davant 
l’ajuntament on estiga empadronat (amb anterioritat es tramitava des de 
l’Administració autonòmica). No obstant això, i pel fet que en la tramitació dels 
expedients pels serveis municipals es cometen nombrosos errors, s’ha fet necessari 
establir un procés de validació centralitzada en la Conselleria, la qual cosa genera més 
retards en la tramitació. 

Controls sobre l’activitat de la dependència 

7. En general, no es compleix amb l’obligació de revisar d’ofici la valoració de la 
dependència per a les persones menors de 3 anys d’edat ni de les d’edat compresa 
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entre els 3 i els 18 anys, fet que incompleix el que sobre aquest tema disposa el Reial 
Decret 174/2011.9 

8. Pel que fa al control de la destinació i utilització de les prestacions econòmiques al 
compliment de la finalitat per a la qual van ser concedides. La direcció general 
competent en matèria de dependència va aprovar el 24 d’abril de 2019 un protocol 
denominat “Seguiment” d’informes tècnics elaborats pels serveis socials municipals 
sobre les persones dependents que es troben en el domicili percebent una prestació 
econòmica. El sistema de control establit en el protocol és insuficient per a complir 
adequadament els articles 17.3 de la LAPAD i 17.1 del Decret 62/2017, ja que només es 
realitzen informes de seguiment en el 51,7% del total de zones de cobertura municipals 
i, dins d’aquestes, al 5% de persones beneficiàries. 

Drets dels ciutadans 

9. A la Comunitat Valenciana no s’està garantint el dret de les persones a conéixer l’estat 
de la tramitació de la seua sol·licitud de dependència, en una única seu, per a tot el 
procediment i en qualsevol moment. Amb aquesta situació s’està incomplint l’article 
105.b de la Constitució espanyola, que estableix que la llei regularà l’accés dels 
ciutadans als arxius i registres administratius, així com l’article 53.a de l’LPAC, que 
estableix el dret dels interessats en un procediment administratiu a conéixer, en 
qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment. 

10. Tampoc s’estan donant, en la pràctica, les condicions per al funcionament correcte de 
la tramitació telemàtica de la dependència que figura en la seu electrònica de la 
Generalitat, per la qual cosa s’incompleix el que es disposa en l’article 14.1 de l’LPAC  
pel que fa a l’exercici de drets dels ciutadans a través de mitjans electrònics  

Sistema informàtic de gestió de la dependència 

Aquesta fiscalització no ha inclòs dur a terme una auditoria informàtica del sistema ADA. 
No obstant això, com a conseqüència de les proves realitzades s’han posat de manifest les 
incidències següents que considerem que han de ser solucionades: 

11. No s’estan practicant les modificacions i nous desenvolupaments d’ADA que es 
requereixen per a millorar l’agilitat en la gestió de la dependència, la qual cosa és una 
debilitat greu. La complexitat del procés, el nombre tan elevat d’expedients gestionats 
i els canvis i adaptacions continus fan necessària l’actualització contínua del programa 
ADA.  

12. L’aplicació ADA no compta amb controls automàtics que detecten i impedisquen errors 
en l’enregistrament de dades durant el procés. 

                                                           
9 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. 
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13. L’aplicació tampoc conté un control específic per a la situació de suspensió del termini 
màxim per a resoldre per causes imputables als sol·licitants de la dependència (article 
22.1.a de l’LPAC). Això comporta que tots els endarreriments es calculen sobre el 
termini legal de sis mesos, sense analitzar la possibilitat que la tramitació de la 
sol·licitud haguera estat paralitzada per causes no imputables a l’Administració. 

Personal assignat i controls de qualitat 

14. Encara que en general s’ha produït un increment dels mitjans humans dedicats a la 
gestió de la dependència, aquests continuen sent insuficients per a atendre l’increment 
del nombre de sol·licituds amb l’agilitat i eficiència necessàries en la tramitació dels 
expedients. La major part dels llocs de treball creats en la Conselleria es cobreixen 
interinament o per mitjà de comissió de serveis (en l’actualitat, més del 60%). L’alta 
rotació i inestabilitat del personal implica el consum d’una important quantitat de 
recursos en la formació i afecta negativament l’eficiència i l’eficàcia en la gestió. 

15. El personal sanitari dedicat a tasques de valoració no és suficient perquè es puguen 
desenvolupar amb l’eficiència i eficàcia que requereixen aquestes importants funcions. 
Segons indicacions dels responsables, això és perquè les retribucions d’aquest personal 
són inferiors a les que es perceben en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública. 

16. Quant al grau de compliment i aplicació dels aspectes de la normativa autonòmica 
relatius a la qualitat, la competència de la qual correspon a altres centres diferents a la 
direcció general competent en matèria de dependència, es posen de manifest els fets 
següents: 

I. No s’han implantat criteris per a avaluar la qualitat per a tota la gestió de la 
dependència, fet que incompleix un aspecte considerat com a principi rector pel 
qual es regeixen els serveis socials, tal com s’indica en l’article 6.3.b de l’LVSS. En 
conseqüència, no es pot mesurar si la gestió de la dependència s’està orientant al 
compliment de l’objectiu de garantir la provisió de les prestacions en condicions 
de qualitat, tal com s’indica en els articles 8.1.f i 27.3 de l’LVSS. 

II. No s’estan aplicant les estratègies, plans o programes de qualitat en matèria de 
dependència previstos en l’article 116.4 de l’LVSS, ja que aquests han d’incloure’s 
en el futur Pla Estratègic de Serveis Socials, l’aprovació del qual està prevista abans 
del 21 de setembre de 2020 segons s’estableix en la disposició final primera de 
l’LVSS. 

III. Per això, tampoc s’han desenvolupat les funcions de “promoure i fer el seguiment 
i l’avaluació de la qualitat en la prestació dels serveis socials, impulsar plans i 
programes de qualitat i elaborar propostes i plans d’actuació estratègics”, 
establides en el Decret 14/2018.10 Aquestes funcions corresponen en l’actualitat a 
la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en 

                                                           
10 Decret 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de 
la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
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Serveis Socials (IVAFIQ), òrgan administratiu de la Generalitat previst en l’article 
125 de l’LVSS. 

IV. La inspecció dels serveis socials, que realitza el Servei d’Acreditació i Inspecció de 
Centres i Serveis (SAI), dependent de la Subdirecció General de Planificació, 
Ordenació, Avaluació i Qualitat de la conselleria competent en matèria de 
dependència, no inclou entre les seues actuacions verificar l’avaluació i millora dels 
nivells de satisfacció dels usuaris dels serveis d’atenció a la dependència, funció 
prevista en el reglament orgànic i funcional de la conselleria competent en matèria 
de dependència. 

Finançament de la dependència 

17. Per a donar compliment adequat a l’article 158.1 de la Constitució espanyola, el 
finançament estatal degué assignar-se inicialment en funció dels serveis i activitats 
estatals assumits per cada CA, no dels implementats o desenvolupats, tenint en compte 
que cada CA partia de diferents models de serveis socials i diferents capacitats de 
gestió i pressupostàries que era necessari igualar.  

18. El nivell mínim de protecció estatal no hauria de calcular-se en funció del nombre de 
beneficiaris de la dependència, el grau de dependència i la prestació reconeguda, com 
indica el reformat article 9 de la LAPAD, sinó sobre la població superior a 65 anys. 
Compartim la conclusió de l’informe de la comissió ministerial per a l’anàlisi de la 
situació actual del sistema de dependència nomenada al febrer de 2017 quan afirma 
que: “Per tant, és innegable que fa falta incloure referències poblacionals si realment 
es vol realitzar una anàlisi adequada de la situació de cobertura del SAAD. És necessari 
buscar informació que permeta determinar la població potencialment dependent, que 
puga servir per a construir indicadors rellevants sobre el grau de cobertura real del 
sistema.” Si s’haguera aplicat aquest criteri, la Comunitat Valenciana hauria rebut un 
major finançament estatal durant el període 2008 a 2018 per import de 733,8 milions 
d’euros, segons càlculs de la Sindicatura, fins a aconseguir els 1.401,8 milions, la qual 
cosa suposaria un increment del 109,9% sobre el realment rebut (668,0 milions d’euros).  

19. El nivell de protecció acordat previst en l’article 7 de la LAPAD està suspés des de 
l’exercici 2012. Aquesta suspensió té dues conseqüències molt importants sobre la 
protecció efectiva de la dependència: en primer lloc, que el SAAD no respon a l’acció 
coordinada i cooperativa de l’AGE i les CA que es disposa en l’article 1.1 de la LAPAD; i 
en segon lloc, que el finançament de l’Estat no és suficient en privar-se d’aquest nivell 
de protecció. 

20. En conseqüència, es desprén que el finançament de l’Estat no és suficient, estable ni 
sostingut, i està molt allunyat del 50% previst en la memòria econòmica d’aprovació 
inicial de la LAPAD. Sobre aquest tema, la direcció general competent en matèria de 
dependència ha estimat que la Comunitat Valenciana ha deixat de percebre 1.768,1 
milions d’euros des de l’any 2009 perquè l’Estat no ha aportat el finançament previst 
en aquesta memòria. 
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21. Compartim les conclusions de l’informe de la comissió d’experts nomenada per les 
Corts Valencianes al desembre de 2017, en les quals sosté que el finançament estatal 
per al SAAD ha d’incorporar-se al nou model de finançament autonòmic com la resta 
de competències transferides a les CA, de manera que es puga garantir de manera 
efectiva la prestació prevista en la LAPAD i utilitzar com a criteri de repartiment la 
població potencialment dependent. 

Litigiositat  

22. Segons la informació obtinguda dels responsables de la dependència, durant els 
exercicis 2017, 2018 i 2019 s’han pagat 795.075 euros com a conseqüència de 
sentències estimatòries en via administrativa i 1.624.537 euros per sentències en via 
jurisdiccional.  

23. Quant als expedients de responsabilitat patrimonial de persones mortes pendents de 
resolució, no es disposa de la quantificació de l’import a pagar. Sobre aquest tema, la 
Sindicatura ha estimat que, aplicant un cost mitjà mensual de les prestacions 
econòmiques de l’any 2018 de 426 euros, per a una estimació de temps de demora 
reclamat de mig any, la quantia resultant ascendiria a 31.906.548 euros. 

Demanda futura de la dependència 

24. A la Comunitat Valenciana, el nombre de persones potencials amb dret al sistema de 
la dependència augmentarà considerablement en els pròxims anys, segons la projecció 
de població d’edat superior a 65 anys de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, si el 
percentatge de dependents sobre aquesta franja de població arribara al 18,1%, hipòtesi 
bastant raonable, el nombre de ciutadans potencialment dependents augmentarà fins 
a 210.448 persones en 2030. Però a més, el nombre de sol·licituds a gestionar serà molt 
major (pot arribar a la xifra de 350.000 l’any 2030, segons les nostres estimacions) si es 
té en compte que en el sistema de dependència es tramiten també les sol·licituds que 
són valorades com a no dependents, les revisions de grau, de defuncions de persones 
no valorades o valorades, etc. 

25. Com a conclusió general, podem apuntar que, en els pròxims anys, la gestió de la 
dependència a la Comunitat Valenciana requerirà una rigorosa planificació i gestió dels 
mitjans tècnics, humans i pressupostaris, tant en l’àmbit local com en l’autonòmic, així 
com l’adopció dels mecanismes normatius necessaris que facen possible garantir que 
la provisió d’aquest servei social es puga prestar amb les màximes garanties. 

Crèdits necessaris  

26. Hem estimat que, a 31 de desembre de 2019, existeix una despesa reportada en matèria 
de dependència pendent d’imputar al pressupost de l’Administració de la Generalitat, 
almenys, de 119.856.627 euros, quantia que equival al 14% de la despesa anual per 
dependència a la Comunitat Valenciana. Aquest import comprén les partides següents: 
87.950.079 euros (punt 3.III de l’apartat 4.6.2) i 31.906.548 euros (punt 5 del capítol 5).  
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27. Considerem molt important que les possibles restriccions de la despesa pública que es 
puguen plantejar per efecte de la COVID-19 no afecten els crèdits necessaris per a 
atendre el sistema de la dependència. 

6. RECOMANACIONS 

A la Comunitat Valenciana s’han implantat íntegrament quatre de les nou recomanacions 
del TCu, que són les següents: 

 Sobre l’actualització, correspondència i interoperabilitat amb el SISAAD (secció 4.3). 

 Sobre la identificació dels usuaris de la dependència (secció 4.4). 

 Sobre els expedients electrònics (secció 4.7). 

 Sobre el control de cessació del dret a percebre les prestacions de dependència (secció 
4.8). 

Està en implementació la següent: 

 La formació dels cuidadors no professionals (secció 4.9). 

Per tant, estan pendents d’implantació efectiva, totalment o parcialment, quatre de les nou 
recomanacions del TCu: 

 Sobre l’harmonització de la normativa (secció 4.1). 

 Sobre el termini per a resoldre la prestació de dependència (secció 4.2). 

 Sobre la capacitat econòmica i participació del beneficiari en el cost de les prestacions 
de la dependència (secció 4.5). 

 Sobre el control comptable de la despesa de la dependència (secció 4.6). 

Les següents són altres recomanacions que proposa la Sindicatura de Comptes sobre 
determinats aspectes de la gestió de la dependència: 

En relació amb la normativa estatal 

1. Hauria d’analitzar-se la possibilitat de modificar la LAPAD perquè s’hi incloga un termini 
de resolució de l’expedient de dependència menor que l’actual de sis mesos. Aquest 
termini podria graduar-se en funció dels nivells de dependència, i no hauria de ser 
major de dos mesos per al nivell III. 

En relació amb la normativa autonòmica 

2. El Consell hauria d’adoptar les mesures necessàries per a aprovar els següents 
instruments importants en el termini previst en l’LVSS: el Pla Estratègic de Serveis 
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Socials de la Comunitat Valenciana (que ha d’assegurar la suficiència financera, tècnica 
i recursos humans de les prestacions de la dependència) i la Cartera de prestacions del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.  

3. La conselleria competent ha d’aprovar una nova regulació dels criteris de priorització 
per als serveis i prestacions econòmiques d’acord amb la LAPAD, en funció del grau de 
dependència i, a igual grau, per la capacitat econòmica del sol·licitant. 

En relació amb la gestió de l’activitat de la dependència 

4. Implantar un sistema automàtic de detecció d’errors en la tramitació dels expedients 
pels serveis municipals que substituïsca la validació de la Conselleria, a fi d’eliminar les 
demores en el reconeixement de grau, del PIA i de les prestacions. També ha 
d’actualitzar-se la instrucció aprovada al juliol de 2017 i incorporar-hi noves mesures 
que reduïsquen de manera efectiva les demores en la tramitació dels expedients. 

5. Establir els mecanismes necessaris que permeten un millor compliment de l’obligació 
legal d’avaluar periòdicament el sistema de la dependència. 

6. Assignar els mitjans materials i humans necessaris que garantisquen l’efectivitat en 
l’economia, eficiència i eficàcia en la gestió d’aquesta important responsabilitat pública 
que afecta la protecció d’un col·lectiu de ciutadans especialment vulnerable.  

7. Adoptar les mesures necessàries per a reduir l’elevada rotació i interinitat del personal 
de la direcció general competent en matèria de dependència, amb tasques de 
comprovació i validació dels expedients i de les valoracions de les persones dependents 
que són essencials per a complir els terminis legals. 

8. Complir la ràtio d’unitats de suport administratiu i d’equips de professionals prevista 
en els articles 64 a 67 de l’LVSS. 

9. Regular un sistema de gestió de qualitat específic per al procés de valoració de les 
persones dependents, així com augmentar el nombre de tècnics valoradors sanitaris i 
socials autonòmics. 

En relació amb la transparència en l’activitat de la dependència 

10. Considerem que la informació publicada en el lloc web de la conselleria competent 
(web de dependència), hauria d’ampliar-se amb les dades següents per a millorar la 
transparència i l’exercici d’aquests drets: 

I. Incloure en el menú de normativa vigent autonòmica les tres normes essencials 
següents: la Llei 3/2019, de 18 de febrer, el Decret 59/2019, de 12 d’abril, i la Llei 
4/2012, de 15 d’octubre. 

II. Quanties màximes mensuals de totes les prestacions econòmiques. 

III. Criteris d’assignació dels diferents serveis i prestacions econòmiques i d’elaboració 
de llistes d’espera. 
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IV. Terminis màxims de duració dels procediments administratius de la dependència i 
dels efectes que produeix el silenci administratiu (article 21.4 de l’LPAC). 

En relació amb el finançament del sistema de la dependència 

11. El finançament estatal de la dependència que es fixe en el futur model de finançament 
autonòmic i/o en la modificació de la LAPAD ha d’atendre la població potencialment 
dependent i no el nombre de persones reconegudes com a dependents amb dret a 
prestació. 

Amb aquest informe, la Sindicatura de Comptes pretén proporcionar als responsables i 
gestors de les diferents administracions públiques, estatal, autonòmica i local, un conjunt 
de conclusions, recomanacions i orientacions que ajuden a millorar l’economia, eficiència i 
eficàcia en la gestió de la dependència, i perquè aquest dret subjectiu siga plenament 
efectiu, realitzable i transparent per a tots els ciutadans potencialment dependents. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització d’aquesta fiscalització al personal de la 
Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

L’apèndix I inclou un detall de la normativa aplicable a la dependència, i els apèndixs II a 
VII contenen informació més detallada sobre la matèria i els resultats de la fiscalització 
realitzada. 
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APÈNDIX I 

Marc normatiu de la dependència 
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A) NORMATIVA ESTATAL 

Norma Vigència 

Normativa bàsica  

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència (LAPAD) 

1-1-2007 

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 

9-12-2007 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 

2-10-2016 

Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries 

1-1-2010 

Prestacions, nivell mínim de protecció i barem de valoració, en vigor  

Reial Decret 1082/2017, de 29 de desembre, 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 

1-1-2018 

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

15-7-2012 

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. 

1-1-2014 

Reial Decret 291/2015, de 17 d’abril, pel qual es modifica el 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. 

2-5-2015 

Reial Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció 
establit en la Llei 39/2006. 

1-1-2014 

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. 

18-2-2012 

SISAAD  

Ordre SSI/2371/2013, de 17 de desembre, per la qual es regula el Sistema d’Informació del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 

1-1-2014 

Ordre TAS/1459/2007, de 25 de maig, per la qual s’estableix el Sistema d’Informació del 
Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i es crea el corresponent fitxer 
de dades de caràcter personal 

29-5-2007 
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Norma Vigència 

Conveni de col·laboració entre l’IMSERSO i la Generalitat Valenciana per a establir i regular el 
procediment que possibilite la interoperabilitat del Sistema d’Informació per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència. 

19-10-2015 

Altres disposicions  

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

13-5-2007 

Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. 

08-03-2019 

Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra 
la precarietat laboral en la jornada de treball 

13-03-2019 

Acords adoptats pel Consell Territorial de Serveis Socials i del SAAD en: 

http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/organos_si
stema/org_cooperacion/ctsssaad/acuerdos_ct/index.htm 

 

B) NORMATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Norma Vigència 

Normativa bàsica  

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat 
Valenciana 

21-3-2019 

Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes 31-12-2017 

Lleis anuals de pressupostos de la Generalitat 

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

19-10-2012 

Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana 

4-8-1997 

 a 
21-3-2019 

Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació del sistema públic valencià de serveis 
socials 

13-11-2019 

Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció 
primària de serveis socials 

7-05-2020 

Reconeixement del dret a les prestacions  
 

Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a 
reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i 
prestacions econòmiques 

14-6-2017 
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Norma Vigència 

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 

3-3-2011 
a 

14-6-2017 

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

4-10-2007 
a 

3-3-2011 

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 a la 
Comunitat Valenciana 

31-10-2012 
a 

14-6-2017 

Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de 
modificació del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell 

20-1-2012  
a 

14-6-2017 

Ordre de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula 
el procediment d’aprovació del Programa Individual d’Atenció 

 

11-12-2007 
a 

14-06-2017 

Consell Interterritorial de Serveis Socials, Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a la Dependència i Comité Consultiu Autonòmic (actualment, les seues 
funcions les desenvolupa l’Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa en 
Serveis Socials previst en l’article 49 de la Llei 3/2019) 

 

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 

5-4-2007 
a 

21-3-2019 

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 
s’estableixen les seues normes de funcionament 

24-2-2010 
a 

21-3-2019 

Fons vinculats a la dependència 
 

Disposició addicional en les lleis de pressupostos de la Generalitat, des de l’any 2014: totes 
les aportacions per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006 quedaran afectades al 
compliment d’aquesta 

 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives  

Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica 
de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat 

5-7-2019 

Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el 
nombre i la denominació de les conselleries 

16-6-2019 

Decret 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

10-3-2018 
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Norma Vigència 

Decret 5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

28-1-2017 
a 

10-3-2018 

Decret 152/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

23-9-2015 
a 

28-1-2017 

Centres de serveis especialitzats per a atenció de persones majors 
 

Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció 
concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per 
entitats d’iniciativa social 

5-6-2002 

 

Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre registre dels titulars d’activitats 
d’acció social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d’acció 
social, a la Comunitat Valenciana 

13-11-2019 

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 serveis socials especialitzats per a 
l’atenció de persones majors 

15-2-2005 

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  

16-3-2012 

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 

16-4-2014 

Resolució de 15 de març de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis 
socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional per a l’any 2018 

23-03-2018 

Resolució de 27 de març de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis 
socials en el sector d’atenció a persones majors dependents per a 2019-2020 

1-04-2019 

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, de 29 de gener, del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 

6-3-2014 

Altra normativa  

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 

22-6-2011 

Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana 
l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional 

6-6-2013 
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Norma Vigència 

Acord de col·laboració entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball per al reconeixement de competències professionals 
adquirides per les persones cuidadores familiars en l’entorn domiciliari 

28-01-2019 

Ajudes i subvencions   

Ordre 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions 
en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors 

30-12-2015 

Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i 
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de 
l’autonomia personal i de l’accessibilitat 

26-02-2016 

Ordre 8/2016, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 
s’aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides a centres de dia, programes de 
prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de 
protecció, i programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen 
aconseguit la majoria d’edat 

14-04-2016 

Ordre 7/2016, de 7 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions 
relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per 
a persones dependents i en residències de tercera edat 

13-04-2016 

Resolució de 31 de març de 2015, de la consellera de Benestar Social, per la qual s’aprova 
el Pla d’Inspecció dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 2015-2018 

2015-2018 

Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual s’aprova el II Pla d’Inspecció dels Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana 2019-2022 

2019-2022 

Normativa de la Direcció General competent publicada en la web  

http://www.inclusio.gva.es/es/web/dependencia/directrius-instruccions-acords-

i-circulars 

 

Normativa de la Direcció General competent no publicada en la web  

Instrucció procediment d’assignació de places socials de residència i de centres de dia a 
persones majors no dependents 

1-05-2016 

Instrucció sobre condicions d’acreditació provisional de serveis de promoció de 
l’autonomia personal a persones en situació de dependència a entitats amb ànim de lucre 
en el sector de persones amb diversitat funcional 

17-07-2019 
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APÈNDIX II 

Aspectes bàsics de la regulació de la dependència 
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1. LA DEPENDÈNCIA COM A DRET SUBJECTIU 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), vigent des del dia 1 de gener de 2007 i 
modificada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, regula les condicions bàsiques 
de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència 
per mitjà de la creació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), 
en el qual col·laboren i participen totes les administracions públiques amb competències 
en la matèria. 

L’article 2.2 de la LAPAD qualifica la dependència de "l’estat de caràcter permanent en què 
es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i 
lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, 
necessiten l’atenció d’una altra o unes 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. 

La llei de dependència reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència com un nou dret subjectiu de ciutadania en l’àmbit 
estatal, dret que se satisfà a través de la creació del SAAD i s’inspira, entre altres, pels 
principis recollits en el seu article 3. 

La llei de dependència s’emmarca dins de les competències exclusives assignades a l’Estat 
per l’article 149.1 de la Constitució espanyola. En l’actualitat aquesta competència 
correspon al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que l’exerceix a través de l’Institut 
de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), entitat gestora de la Seguretat Social adscrita a la 
Secretaria d’Estat de Drets Socials. 

L’Administració general de l’Estat (AGE) ha anat traspassant a totes les CA la gestió de les 
funcions i serveis que realitzava l’IMSERSO. En particular, les CA han assumit el 
reconeixement i la gestió de les prestacions recollides en la llei de dependència, tant les 
derivades de les seues prestacions econòmiques com aquelles que es recullen en el catàleg 
de serveis. A l’AGE li correspon regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat 
de tots els espanyols en l’exercici dels drets derivats de la situació de dependència. El 
principi de cooperació interadministrativa que inspira la llei de dependència s’ha articulat 
principalment a través del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència. 

2. CLASSIFICACIÓ DE LES SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA 

L’article 26 de la LAPAD distingeix els graus següents: 

 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.  
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 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 vol el suport 
permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seua autonomia 
personal. 

 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 el suport indispensable i 
continu d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seua 
autonomia personal. 

3. CATÀLEG DE PRESTACIONS I DE SERVEIS 

Les prestacions del SAAD es classifiquen en serveis i prestacions econòmiques que, llevat 
de les excepcions que s’estableixen, són incompatibles entre si. La llei preveu tres tipus de 
prestacions econòmiques, les quanties màximes de les quals s’estableixen amb caràcter 
general: 

 Prestació econòmica vinculada al servei, que s’abonarà únicament quan no siga 
possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura, i s’acredite l’adquisició 
directa del servei per part del beneficiari. 

 Prestació econòmica per a cures en el medi familiar i suport a cuidadors/ores no 
professionals, a la qual s’atribueix un caràcter excepcional. 

 Prestació econòmica d’assistència personal, l’objectiu de la qual és contribuir a la 
contractació d’una assistència personal que facilite al beneficiari l’accés a l’educació i al 
treball, així com una vida més autònoma en l’exercici de les activitats bàsiques de la 
vida diària. 

La llei cataloga els serveis següents: 

 Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia 
personal.  

 Servei de teleassistència. 

 Servei d’ajuda a domicili, en les modalitats d’atenció de les necessitats de la llar i de 
cures personals. 

 Servei de centre de dia i de nit, en les modalitats de centre de dia per a majors, centre 
de dia per a menors de 65 anys, centre de dia d’atenció especialitzada i centre de nit. 

 Servei d’atenció residencial, amb residències per a majors i centres d’atenció a persones 
en situació de dependència. 
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4. FASES DEL PROCEDIMENT I TERMINI PER A RESOLDRE 

L’esquema procedimental de l’aplicació de la llei de dependència, que s’inicia amb la 
sol·licitud de les persones interessades, preveu dues fites principals: 

 La valoració i reconeixement de la situació de dependència, amb la determinació del 
grau, que dona lloc a l’emissió per l’òrgan autonòmic competent de la resolució 
pertinent de reconeixement del grau de dependència. 

 Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA), en el qual es determinen les 
prestacions més adequades per a l’atenció de la persona dependent, i emissió per 
l’òrgan competent de la resolució de reconeixement de la prestació. 

Quant al termini del procediment, la llei estableix que entre la sol·licitud de l’interessat i el 
reconeixement de la prestació per l’Administració no han de transcórrer més de sis mesos, 
termini que determina el dret a percebre les prestacions econòmiques. En tot cas, el dret 
d’accés a les prestacions derivades del reconeixement de la situació de dependència es 
generarà des de la data de la resolució de reconeixement de les prestacions o, si és el cas, 
des del transcurs del termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud sense haver-
se dictat i notificat resolució expressa de reconeixement de la prestació (apartat 3 de la 
disposició final primera de la LAPAD). 

5. FINANÇAMENT DEL SISTEMA DE DEPENDÈNCIA 

En el sistema regulat per la LAPAD, la dependència es finança a través de tres fonts: els 
pressupostos generals de l’Estat, els pressupostos de cada comunitat autònoma i les 
aportacions de les persones usuàries. Els nivells de protecció del sistema s’estableixen en 
l’article 7 de la LAPAD, que n’estableix els següents: 

 El nivell de protecció mínim establit per l’Administració general de l’Estat (AGE) en 
aplicació de l’article 9. 

 El nivell de protecció acordat entre l’Administració general de l’Estat i l’Administració 
de cada una de les comunitats autònomes a través dels convenis previstos en l’article 
10. 

 El nivell addicional de protecció que puga establir cada comunitat autònoma. 

L’AGE, a través de l’IMSERSO, finança el nivell mínim de protecció garantit. Aquest nivell 
mínim pot incrementar-se per mitjà de la subscripció de convenis amb les comunitats 
autònomes (nivell acordat), possibilitat que es troba suspesa des de l’exercici 2012. Cada 
comunitat autònoma ha d’aportar anualment una quantitat que, com a mínim, ha de ser 
igual a la que aporta l’AGE tant en concepte de nivell mínim de protecció garantit com, si 
és el cas, en concepte de nivell acordat. Així mateix, les comunitats autònomes poden 
establir un nivell addicional de protecció, amb càrrec als seus pressupostos. Les persones 
beneficiàries de les prestacions de dependència participen també en el finançament del 
cost dels serveis que reben tenint en compte la seua capacitat econòmica determinada per 
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la seua renda i el seu patrimoni. La capacitat econòmica de la persona beneficiària també 
es té en compte per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques. 

Per la seua banda, l’LVSS disposa, en el seu article 104, que el Sistema Públic Valencià de 
Serveis Socials es finança amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, els pressupostos 
dels ajuntaments, les diputacions provincials i la resta d’entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, i les aportacions finalistes dels pressupostos generals de l’Estat i de la Unió 
Europea. Així mateix, pot finançar-se amb les aportacions de les persones usuàries que, si 
és el cas, s’establisquen en norma amb rang de llei; les participacions econòmiques de 
persones físiques o jurídiques de naturalesa privada procedents de donacions, herències, 
llegats, i la resta d’aportacions voluntàries per a finalitats de serveis socials, d’acord amb la 
normativa de patrimoni de la Generalitat. 

D’acord amb les dades del XX Dictamen de l’Observatori de la Dependència, durant els 
últims tres anys (2017, 2018 i 2019) i de mitjana per al conjunt d’Espanya, la dependència 
es finança majoritàriament per les comunitats autònomes, que assumeixen el 63% del seu 
cost, l’Estat finança el 21% i els usuaris el 16% restant. A la Comunitat Valenciana els 
percentatges anteriors difereixen de la mitjana estatal: així, en l’exercici 2018 la 
dependència es va finançar en un 79,9% amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, en 
un 12,1% amb transferències de l’Estat i en un 8,0% mitjançant aportacions dels usuaris. 
Aquestes dades posen de manifest l’escàs pes relatiu que té el finançament estatal a la 
Comunitat Valenciana. 

6. SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL SISTEMA PER A L’AUTONOMIA I 
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SISAAD) 

Un dels pilars fonamentals en els quals es basa la gestió de la llei de dependència és el 
Sistema d’Informació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SISAAD), 
l’objecte del qual és garantir la disponibilitat d’informació i la comunicació recíproca entre 
les administracions públiques. El SISAAD s’ha posat a la disposició de totes les comunitats 
autònomes perquè puguen realitzar, si així ho desitgen, la gestió dels seus expedients i 
generar les estadístiques del sistema d’atenció a la dependència. L’AGE, a través de 
l’IMSERSO, és la responsable de l’administració del SISAAD. 

Algunes CA (entre les quals la Comunitat Valenciana) utilitzen les seues pròpies aplicacions 
informàtiques per a la gestió del SAAD i remeten la informació al SISAAD per procediments 
telemàtics. Independentment que la comunitat autònoma estiga gestionant o no els seus 
expedients mitjançant el SISAAD, totes estan obligades a informar de certes dades de 
consolidació i control en les diferents etapes de l’expedient. 

7. ÒRGANS DE LA GENERALITAT COMPETENTS EN MATÈRIA DE LA 
DEPENDÈNCIA  

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és la conselleria competent 
en matèria de serveis socials, promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
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situació de dependència, d’acord amb el que estableix el Decret 105/2019.11 Per la seua 
banda, el Decret 62/2017 estableix que a la persona titular de la direcció general amb 
competències en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència li correspon 
dictar i notificar les resolucions administratives següents en els seus respectius terminis 
màxims, per a reconéixer: 

 La situació de dependència per mitjà de la valoració del grau de dependència en el 
termini de tres mesos des de la data de registre d’entrada de la sol·licitud (article 11.4). 

 Un programa individual d’atenció (PIA) amb què accedir al sistema públic de serveis i 
prestacions econòmiques en el termini de tres mesos des de la data de la resolució de 
grau de dependència (article 15.5). 

8. NORMATIVA AUTONÒMICA  

La normativa autonòmica sobre la dependència figura detallada en l’apèndix I d’aquest 
informe. Una norma fonamental és l’LVSS, que en la seua disposició final primera preveu 
un calendari de desplegament bàsic que no ha sigut observat ni per la conselleria 
competent ni pel Consell, segons hem indicat en el punt 1 del capítol 5 de l’Informe.  

La disposició esmentada també preveu que el Consell aprove abans del 21 de setembre de 
2020 el Pla Estratègic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana i la Cartera de 
Prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.  

9. TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA EN LA GENERALITAT SOBRE LA 
DEPENDÈNCIA 

En la pàgina web de la conselleria competent consta una àrea específica per a la 
dependència (web de dependència). Considerem que la informació a publicar-hi ha 
d’incloure també els aspectes que recomanem en el punt 10 del capítol 6 de l’Informe.  

Quant al compliment de les obligacions d’informació en el portal de transparència previstes 
en l’article 9 de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l’article 41 del Decret 105/2017, del Consell, de 
desplegament de la Llei 2/2015, cal assenyalar que no consta o és insuficient pel que fa a 
la informació sobre resultats, activitat i finançament de les polítiques específiques d’atenció 
a la dependència, segons hem indicat en el punt 2 del capítol 5 de l’Informe. 

                                                           
11 Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la 
Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 
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APÈNDIX III 

Les prestacions de la dependència a la Comunitat Valenciana 
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1. INFORMACIÓ GENERAL 

Les característiques bàsiques dels serveis i prestacions econòmiques per a l’atenció de la 
dependència previstes en l’LVSS són les següents: 

 S’integren amb la denominació genèrica de “prestacions” i es proporcionen 
preferentment a través de l’oferta pública del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials 
(SPVSS). 

 Totes són prestacions “garantides” (article 32 de l’LVSS), perquè si es compleixen els 
requisits d’accés poden ser exigibles com a dret subjectiu, per a la qual cosa comptaran 
amb crèdits ampliables. 

 La persona dependent pot ser atesa simultàniament amb més d’un servei i prestació 
econòmica, segons un determinat règim legal d’incompatibilitats. 

A partir de la informació d’ADA a 24 de febrer de 2020, hem elaborat el quadre següent en 
el qual es detallen els serveis proveïts per a l’atenció de les persones dependents a la 
Comunitat Valenciana, comparant aquestes dades amb les que figuren en l’estadística 
mensual de l’IMSERSO: 
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Quadre 1. Prestacions de la dependència proveïdes a 24 de febrer de 2020. Comunitat Valenciana 

Concepte 

SERVEIS PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

Total 
Atenció 

residencial 
Centres 

de dia 
Teleassis-

tència 
Prevenció/ 
promoció 

Ajuda a 
domicili 

Cures 
familiars 

Vinculades 
al servei 

Assistent 
personal 

Prestacions principals (persones beneficiàries) 11.671 7.523 261 1.024 939 52.750 15.899 34 90.101 

Segones prestacions (de les beneficiàries) 458 590 5.034 46 36 2.303 307 1 8.775 

Total prestacions ADA 12.129 8.113 5.295 1.070 975 55.053 16.206 35 98.876 

% sobre el total 12,3% 8,2% 5,3% 1,1% 1,0% 55,7% 16,4% 0,0% 100,0% 

Total prestacions IMSERSO 11.981 6.961 5.014 785 950 54.696 16.056 27 96.470 

Diferència per rebutjos SISAAD i altres causes 148 1.152 281 285 25 357 150 8 2.406 

Segones prestacions segons la prestació 
principal de la persona beneficiària  

   
 

     

Atenció residencial  394  62   2  458 

Centres de dia 166   12  383 29  590 

Teleassistència 98 600  25 18 3.678 612 3 5.034 

Prevenció i promoció 18 11  4 1 9 3  46 

Ajuda a domicili  28  8     36 

Cures familiars  1.973  260   70  2.303 

Vinculades al servei 1 77  33 1 157 38  307 

Assistent personal    1     1 

Total  283 3.083  405 20 4.227 754 3 8.775 
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L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els següents aspectes importants a 24 de 
febrer de 2020: 

 Les prestacions de la dependència s’atorguen en forma de serveis en un 27,9%, en 
forma de prestacions econòmiques vinculades a aquests serveis, en un 16,4% i el 55,7% 
restant, en la prestació econòmica per a cures familiars. Aquest últim percentatge és el 
més alt del conjunt d’Espanya. 

 Les atencions en forma de serveis es presten a 21.418 persones, i en forma de 
prestacions econòmiques a 68.683 persones, de manera que resulta un total de 90.101 
beneficiaris. 

 El règim de compatibilitats permet que, simultàniament, alguns beneficiaris tinguen 
més d’un servei o prestació, de la qual cosa resulta que les prestacions totals pugen a 
98.876. En aquest sentit, i pel que fa a les segones prestacions, destaquen per la seua 
importància les relatives a teleassistència, de les quals gaudeixen un total de 5.034 
persones (la teleassistència es presta com a prestació principal a 261 persones). Les 
persones que gaudeixen de la teleassistència com a prestació secundària tenen com a 
prestació principal la de cures familiars (3.678 persones). 

En el gràfic, elaborat amb les estadístiques de l’IMSERSO, es mostra l’evolució de les 
prestacions econòmiques i dels serveis a  la Comunitat Valenciana i la mitjana d’Espanya, 
durant el període 2014 a 2019. 

Gràfic 1. Pesos relatius de les prestacions econòmiques i els serveis. Espanya i 
Comunitat Valenciana 
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En el gràfic anterior s’observa que a la Comunitat Valenciana ha anat creixent el pes relatiu 
que les prestacions econòmiques tenen davant dels serveis, mentre que aquestes 
proporcions s’han mantingut estables en la mitjana de tot Espanya. Segons consta en 
l’exposició de motius del Reial Decret 1050/2013, el sistema de la dependència té com a 
objectiu augmentar l’atenció mitjançant serveis davant de les prestacions econòmiques per 
cures familiars, com a mesura d’estalvi en la despesa pública. Aquest objectiu legal no s’està 
complint a la Comunitat Valenciana, segons hem indicat en el punt 4 del capítol 5 de 
l’Informe. 

2. PARTICIPACIÓ DELS BENEFICIARIS EN EL COST DE LES PRESTACIONS 

La participació dels beneficiaris en el cost de les prestacions està regulada en l’article 33 de 
la LAPAD. Segons aquesta disposició, els beneficiaris han de participar en el finançament 
de les prestacions segons el tipus i cost del servei i la seua capacitat econòmica personal. 
La capacitat econòmica del beneficiari també s’ha de tindre en compte per a determinar la 
quantia de les prestacions econòmiques. Per a donar compliment al manament de la 
LAPAD, el Consell Territorial va aprovar els criteris en el seu acord de 10 de juliol de 2012, 
que a la Comunitat Valenciana es van incorporar per mitjà de l’Ordre 21/2012, de 25 
d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Segons hem indicat en el punt 1 
de l’apartat 4.5.2 de l’Informe, aquesta ordre va ser anul·lada per via judicial l’any 2016. 

La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal va acordar, al juliol de 
2018, iniciar sengles procediments de revocació dels actes i resolucions de determinació 
del preu públic per la prestació del servei de centres residencials durant l’any 2014, tant per 
als usuaris que el van abonar al centre en què eren atesos com per als que el van abonar 
directament a la Generalitat per estar atesos en centres de titularitat pública. La situació 
d’aquests expedients a 7 de febrer de 2020, segons la informació facilitada per la direcció 
general competent en matèria de dependència, es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 2. Situació de la devolució de preus públics pagats indegudament en centres 
residencials en 2014 

Persones vives 

Nombre de 
persones 

Imports en euros 

Estimats Retornats Pendents 

Abonats a la Generalitat 877 1.110.861 0 1.110.861 

Abonats als centres 4.083 5.222.892 -269.804 4.953.088 

Sector majors 4.960 6.333.753 -269.804 6.063.949 

Abonats a la Generalitat 910 1.219.982 -1.172.989 46.993 

Abonats als centres 4.334 11.678.180 0 11.678.180 

Sector diversitat funcional  5.244 12.898.162 -1.172.989 11.725.173 

Total de persones vives 10.204 19.231.915 -1.442.793 17.789.122 

Persones mortes 
Nombre de 

Persones 
Estimats Retornats Pendents 

Abonats a la Generalitat 758 1.090.151 0 1.090.151 

Abonats als centres 6.806 8.706.117 0 8.706.117 

Sector majors 7.564 9.796.268 0 9.796.268 

Abonats a la Generalitat 71 106.578 0 106.578 

Abonats als centres 161 950.544 0 950.544 

Sector diversitat funcional  232 1.057.122 0 1.057.122 

Total de persones mortes 7.796 10.853.390 0 10.853.390 

Total 18.000 30.085.305 -1.442.793 28.642.512 

Respecte a la quantitat pendent de devolució, figura una provisió en el Compte de 
l’Administració de l’exercici 2019. 

En l’actualitat, la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, incorpora 
una taxa per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat. S’ha 
comprovat que la forma de càlcul de la quota íntegra determinada per aquesta norma 
autonòmica representa una participació menor del beneficiari en el cost de l’atenció 
residencial de la que resultaria si s’aplicaren els criteris de l’Acord de 10 de juliol de 2012, 
del Consell Territorial, principalment per les circumstàncies següents: 
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 La capacitat econòmica autonòmica es determina només en funció de la renda, sense 
considerar el patrimoni de l’usuari de la dependència, com sí que requereix el Consell 
Territorial. 

 La quantitat de referència per a despeses generals, que determina un menor import de 
la quota tributària, s’ha fixat autonòmicament en uns percentatges de l’IPREM superiors 
als del Consell Territorial. 

Respecte a les prestacions econòmiques, la direcció general d’atenció primària i autonomia 
personal competent va resoldre revocar d’ofici tots els actes administratius derivats de 
l’aplicació de l’Ordre 21/2012 i restituir les quanties deixades de percebre. La situació 
d’aquests expedients, segons la informació facilitada pels responsables de la dependència, 
és la següent: 

Quadre 3. Restitució de prestacions econòmiques 

Situació de les persones 
Nombre de 

persones 

Imports en euros 

Estimats Retornats Pendents 

Vives 6.367 27.198.051 -27.198.051 0 

Mortes 4.292 19.852.999 -6.842.434 13.010.565 

Total 10.659 47.051.050 -34.040.485 13.010.565 

En resum, pels expedients de persones vives, la Generalitat ha reintegrat totes les quantitats 
que ascendeixen a un total de 27.198.051 euros. Quant als de persones mortes, s’han 
retornat 6.842.434 euros i estan pendents de reintegrament 13.010.565 euros. En el Compte 
de l’Administració de l’exercici 2019 consta una provisió per a aquest concepte. 

3. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA MITJANÇANT SERVEIS 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra el catàleg de serveis que es presta a les persones dependents a la 
Comunitat Valenciana, amb les formes de provisió i els nivells d’atenció i competencials: 
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Quadre 4. Catàleg de serveis per a les persones dependents 

Serveis 
Formes de 
provisió  

  Nivells 

d’atenció competència 

Prevenció i promoció de 
l’autonomia personal Pública 

Primària de caràcter 
bàsic Local 

Ajuda a domicili Pública 
Primària de caràcter 
bàsic Local 

Teleassistència  
Pública o 
privada No definit Autonòmic 

Centre de dia i de nit 
Pública o 
privada 

Primària de caràcter 
específic 

Autonòmic 
delegable en EL 

Atenció residencial 
Pública o 
privada Secundària 

Autonòmic no 
delegable en EL 

Les modalitats estan descrites en l’article 34 de l’LVSS de la manera següent: a) gestió 
directa o per mitjans propis, que serà la forma de provisió preferent; b) acords d’acció 
concertada amb entitats privades d’iniciativa social; c) gestió indirecta d’acord amb alguna 
de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic. 

El catàleg de serveis previst en els articles 36 de l’LVSS i 29 del Decret 62/2017 s’adequa al 
que estableix l’Estat en l’article 15 de la LAPAD, amb les excepcions que hem detallat en el 
punt 5 del capítol 5 de l’Informe quant a la seua implantació efectiva. 

La Comunitat Valenciana ha optat, segons es dedueix de la normativa autonòmica vigent, 
perquè totes les persones dependents tinguen dret d’accedir gratuïtament a aquests 
serveis, independentment de la seua capacitat econòmica, excepte per al servei d’atenció 
residencial, reservat per a les persones valorades amb els graus II i III, que, en aquest cas, 
han de participar econòmicament en el cost del servei per mitjà del pagament d’una taxa, 
tal com s’estableix en els articles 111 a 114 de l’LVSS, conclusió indicada en el punt 4 de 
l’apartat 4.5.2 de l’Informe. 
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Quadre 5. Nombre de dependents atesos per serveis com a modalitat principal 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per tipus de servei 

Prevenció i 
autonomia 

Ajuda a 
domicili 

Tele-
assistència 

Centre de 
dia 

Atenció 
residencial Total 

Abans 2015 149 - 56 3.555 3.247 7.007 

2015 - - 81 696 1.166 1.943 

2016 233 - 9 381 695 1.318 

2017 67 15 37 491 1.160 1.770 

2018 145 93 32 751 2.344 3.365 

2019 417 675 46 1.517 2.636 5.291 

2020 (*) 13 156 - 132 423 724 

Total 1.024 939 261 7.523 11.671 21.418 

(*) Fins al 24 de febrer de 2020. 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que el principal servei que es presta als beneficiaris 
de la dependència és el d’atenció residencial, que afecta el 54,5% del total de persones. El 
servei següent en importància és el de centre de dia, que es presta al 35,1% dels 
beneficiaris. Els altres serveis tenen pesos relatius escassament rellevants. 

4. SERVEI D’ATENCIÓ RESIDENCIAL 

Segons l’article 40 del Decret 62/2017, és un servei de caràcter permanent que constitueix 
la residència habitual de la persona en situació de dependència, i ofereix una atenció 
integral i continuada, de caràcter personal, social i sanitària. 

D’acord amb les estadístiques de l’IMSERSO a febrer de 2020, a la Comunitat Valenciana 
aquest servei es prestava al 12,3% del total de persones dependents, percentatge similar a 
la mitjana estatal, que és del 12,1%.  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei 
com a modalitat principal. 
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Quadre 6. Nombre de persones dependents ateses pel servei d’atenció residencial com 
a modalitat principal 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 109 1.486 1.652 3.247 

2015 484 367 315 1.166 

2016 102 273 320 695 

2017 119 482 559 1.160 

2018 100 1.019 1.225 2.344 

2019 127 1.180 1.329 2.636 

2020 8 193 222 423 

Total 1.049 5.000 5.622 11.671 

Analitzant el quadre anterior s’observa que el servei d’atenció residencial, el més important 
de la Comunitat Valenciana, es presta a un total d’11.671 persones, la major part de les 
quals dels nivells II i III. 

Una diferència entre la normativa estatal i l’autonòmica és que el Reial Decret 1051/2013 
estableix en el seu article 2 que l’atenció residencial no s’aplica al grau I, i no obstant això 
la Comunitat Valenciana sí que l’admet per l’article 30 del Decret 62/2017. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, no consta que la Generalitat dispose de mètodes de 
comptabilitat analítica que permeten la quantificació exacta del cost del servei. Els costos 
unitaris de referència són aprovats anualment en les lleis de pressupostos de la Generalitat. 
Per a l’any 2018, es va fixar un cost unitari del servei de 1.500 euros mensuals per a les 
persones majors dependents i de 2.100 euros mensuals per a les persones dependents amb 
diversitat funcional, quanties que van ser incrementades en un 22% i 12%, respectivament, 
per a l’any 2019. Aquest increment del cost de referència, en el cas de les residències per a 
persones majors, troba la seua justificació, segons l’informe facilitat sobre aquest tema per 
la direcció general competent en matèria de dependència, en el fet que els imports fixats 
anteriorment eren inferiors al cost real de mercat. 

Segons l’Informe de Serveis Socials dirigits a les persones majors a Espanya, de 31 de 
desembre de 2018, de l’IMSERSO, les places públiques o de finançament públic representen 
a la Comunitat Valenciana el 43,7% del total de places, per davall de la mitjana d’Espanya, 
que se situa en el 59,4%. La Sindicatura ha calculat que a la Comunitat Valenciana la ràtio 
de places de finançament públic, directa o indirecta, és d'1,8 per cada 100 majors de 65 
anys, lluny de la ràtio de 5 aconsellada per l’Organització Mundial de la Salut. Per tot això, 
l’increment experimentat des de l’any 2015 en l’oferta de places de finançament públic és 
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insuficient per a atendre la demanda d’aquest servei, amb l’agreujant que l’Institut Nacional 
d’Estadística projecta per a l’any 2030 una població superior a 65 anys del 22,4% a la 

Comunitat Valenciana, davant de l’actual 18,5%. 

Per a millorar aquesta situació, es troba en tràmit un 
nou expedient de contractació de servei de posada a 
la disposició de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 1.550 places en 
centres residencials per a persones majors de la 
Comunitat Valenciana, de les quals 924 són noves 
places públiques. El valor estimat del contracte 

ascendeix a 130.664.535 euros. 

5. SERVEI DE CENTRE DE DIA 

L’article 39 del Decret 62/2017 preveu que aquest servei és un recurs social que ofereix, 
durant el dia, una atenció integral a les persones per a la realització de les activitats bàsiques 
de la vida diària. 

D’acord amb les estadístiques de l’IMSERSO a febrer de 2020, a la Comunitat Valenciana 
aquest servei es prestava al 8,2% del total de persones dependents, percentatge 
lleugerament superior a la mitjana estatal, que és del 6,9%.  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei 
com a modalitat principal.  

Quadre 7. Evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei, com 
a modalitat principal 

Any de resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 350 2.082 1.123 3.555 

2015 413 171 112 696 

2016 128 140 113 381 

2017 109 204 178 491 

2018 226 315 210 751 

2019 460 639 418 1.517 

2020 38 53 41 132 

Total 1.724 3.604 2.195 7.523 

“L'Institut Nacional 
d'Estadística projecta per 
a l'any 2030 una població 
superior a 65 anys del 
22,4% a la Comunitat 
Valenciana, davant de 
l'actual 18,5%” 
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Analitzant el quadre anterior s’observa que el servei de centre de dia no és molt rellevant, 
perquè es presta a un total de 7.523 persones, la major part de les quals dels nivells II i III. 

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 

Segons l’article 35 del Decret 62/2017, aquest servei té per finalitat previndre l’aparició o 
l’agreujament del grau de dependència, per mitjà del desenvolupament coordinat entre els 
serveis socials i de salut d’actuacions de promoció de condicions de vida saludables, 
programes d’atenció biopsicosocial i serveis de caràcter preventiu i de rehabilitació. 

D’acord amb les estadístiques de l’IMSERSO al febrer de 2020, a la Comunitat Valenciana 
aquest servei es prestava al 0,8% del total de persones dependents, mentre que de mitjana 
estatal es presta al 4,3%. El baix percentatge autonòmic s’explica en el punt 5 del capítol 5 
de l’Informe. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei 
com a modalitat principal.  

Quadre 8. Nombre de persones dependents ateses pel servei de prevenció i promoció 
com a modalitat principal 

Any de resolució 
del PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 98 49 2 149 

2015 - - - - 

2016 222 11 0 233 

2017 65 2 0 67 

2018 107 37 1 145 

2019 258 152 7 417 

2020 10 3 0 13 

Total 760 254 10 1.024 

Analitzant el quadre anterior s’observa l’escassa rellevància del servei de prevenció i 
promoció, ja que només es presta a 1.024 persones, la major part de les quals del nivell I, 
tal com preveu la normativa. 
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7. AJUDA A DOMICILI 

És un servei, segons l’article 38 del Decret 62/2017, prestat en el domicili de la persona 
dependent per entitats o empreses, amb la finalitat d’atendre les seues necessitats de la 
vida diària, personals i domèstiques. A la Comunitat Valenciana no es va incloure en el 
catàleg de serveis de la dependència fins a l’aprovació d’aquest decret. 

D’acord amb les estadístiques de l’IMSERSO a febrer de 2020, a la Comunitat Valenciana 
aquest servei es prestava al 0,8% del total de persones dependents, mentre que de mitjana 
estatal es presta al 17,7%, com a conseqüència del fet que la seua implantació progressiva 
per les entitats locals no es va iniciar fins a finals de l’any 2017. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei 
com a modalitat principal. 

Quadre 9. Nombre de persones dependents ateses pel servei d’ajuda a domicili com a 
modalitat principal 

Any de resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

2017 11 3 1 15 

2018 57 24 12 93 

2019 355 207 113 675 

2020 90 38 28 156 

Total 513 272 154 939 

Analitzant el quadre anterior s’observa l’escassa rellevància del servei d’ajuda a domicili, ja 
que només es presta a un total de 939 persones, la major part de les quals del nivell I. 

8. TELEASSISTÈNCIA 

Segons l’article 37 del Decret 62/2017, la teleassistència és un servei de prevenció de riscos 
en el domicili per mitjà de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb suport 
dels mitjans personals necessaris, en resposta immediata davant situacions d’emergència o 
d’inseguretat, soledat i aïllament. 

La normativa preveu que aquest servei és compatible amb qualsevol altre o prestació 
econòmica, llevat del servei d’atenció residencial i de la prestació econòmica vinculada a 
l’accés d’un servei d’aquesta naturalesa, tal com s’indica en l’article 41 del Decret 62/2017. 
Això explica que només el 5% de les persones el reba com a únic, i que per a la resta siga 
complementari d’uns altres serveis. 
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D’acord amb les estadístiques de l’IMSERSO a febrer de 2020, a la Comunitat Valenciana 
aquest servei es prestava al 5,3% del total de persones dependents, mentre que la mitjana 
estatal és del 17,5%. La diferència és deguda, en part, a l’existència de unes 5.000 persones 
beneficiàries que no es troben reflectides en ADA. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquest servei 
com a modalitat principal. 

Quadre 10. Nombre de persones dependents ateses pel servei de teleassistència com a 
modalitat principal 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 25 25 6 56 

2015 56 17 8 81 

2016 8 1 0 9 

2017 25 10 2 37 

2018 21 7 4 32 

2019 38 7 1 46 

Total 173 67 21 261 

 
Analitzant el quadre anterior s’observa l’escassa rellevància del servei de teleassistència 
com a modalitat principal, ja que només es presta a un total de 261 persones, la major part 
de les quals del nivell I. 

9. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA PER MITJÀ DE PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES 

Aspectes generals 

Les prestacions econòmiques es configuren en les tres següents modalitats previstes en la 
LAPAD: 

 Prestació econòmica vinculada al servei (article 17). Té caràcter periòdic i es reconeix 
únicament quan no siga possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura, 
en funció del grau de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari, d’acord 
amb el que es preveu en el conveni formalitzat entre l’Administració general de l’Estat 
i la comunitat autònoma corresponent. Aquesta prestació ha d’estar, en tot cas, 
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vinculada a l’adquisició d’un servei. Està destinada a cobrir les despeses en què 
incórrega el beneficiari per rebre’l d’una entitat privada acreditada. 

 Prestació econòmica per a ser cuidat en l’entorn familiar i suport a cuidadors no 

professionals (article 18). El beneficiari pot, excepcionalment, rebre una prestació 
econòmica per a ser atés per cuidadors no professionals (que poden ser familiars o no 
familiars de la persona dependent) sempre que es donen condicions adequades de 
convivència i d’habitabilitat de l’habitatge i així ho establisca el seu programa individual 
d’atenció. 

 Prestació econòmica d’assistència personal (article 19). El seu objectiu és contribuir a la 
contractació d’una assistència personal, durant un nombre d’hores, que facilite al 
beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així com una vida més autònoma en l’exercici 
de les activitats bàsiques de la vida diària. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació rebuda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per prestacions 
econòmiques com a modalitat principal. 

Quadre 11. Nombre de dependents atesos per prestacions econòmiques com a 
modalitat principal 

Any de resolució 
del PIA 

Nombre de persones per tipus de prestació econòmica 

Vinculades 
al servei 

Cures 
familiars 

Assistent 
personal Total 

Abans 2015 814 4.100 3 4.917 

2015 377 1.684 - 2.061 

2016 1.742 8.224 1 9.967 

2017 1.988 5.314 3 7.305 

2018 3.704 12.591 4 16.299 

2019 6.477 18.022 21 24.520 

2020 797 2.815 2 3.614 

Total 15.899 52.750 34 68.683 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que la principal prestació econòmica que es 
proporciona als beneficiaris de la dependència és per a cures familiars, que afecta el 76,8% 
del total de persones. Les prestacions vinculades al servei a penes representen el 23,1%, i 
la d’assistent personal és totalment irrellevant. 
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Quanties de les prestacions econòmiques 

Les quanties màximes de les prestacions econòmiques que poden percebre els usuaris de 
la dependència les acorda el Consell Territorial per a la seua aprovació posterior pel Govern 
d’Espanya (article 20 de la LAPAD). En l’actualitat, aquestes quanties estan fixades en la 
disposició transitòria desena del Reial Decret Llei 20/2012. Se’n mostra un resum en el 
quadre següent: 

Quadre 12. Quanties màximes mensuals estatals de les prestacions econòmiques de la 
dependència en 2019 

Grau de 
dependència 

Tipus de prestació econòmica 

Cures 
familiars 

Assistència 
personal 

Vinculades a la 
resta de serveis 

Vinculades al servei 
d’ajuda a domicili 

III Gran dep. 387,64 715,1 715,1 699,0 

II Dep. severa 268,8 426,1 426,1 389,0 

I Dep. moderada 153,0 300,0 300,0 250,0 

La Generalitat ha regulat un nivell addicional de protecció en l’article 42 del Decret 62/2017, 
que es finança amb càrrec als seus fons propis, i que no té caràcter de dret subjectiu, tant 
per a la prestació econòmica d’assistència personal d’intensitat superior a 120 hores 
mensuals, com per a la prestació econòmica vinculada al servei d’atenció residencial, 
denominada de garantia, que substitueix la plaça pública. En l’exercici 2019 aquestes 
quanties addicionals són les següents: 

Quadre 13. Quanties màximes addicionals mensuals de les prestacions econòmiques de 
la Generalitat en 2019 

Grau de dependència 
Persones menors de 65 anys amb 

diversitat funcional Persones majors de 65 anys 

1.634,9 1.109,9 

1.923,9 1.398,9 

III Gran dependència 

II Dependència severa 

I Moderada (només 
per a la p. e. de 
garantia )

2.050,0 - 

Aquestes quanties estan calculades sobre la base dels costos unitaris de referència establits 
per la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019, tal com s’estableix en la Llei 
20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.  
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10. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A CURES FAMILIARS 

L’article 14.4 de la LAPAD estableix que el beneficiari pot, excepcionalment, rebre una 
prestació econòmica per a ser atés per cuidadors no professionals, sempre que es donen 
condicions adequades de convivència i d’habitabilitat de l’habitatge i així ho establisca el 
seu PIA. Per a assegurar aquesta excepcionalitat, el Reial Decret 1051/2013 va separar la 
regulació dels requisits i condicions d’accés a aquesta prestació econòmica de les de la 
resta de prestacions econòmiques. D’aquesta manera, mentre que els requisits i condicions 
d’accés a la resta de prestacions econòmiques poden ser establits per les comunitats 
autònomes, tenint en compte els acords que adopte el Consell Territorial sobre aquest 
tema, per a la prestació econòmica de cures familiars han d’aplicar-se obligatòriament els 
requisits i condicions previstos en l’article 12 del Reial Decret 1051/2013, que, respecte a la 
persona cuidadora, poden resumir-se en els següents: 

 Que haja conviscut en el mateix domicili durant el període previ d’un any a la data de 
la presentació de la sol·licitud de dependència, excepte per a les persones dependents 
que visquen en un entorn rural i tinguen un grau I de dependència. 

 Que assumisca formalment un compromís d’atenció i formació. 

La condició estatal de convivència es recollia adequadament en la normativa valenciana, en 
concret en l’Ordre de 5 de desembre de 2007 de la Conselleria de Benestar Social,12 i en 
l’Ordre 21/2012. No obstant això, amb l’entrada en vigor del Decret 62/2017, la prestació 
econòmica per a cures familiars es fonamenta en la preferència del sol·licitant i en la 
idoneïtat professional de l’atenció, sense que es requerisca que el cuidador convisca en el 
domicili de la persona dependent, ni abans ni durant l’atenció. La Sindicatura considera que 
dins del marc legal bàsic hi ha altres prestacions que permeten a la persona dependent 
continuar en el seu entorn familiar, com són el servei d’ajuda a domicili, la teleassistència, 
la prevenció i promoció de l’autonomia personal, les prestacions econòmiques vinculades 
a aquests serveis o la prestació econòmica d’assistència personal. En conseqüència, 
considerem que no s’està garantint la igualtat de tots els espanyols, competència exclusiva 
de l’Estat a l’empara de la qual s’ha dictat la LAPAD, quan a la Comunitat Valenciana 
s’infringeix el tracte comú per al reconeixement de la prestació econòmica per a cures 
familiars, segons hem indicat en el punt 1 de l’apartat 4.1.2 de l’Informe. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents beneficiàries d’aquesta 
prestació com a modalitat principal. 

  

                                                           
12 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 a la Comunitat 
Valenciana. 
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Quadre 14. Nombre de persones dependents ateses per la prestació econòmica per a 
cures familiars com a modalitat principal 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 6 2.437 1.657 4.100 

2015 252 815 617 1.684 

2016 3.439 2.807 1.978 8.224 

2017 2.823 1.392 1.099 5.314 

2018 4.511 4.629 3.451 12.591 

2019 6.078 6.611 5.333 18.022 

2020 1.261 861 693 2.815 

Total 18.370 19.552 14.828 52.750 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que la prestació econòmica per a cures familiars és 
molt significativa, perquè afecta un total de 52.750 persones, amb una distribució similar 
entre els tres graus de dependència. 

11. PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI 

Regulada en l’article 17 de la LAPAD, és una prestació de caràcter periòdic que es reconeix 
únicament quan no siga possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura, en 
funció del grau de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari, d’acord amb el 
que es preveu en el conveni subscrit entre l’Administració general de l’Estat i la 
corresponent comunitat autònoma. Aquesta prestació estarà, en tot cas, vinculada a 
l’adquisició d’un servei. Les administracions públiques competents supervisaran, en tot cas, 
la destinació i utilització d’aquestes prestacions al compliment de la finalitat per a la qual 
van ser concedides. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra l’evolució del nombre de persones dependents ateses per aquesta 
prestació com a modalitat principal. 
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Quadre 15. Nombre de persones dependents ateses per la prestació econòmica 
vinculada al servei com a modalitat principal 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per tipologia del servei vinculat 

Ajuda a 
domicili 

Atenció 
residencial 

Garantia 
atenció 

residencial 
Centre 
de dia 

Prevenció i 
promoció Total 

Abans 2015 210 587 - 17 - 814 

2015 299 73 - 5 - 377 

2016 686 1.019 - 37 - 1.742 

2017 1.235 571 142 40 - 1.988 

2018 2.304 958 282 160 - 3.704 

2019 2.627 1.438 2.200 162 50 6.477 

2020 440 211 95 35 16 797 

Total 7.801 4.857 2.719 456 66 15.899 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que aquesta prestació econòmica afecta un total 
de 15.899 persones, principalment vinculada als serveis d’ajuda a domicili i d’atenció 
residencial. 

La informació del quadre anterior en funció del grau de dependència és la següent: 
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Quadre 16. Nombre de persones dependents ateses per la prestació econòmica 
vinculada al servei com a modalitat principal, segons el grau de dependència 

Any de 
resolució del 
PIA 

Nombre de persones per grau de dependència 

Grau I Grau II Grau III Total 

Abans 2015 23 483 308 814 

2015 221 87 69 377 

2016 637 599 506 1.742 

2017 854 578 556 1.988 

2018 1.534 1.158 1.012 3.704 

2019 1.890 2.444 2.143 6.477 

2020 234 317 246 797 

Total 5.393 5.666 4.840 15.899 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que aquesta prestació presenta una distribució 
similar entre els tres graus de dependència. 

12. EVOLUCIÓ DEL NIVELL D’IMPLANTACIÓ GLOBAL DE LA LLEI DE 
DEPENDÈNCIA 

La Sindicatura de Comptes va publicar en 2015 un informe específic sobre la dependència 
denominat “Auditoria operativa sobre l’ordenació i prestacions de la dependència: 
Avaluació amb criteris d’eficàcia, eficiència i economia del programa pressupostari 313.70. 
Exercicis 2012-2014”. Entre les conclusions d’aquest informe figura un apartat relatiu al 
nivell d’implantació global de la llei de dependència a la Comunitat Valenciana. Durant 
aquesta fiscalització hem realitzat un seguiment d’aquestes conclusions, que hem comparat 
amb la situació al febrer de 2020. Com a resultat d’aquest treball s’han posat de manifest 
els aspectes importants següents: 

1. En els últims cinc anys (octubre de 2014 a febrer de 2020) s’ha duplicat el nombre de 
persones dependents beneficiàries de prestacions, que ha passat de 41.994 a 90.101. A 
24 de febrer de 2020 hi ha 103.585 persones valorades com a dependents, de les quals 
el 87% s’han convertit en beneficiaris en accedir a les prestacions de la dependència, la 
qual cosa representa un percentatge superior en sis punts a la mitjana del conjunt 
d’Espanya. A l’octubre de 2014 hi havia 73.171 persones valorades, de les quals eren 
beneficiàries el 57%, la qual cosa representava un percentatge inferior en tres punts al 
nivell estatal. En conseqüència, s’ha reduït un 40% el nombre de persones que, 
valorades com a dependents, no havien accedit a les prestacions: 13.484 persones al 
febrer de 2020, davant de les 31.177 persones a l’octubre de 2014. Tot això ha sigut 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

57 

possible, principalment, pel significatiu augment dels pressupostos de la Comunitat 
Valenciana dedicats a l’atenció de la dependència. 

2. En aquest mateix període, no obstant això, s’ha multiplicat per nou el nombre de 
persones que, a pesar d’haver presentat la seua sol·licitud de dependència, encara no 
havien sigut valorades, de 3.535 a 31.202. Això s’ha degut al fet que la gestió de la 
dependència no ha absorbit adequadament l’increment de noves sol·licituds 
presentades entre els anys 2015 a 2019, que tripliquen les xifres de les sol·licituds d’anys 
anteriors. 

3. A 24 de febrer de 2020, el 56% de les prestacions de la dependència corresponen a les 
destinades a les cures en l’entorn familiar, davant del 30% que representen de mitjana 
per al conjunt d’Espanya. A l’octubre de 2014, el pes d’aquest tipus de prestacions se 
situava en la mitjana estatal, del 43% del total. Pel que fa al percentatge que 
representen el conjunt de prestacions que es desenvolupen en l’entorn domèstic (sense 
considerar l’atenció en centres de dia i en residències), el pes percentual és del 80%, i 
se situa al mateix nivell que la mitjana estatal, davant del 70% que representava a 
l’octubre de 2014. 

4. El nombre total de sol·licituds de dependència actives equival al 3% de la població de 
la Comunitat Valenciana, davant del 4% en què se situa de mitjana el conjunt d’Espanya. 
A l’octubre de 2014, aquests percentatges eren del 2% i 3,5%, respectivament.  

5. La Comunitat Valenciana presenta la segona menor ràtio d’Espanya de prestacions o 
serveis per persona beneficiària, d’1,1, quan aquesta ràtio era de l’1,17 a l’octubre de 
2014, mentre que la mitjana estatal ha continuat en l’1,3.  

6. Dels beneficiaris amb dret a prestacions, el 31,5% tenen reconegut el grau III de la 
dependència. Aquest percentatge se situa 2,6 punts per damunt de la mitjana estatal. 
A l’octubre de 2014, eren el 36,6% i se situaven en 3,1 punts per davall de la mitjana 
estatal. 

7. Les persones valorades com a no dependents representen el 15,4% de totes les 
resolucions emeses, percentatge 0,3 punts superior a l’estatal. A l’octubre de 2014 el 
percentatge era del 21,4% i se situava en 1,3 punts superior a l’estatal. 
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APÈNDIX IV 

Tramitació de les sol·licituds de dependència 
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1. APLICACIONS SISAAD I ADA 

Interoperabilitat entre els dos sistemes 

La Generalitat Valenciana gestiona la dependència mitjançant un sistema informàtic propi 
(denominat ADA) al qual tenen també accés les entitats locals que participen en aquesta 
gestió. La interoperabilitat13 d’ADA i SISAAD està en funcionament des de 2015, i s’ha  
signat un conveni entre l’IMSERSO i la Generalitat, amb data 19 d’octubre de 2015, que 
estableix i regula el procediment que la possibilita.  

Segons la direcció general autonòmica en matèria de dependència, actualment la 
comunicació mensual entre ADA i SISAAD és satisfactòria, si bé persisteix un volum reduït 
de rebutjos. La interoperabilitat permet que ADA envie al SISAAD de manera automàtica 
les altes de sol·licituds, les resolucions de grau i les seues revisions; les resolucions de PIA i 
les seues modificacions; els trasllats entre comunitats autònomes; les rectificacions; o els 
arxius de sol·licituds per desistiment, defunció o altres causes. Des de la Direcció General 
de Tecnologies de la Informació i des de la direcció general competent en matèria de 
dependència s’analitza mensualment la coincidència de la informació entre ADA i SISAAD. 
Les discrepàncies es comuniquen al servei d’atenció del SISAAD mitjançant una petició de 
modificació de dades que, una vegada resolta, permet a la direcció general autonòmica 
emetre i remetre la certificació mensual de dades i de liquidació del nivell mínim de 
protecció. 

En l’apartat 4.3.2 de l’Informe hem detallat determinats aspectes que han de ser millorats 
pel SISAAD. 

Actuacions del control per a comprovar la correcció de la informació 

Un dels procediments de la fiscalització ha consistit a conéixer les actuacions de control 
realitzades en l’exercici 2018 pels responsables de la gestió de la dependència en relació 
amb diversos aspectes. A continuació es resumeix la contestació rebuda sobre aquest tema: 

 En la detecció i comunicació de defuncions de persones dependents. Per a evitar els 
pagaments indeguts i mantindre actualitzada la informació remesa al SISAAD, 
mensualment els responsables de la dependència contrasten la informació en ADA 
amb la que figura en altres bases de dades (Registre Civil, INE, SINTEGRA, fitxers de 
persones mortes facilitats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública). A més 
es compta amb les comunicacions de defuncions realitzades pels mateixos familiars de 
les persones dependents i pels serveis socials acreditats. 

 En la veracitat de la informació. Quan els gestors detecten errors sobre la veracitat o 
qualitat de la informació en el SISAAD, s’envien “peticions suport” per a la seua 
correcció. També el SISAAD realitza peticions a la Generalitat.  

                                                           
13  Capacitat dels sistemes d'informació i dels procediments als quals aquests donen suport de 
compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells. 
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 En l’actualització de la informació del SISAAD. L’any 2018 es van escometre diversos 
desenvolupaments que han suposat una millora de l’aplicació ADA i de la qualitat dels 
enviaments al SISAAD.  

Rebutjos del SISAAD  

Durant el procés d’enviament d’informació des d’ADA al SISAAD es produeixen rebutjos 
que han de ser analitzats per a la seua correcció en el SISAAD o en ADA. Tots els expedients 
iniciats en ADA s’incorporen al SISAAD quan aquest els valida, excepte els rebutjats. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de les dades rebudes dels gestors, 
es mostra la informació sobre els rebutjos a tres dates concretes dels últims períodes: 

Quadre 17. Rebutjos del SISAAD 

Tipus de rebuig en les altes 

Nombre de rebutjos 

31/01/2017 31/12/2018 5/3/2020 

De sol·licituds 612 193 68 

De resolucions de grau Sense informació 600 847 

De resolucions de prestació 2.144 1.081 1.100 

Total 2.756 1.874 2.015 

S’observa en el quadre anterior que la major part dels rebutjos és deguda a les altes de 
resolucions de prestació. 

Revisió del sistema ADA  

Aquesta fiscalització no ha inclòs dur a terme una auditoria informàtica del sistema ADA. 
No obstant això, com a conseqüència de les proves realitzades, de l’anàlisi dels manuals de 
funcionament i de les converses mantingudes amb els responsables de la dependència, 
s’han posat de manifest les circumstàncies i problemes de l’aplicació ADA que hem detallat 
en els punts 11, 12 i 13 del capítol 5 de l’Informe. 

2. PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN LA TRAMITACIÓ DE LES 
SOL·LICITUDS 

Des del mes de juny de 2017, data d’entrada en vigor del Decret 62/2017, es va produir un 
canvi en el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de la dependència amb la 
finalitat d’acostar-lo als usuaris i aconseguir una major agilitat en el procés. L’article 5 
d’aquest decret estableix que el procediment s’inicia a instàncies de l’interessat davant 
l’ajuntament on estiga empadronat (amb anterioritat es tramitava des de l’Administració 
autonòmica). 
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La participació dels ajuntaments en la gestió de la dependència es pot resumir així, segons 
la descripció obtinguda dels gestors responsables: 

 El procés s’inicia amb el registre d’entrada de les sol·licituds presentades davant 
l’ajuntament d’empadronament. 

 Esmena de les sol·licituds i enregistrament en ADA per personal de l’ajuntament. 

 Informe social d’entorn, valoració de la dependència i fonamentació de les situacions 
d’extraordinària i urgent necessitat o especial vulnerabilitat, pels serveis socials 
generals on es troba empadronada la persona sol·licitant. 

 Els serveis socials municipals realitzen el seguiment de l’execució efectiva del PIA, 
especialment quan es tracta de serveis o prestacions a rebre al domicili. També tramiten 
les revisions de grau, del PIA i els canvis de preferències de la prestació sol·licitats pels 
interessats. 

 Per a una major eficàcia en la cogestió, s’han obert diversos fòrums electrònics: de 
coordinació de serveis socials, d’enregistrament, de procediment i de valoració, i 
existeix una unitat específica d’assessorament als treballadors socials. 

La sol·licitud ha de presentar-se mitjançant el model normalitzat previst en l’article 5.3 del 
Decret 62/2017. Hem observat que aquest model és molt extens i enrevessat, per la qual 
cosa considerem que no compleix els criteris de simplificació administrativa que requereix 
l’article 3 del Decret 165/2010.14 D’altra banda, i per a donar compliment a l’article 66.1 de 
l’LPAC, el model hauria d’incloure les dades relatives a l’òrgan, centre o unitat administrativa 
al qual es dirigeix la sol·licitud i el seu codi d’identificació corresponent. 

En la confecció dels expedients pels serveis municipals es cometen nombrosos errors que 
han fet necessari un procés de validació centralitzada en la conselleria, que produeix retards 
i demores. Aquest fet l’hem comentat en el punt 6 del capítol 5 de l’Informe. 

La direcció general en matèria de dependència va aprovar al juliol de 2017 una instrucció 
dirigida a les entitats locals i als serveis territorials i centrals de la Conselleria. Aquesta 
instrucció, tal com hem assenyalat en el punt 4 del capítol 6 de l’Informe, hauria 
d’actualitzar-se per a incorporar noves mesures amb la finalitat d’afrontar les greus 
demores en la tramitació dels expedients. 

3. VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

La valoració consisteix en la determinació tècnica del grau de dependència de les persones 
per mitjà de l’aplicació dels instruments i procediments d’avaluació establits en la 
normativa, com són el barem legal de valoració, l’informe social d’entorn, l’informe de salut 

                                                           
14 Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de 
reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic. 
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i, si és el cas, qualsevol document rellevant referit a les condicions socials o de salut de la 
persona sol·licitant. Un resum del procés és el següent: 

 Els treballadors socials emeten l’informe social d’entorn, l’objecte del qual és indicar les 
necessitats socials que té la persona interessada. 

 A continuació, els serveis socials municipals marquen una visita en l’entorn domèstic 
de la persona sol·licitant, per a objectivar la situació de dependència. 

 Després de la visita s’aplica el barem de valoració vigent per a obtindre la puntuació 
que determina el grau de dependència. 

 El document anterior es remet a la comissió tècnica avaluadora de la situació de 
dependència prevista en l’article 19 del Decret 62/2017, òrgan col·legiat adscrit a la 
direcció general competent en matèria de dependència, que emet una proposta de 
dictamen que eleva a aquesta direcció general. Aquesta comissió només revisa les 
valoracions rebudes completes que es troben dins de determinats paràmetres interns 
establits i tramita la resta de manera agrupada.  

 El subdirector general aprova el dictamen definitiu, i a continuació la titular d’aquesta 
direcció general emet la resolució administrativa expressa i per escrit sobre el 
reconeixement i grau de la situació de dependència. 

Aquest procediment de valoració s’ajusta, en general, a les disposicions de l’article 28 de la 
LAPAD. La direcció general competent en matèria de dependència compta amb quatre 
metges en la comissió tècnica avaluadora, la qual cosa es considera insuficient per a 
realitzar adequadament les funcions de control assignades. 

Persones menors de 18 anys 

Amb data 24 de febrer de 2020, de les 122.081 persones valorades com a dependents, tal 
com es mostra en el quadre 20 d’aquest apèndix, 282 eren menors de tres anys i 6.036, 
majors d’aquesta edat i menors de 18 anys. 

Per als menors de tres anys, el Reial Decret 174/201115 estableix l’obligació de revisar d’ofici 
la seua valoració als 6, 12, 18, 24 i 30 mesos i, als 36 mesos, tornar a avaluar-la amb el 
barem per a persones majors de tres anys. Quant als menors entre els tres i els 18 anys, 
aquest reial decret obliga a la revisió d’ofici de la seua valoració de dependència fins a 
veure complida la majoria d’edat. 

Per a verificar el compliment d’aquesta obligació hem revisat una mostra de 74 expedients 
d’entre les persones nascudes durant els anys 2014 a 2019. Les proves realitzades han posat 

                                                           
15 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. 
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de manifest els incompliments següents de la normativa, tal com hem assenyalat en el punt 
7 del capítol 5 de l’Informe: 

 En els menors de tres anys, les revisions d’ofici s’han realitzat només quan el menor 
havia fet els 36 mesos, però en cap cas als preceptius 6, 12, 18, 24 o 30 mesos. 

 En els menors de 18 anys, tan sols en el 25% dels expedients revisats s’ha realitzat la 
revisió de grau que els corresponia per període o grup d’escala. 

 Els responsables de la gestió de la dependència afirmen que, en l’actualitat, no s’estan 
obrint els corresponents expedients de revisions d’ofici per provisionalitat. 

4. DEMORES EN LA TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

La normativa de la dependència estableix que el ciutadà té el dret subjectiu a les prestacions 
i/o serveis de la dependència transcorreguts sis mesos des de la data d’entrada de la 
sol·licitud en els registres públics. No obstant això, la fiscalització realitzada ha posat de 
manifest que, en un nombre elevat d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana, hi ha moltes 
sol·licituds presentades que es comencen a tramitar, per mitjà del seu enregistrament en 
ADA, transcorreguts més de sis mesos des de la data de la seua presentació, la qual cosa 
fa impossible que els ciutadans vegen atesos els seus drets en el termini legal. Considerem 
que aquesta circumstància, tal com hem assenyalat en els punts 1 i 2 de l’apartat 4.2.2 de 
l’Informe és especialment greu perquè: 

 Afecta municipis grans, els habitants dels quals representen més de la meitat de la 
població de la Comunitat Valenciana perquè hi concorren, entre altres municipis, els 
ajuntaments d’Alacant i València.  

 Representa un incompliment del principi d’igualtat efectiva i no-discriminació entre els 
ciutadans de diferents municipis. 

 Impossibilita el compliment dels terminis legals. 

 Impedeix l’adequada planificació, supervisió i control econòmic de la dependència per 
part de la Generalitat, que no coneix en temps real quantes sol·licituds de dependència 
s’estan presentant a la Comunitat Valenciana. 

 La direcció general competent en matèria de dependència ens informa que s’han 
identificat els ajuntaments que tenen demores en l’enregistrament de les sol·licituds, 
comparant les dates de presentació i d’enregistrament en ADA, però que no coneix 
amb exactitud quantes sol·licituds estan presentades i no enregistrades en una data 
determinada. Considerem que aquesta és una deficiència greu en el control intern. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra com s’estaven enregistrant les sol·licituds de dependència presentades 
pels ciutadans amb anterioritat al mes d’agost de 2019 i, per tant, després d’esgotar-se el 
termini legal de sis mesos per a resoldre la prestació. 
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Quadre 18. Municipis amb demores en l’enregistrament de sol·licituds superiors a sis 
mesos 

Província Municipi 

Data de les sol·licituds més antigues que 
s’estaven enregistrant en ADA, el mes de 

gener de 2020 

De l’any  Del mes de 

València Paterna 2018 juny 

València Alzira 2018 octubre 

València Silla 2018 desembre 

València València 2019 gener 

València Tavernes de la Valldigna 2019 febrer 

Alacant Granja de Rocamora 2019 març 

Alacant Alacant 2019 maig 

Alacant Sant Joan d’Alacant 2019 maig 

Alacant Novelda 2019 juny 

Alacant Xixona 2019 juny 

Alacant Rafal 2019 juny 

Alacant la Vila Joiosa  2019 juliol 

Alacant Crevillent 2019 juliol 

Castelló Benicarló 2019 juliol 

Alacant Redován 2019 juliol 

Alacant Sant Vicent del Raspeig  2019 juliol 

Alacant Elda 2019 juliol 

Alacant Los Montesinos 2019 juliol 

Alacant San Miguel de Salinas 2019 juliol 

València Albalat de la Ribera 2019 juliol 

Alacant Algorfa 2019 juliol 

València Paiporta 2019 juliol 
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La importància d’aquests 22 municipis es posa de manifest en el fet que, a 24 de febrer de 
2020, concentren el 24,8% de les 145.718 sol·licituds actives en aquesta data (vegeu quadre 
20). A més, es té constància que en 68 municipis més (entre els quals destaquen Elx, Mislata 
i Torrent) s’enregistren sol·licituds amb demores d’entre dos i cinc mesos. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostren els percentatges de població que representen els municipis amb majors 
demores. 

Quadre 19. Percentatges de població que representen els municipis amb majors 
demores 

Nombre de municipis amb 
demores i els seus temps 

Percentatge sobre la població de la Comunitat 

Província 

Total  Alacant Castelló València 

22 municipis amb demores de 
més de 6 mesos 32,0% 4,7% 38,0% 31,9% 

68 municipis amb demores d’entre 
2 i 5 mesos 24,8% 18,7% 19,2% 21,2% 

Total 56,8% 23,4% 57,2% 53,1% 

Del quadre anterior es desprén el fet rellevant que en 90 municipis de la Comunitat 
Valenciana es produeixen importants demores en la tramitació de les ajudes de la 
dependència, i que aquests municipis representen més de la meitat (el 53,1%) de la 
població total. 

Per a comprovar la situació de les demores, hem analitzat una mostra de tres dels 
ajuntaments més significatius, com són els de València, Paterna i Alacant. Els dos primers 
mitjançant visites a les dependències municipals, i el tercer mitjançant la documentació i 
explicacions dels gestors, atés que no vam poder realitzar la visita per l’estat d’alarma 
sanitària. 

Ajuntament de València 

La visita a l’Ajuntament (28 de febrer de 2020) va posar de manifest els aspectes importants 
següents: 

 L’existència d’aproximadament un total de 6.000 sol·licituds presentades pels ciutadans 
que es trobaven en els armaris municipals pendents de ser registrades en ADA. 

 Que les causes de la demora en la gestió són, d’acord amb les verificacions realitzades 
i les converses mantingudes amb els responsables municipals, les següents: 
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 L’Ajuntament va rebre de la Conselleria l’1 de gener de 2018 un total de 2.445 
sol·licituds dels anys 2016 i 2017 que estaven pendents de gravar. 

 L’any 2018 figuraven destinades quatre persones per a l’enregistrament de dades 
en els serveis centrals, augmentades en una més al gener de 2020. Aquest nombre 
d’empleats està molt allunyat de la ràtio mínima de 158 persones de suport 
administratiu que li correspondria a la zona bàsica de serveis socials d’aquest 
municipi, en virtut del que es disposa en l’article 65.2 de l’LVSS. 

 El personal dels centres municipals de serveis socials (CMSS) no compta amb 
auxiliars administratius suficients per a revisar les sol·licituds que permeten detectar 
i solucionar amb temps raonable els nombrosos errors que contenen. En aquest 
sentit, i respecte a l’enregistrament de dades pels CMSS, durant l’any 2019 els 
errors o inexactituds, tant els detectats pels serveis socials centrals municipals com 
per la Conselleria, han provocat la devolució, aproximadament, de 890 sol·licituds 
als CMSS per a la seua esmena. 

Ajuntament d’Alacant  

Les proves realitzades han posat de manifest els següents aspectes importants: 

 L’existència d’aproximadament un total de 1.200 sol·licituds presentades pels ciutadans 
que es trobaven en els armaris municipals pendents de ser registrades en ADA. 

 Que les causes de la demora en la gestió són, d’acord amb les verificacions realitzades 
i les converses mantingudes amb els responsables municipals, les següents: 

 L’Ajuntament va rebre de la conselleria el 26 d’octubre de 2018 un nombre de 529 
sol·licituds de l’any 2017 pendents de gravar.  

 L’Ajuntament només compta amb una treballadora social i tres administratius que 
atenen la demanda de sol·licituds de dependència, els quals també es dediquen a 
altres matèries relacionades amb els serveis socials municipals. Aquest nombre 
d’empleats està molt allunyat de la ràtio mínima de 67 persones de suport 
administratiu que li correspondria a la zona bàsica de serveis socials d’aquest 
municipi, en virtut del que es disposa en l’article 65.2 de l’LVSS. 

 Fins a desembre de 2019, tota la tramitació de la documentació era manual, amb 
els riscos d’error consegüents.  

Ajuntament de Paterna 

La visita a l’Ajuntament (9 de març de 2020) va posar de manifest els aspectes importants 
següents: 

 L’existència d’aproximadament un total de 365 sol·licituds presentades pels ciutadans 
que es trobaven en els armaris municipals pendents de ser registrades en ADA. 
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 Que les causes de la demora en la gestió són, d’acord amb les verificacions realitzades 
i les converses mantingudes amb els responsables municipals, les següents: 

 L’Ajuntament només compta amb dos administratius que atenen la demanda de 
sol·licituds de dependència, els quals també es dediquen a altres matèries 
relacionades amb els serveis socials municipals, en una ciutat que compta amb dos 
barris amb risc d’exclusió social. Aquest nombre d’empleats està molt allunyat de 
la ràtio mínima de 14 persones de suport administratiu que correspondria a la zona 
bàsica de serveis socials d’aquest municipi, en virtut del que es disposa en l’article 
65.2 de l’LVSS. 

Conclusions generals dels tres ajuntaments  

Les hem detallades en el punt 2 de l’apartat 4.2.2 de l’Informe. 

5. SOL·LICITUDS PRESENTADES, REGISTRADES I ACTIVES 

Es consideren sol·licituds actives les presentades per ciutadans residents a la Comunitat 
Valenciana que figuren registrades en l’aplicació ADA. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra el nombre de persones amb sol·licituds actives a 24 de febrer de 2020, 
segons les principals situacions d’atenció i espera en les quals poden trobar-se des que 
presenten la sol·licitud fins que se’ls proveeix o no la prestació i/o el servei. 

Quadre 20. Persones amb sol·licituds actives a 24 de febrer de 2020 

Situació de les persones 

Província 

Total CV % 
Alacant % Castelló % València % 

Valorats com no 
dependents 5.341 11,7% 2.811 16,1% 10.344 12,6% 18.496 12,7% 

Dependents amb 
prestacions 27.505 60,0% 10.643 60,8% 51.953 63,0% 90.101 61,8% 

Total persones ateses 32.846 71,7% 13.454 76,9% 62.297 75,6% 108.597 74,5% 

Dependents valorats sense 
prestacions 4.003 8,7% 1.878 10,7% 7.603 9,2% 13.484 16,2% 

Pendents de valorar la 
dependència 8.956 19,6% 2.176 12,4% 12.505 15,2% 23.637 9,3% 

Total persones en espera 12.959 28,3% 4.054 23,1% 20.108 24,4% 37.121 25,5% 

Total 45.805 100,0% 17.508 100,0% 82.405 100,0% 145.718 100,0% 
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Persones ateses són aquelles que han sigut valorades i tenen la prestació de dependència 
corresponent, així com aquelles persones que han sigut valorades com a no dependents i, 
per tant, no els correspon una prestació de dependència. Persones en espera són les que, 
tot i ser dependents, no reben prestacions i també aquelles que, tot i haver presentat la 
seua sol·licitud, estan pendents de ser valorades en el grau de dependència. 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest, entre altres, els aspectes importants 
següents: 

 Persones valorades com a dependents. A la Comunitat Valenciana hi havia, a 24 de febrer 
de 2020, 103.585 persones valorades com a dependents; d’elles, 90.101 (el 87%) 
gaudien d’una prestació de dependència i 13.484 (el 13%) estaven pendents de rebre-
la. La ràtio de persones dependents amb prestacions, 87%, és sis punts superior a la 
mitjana d’Espanya, segons les estadístiques de l’IMSERSO a la data indicada. 

 Persones en espera. A 24 de febrer de 2020 hi havia, oficialment, 37.121 persones en 
espera per a ser ateses, la qual cosa suposa el 25,5% del total de sol·licituds actives en 
aquesta data. Les dades anteriors, no obstant això, han de ser matisades, perquè no 
inclouen, almenys, les 7.565 sol·licituds presentades, segons estimacions de la 
Sindicatura, que no estaven registrades en ADA. Si s’hi inclogueren aquestes sol·licituds, 
la ràtio d’espera seria del 29,2%, amb un total de 44.686 persones en espera. 

 Les sol·licituds actives a 24 de febrer de 2020 equivalen al 3% de la població de la 
Comunitat Valenciana. En el conjunt d’Espanya, aquest percentatge és del 4%, segons 
les estadístiques de l’IMSERSO. 

6. LLISTES I TEMPS D’ESPERA 

Llistes d’espera 

La Sindicatura considera que les llistes d’espera han d’estar integrades per totes les 
persones que reunisquen els requisits legals i estiguen pendents de ser ateses en els seus 
drets de la dependència. Aquesta població inclou: 

 Les persones que han presentat la seua sol·licitud i estan pendents de valoració. 

 Les persones que estiguen valorades i no disposen d’un PIA de servei i/o prestació 
econòmica. 

 Les persones que han presentat la seua sol·licitud a l’Administració però que aquesta, 
per deficiències en la gestió o mancances de mitjans necessaris, encara no l’ha gravada 
en el sistema ADA. 

Les dades de les dues primeres situacions s’obtenen d’ADA i es mostren a nivell global en 
el quadre 20 anterior. Un desglossament segons l’any en què van ser valorades les persones 
i l’any en què va ser registrada la sol·licitud de les no valorades és el següent: 
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Quadre 21. Nombre de persones en espera de ser ateses per anys i graus de valoració a 
24 de febrer de 2020 

Any 

Nombre de persones en espera de ser ateses 

Valorades Sense 
valorar 

Total  

I II III Total  

2014 i anteriors 
406 158 50 614 159 773 

2015 
48 40 16 104 72 176 

2016 
69 67 26 162 231 393 

2017 
172 94 47 313 942 1.255 

2018 
421 317 128 866 5.162 6.028 

2019 
2.349 2.526 1.978 6.853 15.252 22.105 

2 mesos de 2020 
1.695 1.595 1.282 4.572 1.819 6.391 

Total 5.160 4.797 3.527 13.484 23.637 37.121 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els següents aspectes importants: 

 Les sol·licituds valorades tenen una distribució uniforme entre els tres graus, amb una 
lleugera preponderància del grau I sobre els graus II i III. 

 El gruix de les sol·licituds sense valorar es concentra en els anys 2018 i 2019, sobretot 
en aquest últim, en el qual n’hi ha 15.252 del total de 23.637 sol·licituds d’aquesta 
situació. 

 A més, i tal com hem assenyalat anteriorment, tenint en compte que hi ha, almenys, 
7.565 persones més les sol·licituds de dependència de les quals no han sigut registrades 
en ADA, el nombre total de persones en espera de ser ateses seria, almenys, de 44.686, 
davant de les 108.597 persones que sí que han sigut ateses. 

Temps d’espera en les prestacions econòmiques 

L’any 2019, el temps mitjà que transcorre entre la resolució del grau de dependència i la 
resolució d’aprovació del PIA és de 100 dies. A aquest termini han d’afegir-se els dies que 
transcorren fins a l’efectivitat del cobrament de les prestacions econòmiques. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostren, per al període 2015 a 2018, els temps mitjans que transcorren des que 
es resol el PIA fins que es produeix el cobrament de les prestacions econòmiques segons 
les diferents modalitats. 
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Quadre 22. Temps mitjà que transcorre entre el reconeixement del PIA i l’efectivitat del 
seu cobrament 

Any 

Dies per modalitat de prestació econòmica 

Cures 
familiars 

Assistència 
personal 

Vinculades als serveis de 

Centre 
de dia 

Atenció 
residencial 

Ajuda a 
domicili 

Garantia 
atenció 

residencial 

2015 72 - 69 78 40 -  

2016 76 249 73 64 43 -  

2017 54 86 73 62 50 55  

2018 76 68 81 76 58 45  

Les dades del quadre anterior mostren que l’evolució dels temps mitjans d’espera no 
segueix una tendència consistent, perquè pugen o baixen en cada modalitat i en cada any, 
en estar condicionades per les disponibilitats pressupostàries. Centrant-nos en l’any 2018, 
el termini més curt es produeix en la modalitat de garantia d’atenció residencial, que és de 
45 dies; i el més llarg es dona en la modalitat de centre de dia, que és de 81 dies. 

Temps d’espera en els serveis de centre de dia i atenció residencial per a 
les persones dependents  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostren, per al període 2015 a 2018, els temps mitjans que transcorren des del 
reconeixement de grau i l’efectivitat del PIA segons les diferents modalitats: 

Quadre 23. Temps mitjà que transcorre entre el reconeixement de grau i l’efectivitat 
del PIA 

Any resolució 
grau 

Centres de dia Atenció residencial 

Dies de mitjana Dies de mitjana 

Grau I Grau II  Grau III Grau I Grau II  Grau III 

2015 616 480 467 - 366 251 

2016 282 365 404 - 335 254 

2017 528 501 701 - 317 235 

2018 393 358 360 - 240 170 
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L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els aspectes importants següents: 

 Una evolució positiva uniforme en els temps d’espera del servei d’atenció residencial, 
que l’any 2018 és de 170 dies per a les persones valorades amb un grau III. 

 En el servei de centres de dia, l’evolució presenta augments i disminucions sense una 
tendència concreta en els temps d’espera. 

Temps d’espera en els serveis de centre de dia i atenció residencial per a 
les persones dependents amb diversitat funcional 

Persones amb diversitat funcional són aquelles en què la diversitat física, mental, 
intel·lectual, cognitiva o sensorial, previsiblement de caràcter permanent, en la interacció 
amb diverses barreres, pot impedir la seua participació plena i efectiva en la societat en 
igualtat de condicions amb els altres. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostren, per al període 2015 a 2019, els temps mitjans que transcorren des del 
reconeixement del PIA i la seua efectivitat segons les diferents modalitats. 

Quadre 24. Temps mitjà que transcorre entre l’entrada en llista d’espera fins al 
reconeixement del PIA 

Any resolució PIA 

Dies per modalitat de servei en diversitat funcional 

Centres de dia  Atenció residencial 

2015 2.123 1.656 

2016 834 850 

2017 1.303 1.429 

2018 666 2.025 

2019 1.947 2.256 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els següents aspectes importants: 

 Els temps d’espera són molt elevats, especialment en el servei d’atenció residencial, la 
tendència de la qual és negativa. La direcció general competent en matèria de 
dependència és conscient del dèficit de places públiques, per la qual cosa, mentre 
s’assigna aquest servei, ofereix la possibilitat d’accedir a una prestació econòmica. 

 En els centres de dia, l’evolució és diferent, sense que hi haja una tendència 
determinada, perquè uns anys augmenta l’espera i uns altres disminueix. 
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Priorització de les llistes d’espera 

Els aspectes més importants els hem comentat en el punt 2 de l’apartat 4.1.2 de l’Informe, 
proposant la recomanació del punt 3 del capítol 6 de l’Informe. 

7. MODEL DE SOL·LICITUD DE DEPENDÈNCIA  

La sol·licitud inicial de dependència ha de presentar-se en un model oficial que està regulat 
per la normativa autonòmica. A partir de la revisió d’aquest model hem formulat les 
indicacions que figuren en l’apartat 2 d’aquest apèndix IV. 

8. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE TRAMITACIÓ 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest que, en general, a la Comunitat Valenciana, 
no s’està garantint el dret de les persones a conéixer l’estat de la tramitació de la seua 
sol·licitud de dependència, en una única seu, per a tot el procediment i en qualsevol 
moment. Aquesta conclusió la basem en els fets següents, que hem indicat en el punt 9 del 
capítol 5 de l’Informe:  

 En la web de dependència no hi ha cap espai que permeta, per exemple, amb la 
introducció del document oficial d’identitat i amb una altra dada que conste en la 
sol·licitud, conéixer l’estat de tramitació de l’expedient administratiu. 

 Les sol·licituds no incorporen un número d’identificació únic per a conéixer l’estat de 
tramitació de l’expedient. 

Amb aquesta situació es pot estar infringint l’article 105.b de la Constitució espanyola, que 
estableix que la llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, així 
com l’article 53.a de l’LPAC, 16  que preveu el dret dels interessats en un procediment 
administratiu a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment. 

D’altra banda, i segons manifestacions dels responsables de la dependència, en la pràctica 
no s’estan donant les condicions per al funcionament correcte de la tramitació telemàtica 
de la dependència, que figura en la seu electrònica de la Generalitat. En aquesta situació, 
no s’està donant compliment adequat a l’article 14.1 de l’LPAC, que estableix que les 
persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions 
públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
Aquesta conclusió l’hem indicada en el punt 10 del capítol 5 de l’Informe.   

  

                                                           
16 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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9. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS 

Sol·licituds inicials presentades 

Segons les dades obtingudes d’ADA a 24 de febrer de 2020, del total de 145.718 sol·licituds 
actives, 121.191 corresponien a sol·licituds inicials, és a dir, les presentades per primera 
vegada per les persones interessades. 

En el gràfic següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació d’ADA a 24 de 
febrer de 2020, es mostra l’evolució d’aquestes sol·licituds per anys i províncies. 

Gràfic 2. Nombre de sol·licituds inicials actives 

 
 

En el 70% de les sol·licituds inicials actives, la data de presentació de la sol·licitud es 
concentra en els anys 2015 a 2019, la qual cosa ha suposat un enorme esforç de gestió 
durant aquest període, que ha condicionat, juntament amb altres factors, el fet de no poder 
complir amb els terminis legals establits per a la valoració de la dependència i la provisió 
de les prestacions. 

L’any 2019 presenta un canvi en la tendència de creixement, més acusat a la província de 
València, però també a la d’Alacant. No obstant això, s’ha de tindre en compte que aquesta 
evolució no s’ajusta totalment a la realitat, ja que els ajuntaments de les capitals de les dues 
províncies mantenen un important volum de sol·licituds de dependència presentades pels 
ciutadans que no estan registrades en ADA. 
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Sol·licituds comprovades 

És competència municipal tant la gestió de les sol·licituds presentades com la valoració 
tècnica per a determinar si una persona és o no dependent. No obstant això, aquesta 
valoració tècnica no pot iniciar-se fins que la direcció general autonòmica competent en 
matèria de dependència no dona el vistiplau a l’expedient en ADA, moment en el qual la 
sol·licitud passa a l’estat denominat “Comprovada”. El procés acaba amb la resolució 
administrativa de grau i nivell que comporta que la sol·licitud de l’expedient administratiu 
passe a l’estat denominat “Resolta GiN”. 

A partir de la informació d’ADA a 24 de febrer de 2020, la Sindicatura ha elaborat el quadre 
següent en el qual es mostra l’evolució de la gestió de la dependència a partir de les 
sol·licituds inicials. 

Quadre 25. Gestió de les sol·licituds inicials de dependència.  

Període 

Nombre de sol·licituds inicials 
Nombre de sol·licituds 
pendents acumulades 

Presentades Comprovades 
Resolt el 

grau 
En la 

comprovació 

En la 
resolució de 

grau 

Fins a 2011 27.414 26.755 24.715 659 2.040 

2012 3.006 2.887 2.136 778 2.791 

2013 2.092 2.404 2.537 466 2.658 

2014 3.053 2.554 1.396 965 3.816 

2015 5.426 5.439 2.172 952 7.083 

2016 10.794 3.330 3.909 8.416 6.504 

2017 18.604 12.195 8.295 14.825 10.404 

2018 24.607 18.087 17.693 21.345 10.798 

2019 24.313 37.740 29.620 7.918 18.918 

2 mesos de 2020 1.882 3.439 5.154 6.361 17.203 

24/02/2020 121.191 114.830 97.627 6.361 17.203 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els aspectes importants següents, a 24 de 
febrer de 2020: 

 Del total acumulat de sol·licituds inicials presentades, 121.191, 114.830 (el 94,7%) 
havien sigut comprovades i 6.361 (el 5,3%) estaven pendents de comprovació. 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

75 

 Quant a les sol·licituds comprovades, 114.830, 97.627 havien sigut resoltes en grau i 
nivell (el 85,0%) i 17.203 (el 15,0%) estaven pendents de resolució. 

 L’any 2016 es va iniciar un fort increment anual en el nombre de sol·licituds inicials 
presentades pels ciutadans. Aquest increment és més acusat durant els anys 2018 i 
2019. 

 L’any 2019 és el que presenta major nombre de sol·licituds comprovades i resoltes. 

 El significatiu increment de les sol·licituds presentades pels ciutadans durant els anys 
2018 i 2019, unit a l’inici de l’exercici de la nova competència municipal de valoració de 
la dependència i als retards que hi havia acumulats, ha provocat que siga molt elevat 
el nombre de sol·licituds de dependència pendents de dictar-se la resolució de grau. 

El desglossament per províncies de les sol·licituds inicials pendents és el següent: 

Quadre 26. Sol·licituds inicials pendents per províncies 

Sol·licituds inicials 
pendents 

Província 
Total CV 

Alacant Castelló València 

En la comprovació 2.192 653 3.516 6.361 

En la valoració 6.733 1.515 8.955 17.203 

Total  8.925 2.168 12.471 23.564 

Com hem indicat en el punt 2 de l’apartat 4.2.2 de l’Informe, per a pal·liar aquesta situació 
d’espera és de vital importància que els ajuntaments complisquen amb la ràtio de les 
unitats de suport administratiu i dels equips de professionals, prevista en els articles 64 a 
67 de l’LVSS, especialment a les províncies de València i d’Alacant. Hem formulat una 
recomanació que figura en el punt 8 del capítol 6 de l’Informe. 

10. INCOMPLIMENT PER L’ADMINISTRACIÓ DELS TERMINIS LEGALS 

Respecte a les sol·licituds que en aquesta data ja havien sigut valorades com a dependents, 
i d’acord amb les dades que figuren en ADA, la Sindicatura ha elaborat el quadre següent 
amb l’evolució per a tota la Comunitat, en funció de l’any en què es va produir la resolució 
de valoració del grau, dels dies de mitjana transcorreguts entre les diferents situacions en 
les quals pot trobar-se una sol·licitud inicial, des de la seua presentació fins a la provisió de 
la prestació i/o el servei, amb la resolució PIA corresponent. 
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Quadre 27. Dies de mitjana transcorreguts entre les diferents fases del procediment i 
dies de demores sobre els terminis legals  

Any 
resol. 
grau  

Sol·licitud 

a 

comprov. 

Comprov. 
a 

valoració 

Valoració 
a 

grau 

Grau 
a 

prestació Total  

Demora a resoldre 

 Grau PIA  

2016 97 320 244 288 949 571 769 

2017 177 307 87 195 766 481 586 

2018 246 215 57 131 649 428 469 

2019 257 139 30 100 526 336 346 

La demora a resoldre el PIA es calcula restant al total dels dies transcorreguts entre la 
sol·licitud i la prestació, 180 dies, mentre que la demora a resoldre el grau es calcula restant 
a la suma dels dies transcorreguts des de la sol·licitud fins al grau (suma dels dies de les 
tres primeres columnes) 90 dies.  

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els aspectes importants següents a 24 de 
febrer de 2020, com hem resumit en el punt 1 de l’apartat 4.2.2 de l’Informe: 

 Els terminis mitjans de tramitació s’han anat reduint gradualment durant el període 
2016 a 2019. Així, l’any 2016 el termini total era de 949 dies, que s’ha rebaixat fins als 
526 dies en 2019.  

 No obstant això, el termini de 526 dies en 2019 representa una demora de 346 dies a 
resoldre el PIA i de 336 dies a resoldre el grau. 

 En 2019, la major part del termini total de 526 dies es concentra en el procés de 
comprovar la sol·licitud, que comporta 257 dies, ja per si mateix molt superior al termini 
legal total de 180 dies. Aquesta dada demostra la importància que totes les 
administracions públiques que gestionen la dependència (autonòmica i local) assignen 
els mitjans humans necessaris per a comprovar les sol·licituds en un termini raonable 
que permeta complir el termini legal de resolució. 

 El tram més curt del procés és el que transcorre entre la data de valoració i la del 
reconeixement de grau, que comporta 30 dies. 

Per províncies, l’anàlisi és la següent: 
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Quadre 28. Dies de mitjana transcorreguts entre les diferents fases del procediment i 
dies de demores sobre els terminis legals, per províncies.  

Any 
resol. de 
grau  

Sol·licitud 

a 

comprov. 

Comprov. 

a 

valoració 

Valoració 

a 

grau 

Grau 

a 

prestació Total  

Demora a 
resoldre 

Grau PIA 

PROVÍNCIA D’ALACANT 

2016 100 390 242 309 1.041 642 861 

2017 168 338 88 204 798 504 618 

2018 252 245 54 132 683 461 503 

2019 284 176 29 96 585 399 405 

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 

2016 94 238 247 248 828 489 648 

2017 204 205 94 193 696 413 516 

2018 223 131 66 125 546 330 366 

2019 231 95 29 98 453 265 273 

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

2016 97 291 245 282 915 543 735 

2017 176 313 86 191 765 485 585 

2018 248 214 56 131 649 428 469 

2019 250 131 30 103 514 321 334 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els aspectes importants següents: 

 En 2019, la resolució d’una sol·licitud inicial d’una persona dependent requereix un 
temps mitjà de 585 dies a la província d’Alacant, 514 dies a la de València i 453 dies a 
la de Castelló. 

 En 2019, les diferències entre províncies es produeixen en els temps que transcorren 
entre que es presenta la sol·licitud i es valora la persona, ja que, posteriorment, els 
temps són molt similars. 

 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

78 

Expedients de persones mortes  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació rebuda dels 
gestors, es mostra informació sobre els expedients relatius a persones mortes en els anys 
2017 i 2018, després que es complira el termini de sis mesos perquè l’Administració 
resolguera el procediment. 

Quadre 29. Persones mortes en 2017 i 2018 després d’haver transcorregut més de 6 
mesos des de la data de la seua sol·licitud 

Situació en la data de defunció 
Nre. de 

persones % 

No valorada la seua dependència 5.742 19,9% 

Valorats com a dependents, sense haver rebut prestació i/o servei 2.970 10,3% 

No atesos adequadament en la data de la seua defunció 8.712 30,2% 

Valorats com a no dependents 2.662 9,2% 

Dependents amb prestacions i/o serveis en la data de defunció 17.428 60,5% 

Atesos en la data de la seua defunció 20.090 69,8% 

Total  28.802 100,0% 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els aspectes importants següents: 

 En el quadre 21 figura que el total de persones en espera a 24 de febrer de 2020 era 
de 37.121, la qual cosa representava el 25,5% del total de sol·licituds actives. 

 No obstant això, la dada anterior és incompleta, ja que no inclou les persones que, a 
pesar d’haver presentat la seua sol·licitud, van morir després que es complira el termini 
de sis mesos per a resoldre. En tal cas, el percentatge anterior pujaria al 30-35%. 

En l’apèndix VI d’aquest informe s’analitzen els expedients de responsabilitat patrimonial 
derivats de les persones valorades com a dependents i mortes abans de rebre una 
prestació. 

11. PERSONAL ASSIGNAT A FUNCIONS DE LA DEPENDÈNCIA 

En l’informe d’aquesta Sindicatura denominat “Auditoria operativa sobre l’ordenació i 
prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d’eficàcia, eficiència i economia del 
programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014”, s’indicava que, l’any 2014, els 
recursos humans destinats a la dependència eren un total de 87 persones, de les quals 59 
pertanyien a l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS). 
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Segons manifestacions dels responsables de la dependència, aquests recursos humans eren 
insuficients per a gestionar adequadament el volum d’expedients de dependència. Per això, 
al febrer de 2016 la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de 
Dependència va elaborar una “Memòria justificativa de la necessitat de creació de llocs de 
treball funcionarials per a la realització de les tasques en matèria de dependència que 
substituïsca el personal d’estructura de l’IVASS”. En resum, aquesta memòria assenyalava 
que no resultava adequat utilitzar el personal de l’IVASS i que era procedent crear, almenys, 
41 llocs de treball funcionarial, integrats en la corresponent relació de llocs de treball de la 
conselleria competent en matèria de dependència. Com a resultat d’aquesta memòria, i 
amb l’aprovació del Decret 62/2017, es va iniciar la participació de les entitats locals en la 
gestió de la dependència i la Conselleria va assumir en la seua direcció general de serveis 
socials i persones en situació de dependència les tasques que realitzava l’IVASS. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació facilitada pels 
gestors i de la relació de llocs de treball de la Direcció General de Serveis Socials i Persones 
en Situació de Dependència, es mostra l’evolució de la plantilla de personal amb funcions 
directament relacionades amb la gestió de la dependència entre els anys 2014 a 2018: 

Quadre 30. Llocs de treball a 31 de desembre de 2018 de la direcció general competent 
en matèria de dependència 

Denominació Grup 

Nombre de llocs de treball 

Situacions 
anteriors 

Augment 
2014-2018 Total Dona Home Vacant 

Subdirector general A1 1 - 1 - 1 - 

Caps de servei A1 2 2 4 4 - - 

Tècnics superiors A1 11 13 24 14 6 4 

Metges de valoració A1 4 - 4 4 - - 

Psicòlegs de valoració A1 6 4 10 8 1 1 

Caps de secció A1/A2 2 6 8 7 1 - 

Treballadors socials A2 6 10 16 14 1 1 

Tècnic mitjà A2 2 20 22 15 5 2 

Terapeuta ocupacional A2 3 3 6 6 - - 

Infermer de valoració A2 - 2 2 1 1 - 

Cap d’unitat C1 3 2 5 3 2 - 

Administratius C1 4 - 4 3 1 - 

Caps de negociat  C1/C2 3 3 6 5 - 1 

Auxiliar de gestió C2 7 25 32 25 5 2 

Total  54 90 144 109 24 11 
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El personal de la Conselleria assignat a funcions directament relacionades amb la 
dependència ha passat de 54 persones a 144 en 2018, la qual cosa suposa un augment del 
167%. 

Des de l’any 2018 també cal comptar amb el personal de les entitats locals que es dedica a 
la tramitació i a la valoració de la dependència, que és el següent segons la informació 
facilitada pels responsables: 

Quadre 31. Personal d’entitats locals dedicat a la dependència, per províncies  

Funció 

Nombre de persones 

Alacant Castelló València Total 

Tècnic 208 126 433 767 

Valorador 181 117 416 714 

Enregistrador 279 163 536 978 

Total  668 406 1.385 2.459 

De l’anàlisi dels dos quadres anteriors, i de les converses mantingudes amb els responsables 
de la dependència, hem destacat en els punts 14 i 15 del capítol 5 de l’Informe les qüestions 
relatives al personal que afecten significativament la gestió de la dependència. 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

81 

 

 

 

 

APÈNDIX V 

Finançament del sistema de la dependència 
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1. FINANÇAMENT DE L’ESTAT. NIVELL DE PROTECCIÓ MÍNIM GARANTIT 

Es regula en l’article 9 de la LAPAD, que estableix el següent: 

“1. El Govern, escoltat el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, ha de determinar el nivell mínim de 
protecció garantit per a cada un dels beneficiaris del Sistema, segons el grau de la 
seua dependència, com a condició bàsica de garantia del dret a la promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la situació de dependència. L’assignació del nivell 
mínim a les comunitats autònomes es realitzarà considerant el nombre de 
beneficiaris, el grau de dependència i la prestació reconeguda. 

2. El finançament públic d’aquest nivell de protecció és a càrrec de l’Administració 
General de l’Estat que ha de fixar anualment els recursos econòmics en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat d’acord amb els criteris que estableix l’article 32.” 

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, va modificar el nivell mínim de protecció 
en dos aspectes importants: d’una banda, introdueix en l’article 9.1 de la LAPAD un nou 
concepte, denominat “prestació reconeguda”, que s’afegeix als anteriors de nombre de 
beneficiaris i de grau de dependència; d’altra banda, redueix les quanties del nivell mínim 
de protecció en un 13%, respecte de les fixades en l’annex del Reial Decret 569/2011.17  

El Reial Decret 1050/2013 estableix que, a l’efecte de l’assignació del nivell mínim de 
protecció, totes les prestacions tenen la consideració de serveis, amb excepció de la 
prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, que és una prestació econòmica, a la 
qual es penalitza en import tenint en compte la nova fórmula de càlcul que incorpora. 
Aquesta disposició va tindre gran impacte a la Comunitat Valenciana, on la prestació 
econòmica per a cures en l’entorn familiar té un pes molt elevat.  

Aquesta Sindicatura considera que el nivell mínim de protecció no hauria de calcular-se en 
funció del nombre de beneficiaris de la dependència, el grau de dependència i la prestació 
reconeguda, com indica el reformat article 9 de la LAPAD, sinó sobre la població superior 
a 65 anys (perquè aproximadament tres quartes parts de les persones la dependència de 
les quals ha sigut reconeguda tenen 65 o més anys d’edat, segons les dades estatals), 
combinat amb un criteri basat en la població dependent estimada. 

La LAPAD està sustentada en la competència exclusiva estatal de l’article 149.1 de la 
Constitució espanyola: “La regulació de les condicions bàsiques que garantisquen la 
igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals”. Per tant, un fi fonamental d’aquesta llei és garantir la igualtat de tots els 
espanyols en la prestació dels serveis socials de la dependència. D’altra banda, l’article 158.1 
de la Constitució espanyola estableix que “en els pressupostos generals de l’Estat es podrà 
establir una assignació a les comunitats autònomes en funció del volum dels serveis i 

                                                           
17  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. 
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activitats estatals que hagen assumit i de la garantia d’un nivell mínim en la prestació dels 
serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol”. Es parla, per tant, dels serveis i 
activitats estatals assumits, no dels implementats o desenvolupats, en els quals pot haver-
hi diferències entre comunitats autònomes. Doncs bé, s’ha de tindre en compte que cada 
comunitat autònoma partia de diferents models de serveis socials i de capacitats de gestió 
i pressupostàries, i per tant, de majors o menors necessitats de recursos que era necessari 
considerar per a garantir la igualtat de tots els espanyols. Aquesta conclusió s’indica en el 
punt 17 del capítol 5 de l’Informe. 

En aquest sentit, el segon informe de la comissió d’experts nomenada per les Corts 
Valencianes al desembre de 2017, denominat “Propostes per al nou sistema de finançament 
autonòmic”, destaca les diferències abans apuntades en analitzar la despesa pública en 
serveis socials de les administracions territorials per habitant de 65 anys o més (en 
considerar que una part important de les prestacions de les persones dependents es 
dirigeixen a aquest col·lectiu). Aquest informe inclou el quadre que reproduïm a 
continuació: 

Gràfic 3. Despesa pública en serveis socials de les administracions territorials per 
habitant de 65 anys o més. 2015 (en euros)  

 

Font: informe de la comissió d’experts nomenada per les Corts Valencianes al desembre de 2017, denominat 

“Propostes per al nou sistema de finançament autonòmic”.  

L’informe conclou que “la despesa per unitat de necessitat de les administracions territorials 
de la Comunitat Valenciana se situa un 33% per davall de la mitjana i més d’un 60% per 
davall de les que més gasten”. 

A la conclusió que la cobertura financera ha de realitzar-se en funció de referències 
poblacionals arriba també l’“Informe de la Comissió per a l’anàlisi de la situació actual del 
sistema de la dependència, de la seua sostenibilitat i dels actuals mecanismes de 
finançament, per a avaluar-ne l’adequació a les necessitats associades a la dependència”, 
de 6 octubre de 2017, publicat en la pàgina web de l’IMSERSO. Aquest informe conclou: 
“Per tant, és innegable que fa falta incloure referències poblacionals si realment es vol 
realitzar una anàlisi adequada de la situació de cobertura del SAAD. És necessari buscar 
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informació que permeta determinar la població potencialment dependent, que puga servir 
per a construir indicadors rellevants sobre el grau de cobertura real del sistema.”  

La Sindicatura ha estimat l’import que s’hauria cobrat pel nivell mínim de protecció, des de 
l’any 2008 al 2018, si la distribució s’haguera realitzat en proporció a la població major de 
65 anys, potencialment dependent, a l’1 de gener de cada exercici de referència, segons les 
estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística, obtenint els imports transferits per l’Estat 
de les memòries anuals de l’IMSERSO: 

Quadre 32. Estimació del nivell mínim de protecció en funció de població amb edat 
superior a 65 anys 

Àmbit territorial 

Nivell mínim de protecció en euros 

% Estimat Transferit Diferència 

Andalusia  2.084.947.823 3.041.331.606 956.383.783 45,9 

Aragó  438.449.546 395.544.568 -42.904.978 -9,8 

Astúries (Principat d’)  395.141.039 282.292.029 -112.849.010 -28,6 

Balears (Illes)  257.521.705 203.679.419 -53.842.286 -20,9 

Canàries  475.040.105 259.559.622 -215.480.482 -45,4 

Cantàbria  184.280.378 209.079.299 24.798.921 13,5 

Castella i Lleó  948.299.028 1.058.792.327 110.493.299 11,7 

Castella-la Manxa  601.649.246 671.485.725 69.836.478 11,6 

Catalunya  2.091.336.248 2.178.897.253 87.561.005 4,2 

Comunitat Valenciana  1.401.773.192 667.951.376 -733.821.816 -52,3 

Extremadura  343.064.029 421.739.095 78.675.066 22,9 

Galícia  1.027.212.374 750.132.294 -277.080.080 -27,0 

Madrid (Comunitat de)  1.633.123.817 1.469.762.361 -163.361.456 -10,0 

Múrcia (Regió de) 339.693.453 505.064.583 165.371.130 48,7 

Navarra  187.247.322 157.831.551 -29.415.771 -15,7 

País Basc  710.083.934 752.899.295 42.815.360 6,0 

Rioja (La)  98.116.313 190.937.150 92.820.837 94,6 

Total  13.216.979.553 13.216.979.553 0 - 

Aquest quadre l’hem elaborat de la manera següent: 

 Columna “Estimat”. A partir de les estadístiques públiques de l’INE, s’ha obtingut per a 
cada comunitat autònoma el percentatge que representa la seua població major de 65 
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anys sobre el total de la població d’Espanya corresponent a aquest mateix col·lectiu, 
tot això a 1 de gener de cada any; a continuació s’han aplicat aquests percentatges als 
imports transferits per l’Estat en cada un dels anys considerats i per comunitat 
autònoma, sumant-los per a obtindre la quantia total del període considerat. 

 Columna “Transferit”. És l’import real transferit per l’Estat pel nivell mínim a través de 
l’IMSERSO, des de 2008 a 2018, segons hem obtingut dels informes anuals d’aquest 
ens, publicats en la seua pàgina web. 

 Columna “Diferència”. És zero perquè en aquesta estimació s’ha utilitzat un criteri 
diferent de repartiment que ha de portar al mateix resultat conjunt. 

La principal conclusió que podem obtindre del quadre anterior és que la Comunitat 
Valenciana és la més desfavorida, atés que se li han transferit fons per import de 
667.951.376 euros si bé, segons l’estimació de la Sindicatura de Comptes, haurien d’haver 
ascendit a 1.401.773.192 euros, de la qual cosa es deriva un dèficit calculat de finançament 
de 733.821.816 euros, tal com hem indicat en el punt 18 del capítol 5 de l’Informe.  

2. FINANÇAMENT DE L’ESTAT. NIVELL MÍNIM. COMUNITAT 
VALENCIANA 

A partir de la comptabilitat del Compte de l’Administració de la Generalitat, la Sindicatura 
ha elaborat el quadre següent amb l’evolució dels ingressos obtinguts per la Generalitat en 
concepte de nivell mínim de protecció (concepte 420.01, actualment assignat a la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives): 

Quadre 33. Liquidació d’ingressos per nivell mínim 

Exercici 
Previsions 

pressupostàries 
Drets reconeguts 

nets  Cobraments  
Grau 

d’execució 

2014 66.268.210 60.265.258,69 60.420.087 90,9% 

2015 65.723.890 63.376.779,32 66.447.350 96,4% 

2016 100.368.830 86.117.558,71 80.164.972 85,8% 

2017 108.431.090 78.203.077,68 76.372.369 72,1% 

2018 116.271.170 85.214.306,96 86.406.465 73,3% 

2019 419.493.490 85.720.658,89 93.211.218 22,2% 

Les xifres del quadre anterior posen de manifest els aspectes importants següents: 

 El grau d’execució, que compara els drets reconeguts amb les previsions 
pressupostàries, i per tant mesura la fiabilitat de les previsions, mostra una evolució de 
major disparitat durant el període analitzat. 
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 La major diferència es produeix l’any 2019, en què el grau d’execució a penes és del 
22,2%. Es pot afirmar que les previsions d’ingressos de l’any 2019 no són reals i afecten 
el compliment del principi d’estabilitat pressupostària que ha de regir les actuacions de 
totes les administracions públiques, segons requereix l’article 135.1 de la Constitució 
espanyola. 

3. FINANÇAMENT DE L’ESTAT. NIVELL ACORDAT (SUSPÉS) 

Un dels nivells de protecció del sistema previst en l’article 7.2 de la LAPAD és el nivell 
acordat a través dels convenis de col·laboració entre l’Administració general de l’Estat i les 
diferents comunitats autònomes. No obstant això, aquest article està suspés des de 
l’exercici 2012, fet que té conseqüències molt importants sobre la protecció efectiva de la 
dependència, que hem detallat en els punts 19, 20 i 21 del capítol 5 de l’Informe. 

4. FINANÇAMENT AUTONÒMIC. COMUNITAT VALENCIANA 

En el pressupost de despeses de la Generalitat, els crèdits que es destinen a finançar les 
actuacions de la dependència no figuren consignats en partides pressupostàries 
específiques, la qual cosa dificulta conéixer amb exactitud el cost dels serveis i prestacions, 
tal com hem indicat en el punt 1 de l’apartat 4.6.2 de l’Informe. Pel que fa a programes, els 
crèdits de la dependència s’inclouen dins dels següents, que l’any 2018 estaven adscrits a 
la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal: 

 313.10: Serveis socials 

 313.40: Diversitat funcional 

 313.60: Gestió de centres de persones majors 

 313.70: Ordenació i prestacions de la dependència 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de les dades comptables del 
Compte de l’Administració de la Generalitat, es mostra l’evolució de les obligacions 
reconegudes dels quatre programes anteriors (en milions d’euros):  
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Quadre 34. Programes de despesa que inclouen la dependència 

Programa de despesa 

Obligacions reconegudes netes 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

313.10 Serveis socials 50,5 55,3 71,4 63,2 77,2 92,4 

313.40 Diversitat funcional 161,6 183,9 190,1 207,1 217,6 245,7 

313.60 Gestió de centres de persones majors 201,7 251,5 260,1 248,6 260,5 293,8 

313.70 Ord. i prestacions de la dependència 132,3 192,0 258,9 245,8 313,3 380,7 

Total 546,1 682,7 780,5 765,7 868,6 1.012,6 

De l’anàlisi de la informació comptable i del quadre anterior mereixen destacar-se les 
observacions importants següents: 

 Segons estimacions d’aquesta Sindicatura, els recursos destinats a finançar el cost dels 
serveis i prestacions econòmiques representen, aproximadament, el 73% de les 
obligacions reconegudes dins dels programes 313.10, 313.40 i 313.60, així com el 98% 
de les reconegudes en el programa 313.70. La resta són despeses d’altres activitats 
socials diferents de la dependència o altres despeses de dependència no imputades a 
aquest finançament.  

 Les despeses dels programes que inclouen la dependència han anat augmentant 
considerablement cada any i s’han duplicat durant el període analitzat, de manera que 
han passat de 546 milions d’euros en 2014 a 1.013 milions d’euros en 2019. 

L’acreditació de l’aportació de les comunitats autònomes per al finançament del SAAD està 
regulada en l’article 6.2.c del Reial Decret 1050/2013. Segons aquest article, la persona 
titular de l’òrgan competent responsable de la gestió a l’atenció de la dependència està 
obligada a expedir un certificat acreditatiu anual, abans del 30 d’abril de l’exercici següent 
al qual es referisca, que reflectisca les obligacions reconegudes al tancament de l’exercici 
pressupostari imputades al pressupost de despeses per al finançament del cost dels serveis 
i prestacions econòmiques, amb el vistiplau de l’interventor delegat corresponent. 

El criteri de certificació que preveu l’article 6.2.c del Reial Decret 1050/2013 presenta, al 
nostre judici, certes deficiències que representen limitacions per a un coneixement adequat 
de la despesa real en la dependència. Aquestes deficiències les hem comentades en el punt 
3 de l’apartat 4.6.2 de l’Informe.  

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de les certificacions anuals emeses 
per la Generalitat, es mostra l’evolució de la despesa en dependència certificada (en milions 
d’euros): 
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Quadre 35. Despesa en dependència certificada per la Generalitat  

Tipus de prestacions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Serveis 294,1 294,5 299,7 351,5 371,7 390,5 405,5 470,0 

Prestacions econòmiques  171,8 125,1 129,8 189,5 248,2 239,5 305,9 371,6 

 Cures familiars 116,0 74,3 81,4 128,5 178,4 152,7 198,9 237,4 

 Resta de prestacions econòmiques 55,8 50,8 48,4 61,0 69,8 86,8 107,0 134,2 

Total despesa liquidada 465,9 419,6 429,5 541,0 619,9 630,1 711,4 841,6 

A partir de les dades anteriors, hem calculat el cost unitari mensual de les diferents 
prestacions a la dependència, dividint la despesa certificada entre el nombre de persones 
beneficiàries a 31 de desembre de cada any, segons les estadístiques de l’IMSERSO. El 
resultat es mostra en el quadre següent (en euros): 

Quadre 36. Despesa mensual certificat per tipus de prestació  

Tipus de prestació 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Serveis 1.011 996 1.065 1.276 1.422 1.514 1.513 1.553 

Prestacions econòmiques  530 453 418 611 611 460 463 449 

 Cures familiars 424 317 320 505 535 381 395 372 

 Resta prestacions econòmiques 1.111 1.205 869 1.092 957 723 683 705 

Total  758 733 726 923 928 809 767 745 

No obstant això, hem d’assenyalar que, a causa de les deficiències en el criteri de certificació 
que preveu l’article 6.2.c del Reial Decret 1050/2013, els imports certificats no mostren el 
cost real dels serveis i prestacions de la dependència, ni tampoc són exactes els costos 
mitjans mensuals calculats.  

D’altra banda, l’anàlisi dels dos quadres anteriors posa de manifest els aspectes importants 
següents: 

 Excepte en l’exercici 2013, els imports certificats mostren una evolució anual ascendent, 
que representa que entre els anys 2012 i 2019 s’haja incrementat en un 80,8%. 

 El cost certificat en els serveis és major que el de les prestacions econòmiques, en 
percentatges que varien entre un 41,6% en 2012 i un 20,9% en 2019. Dins de les 
prestacions econòmiques, les més importants són les de cures familiars, que 
representen aproximadament el 63-64% d’aquestes prestacions. 
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En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de les certificacions anuals emeses 
per la Generalitat, els ingressos rebuts per l’Estat a través de l’IMSERSO i els ingressos 
estimats per les aportacions dels mateixos usuaris de la dependència, es mostra el 
finançament autonòmic real de la dependència a la Comunitat Valenciana, en comparar 
entre tots els seus ingressos i les despeses (en milions d’euros):  

Quadre 37. Diferència entre despeses i ingressos en dependència 

Tipus de prestacions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(+) Despeses 429,5 541,0 619,9 630,1 711,4 841,6 

(-) Ingressos  -82,8 -128,9 -135,1 -131,0 -143,2 -151,0 

 De l’Estat -60,4 -66,4 -80,2 -76,4 -86,4 -93,2 

 Dels usuaris de la dependència -22,3 -62,5 -55,0 -54,6 -56,8 -57,7 

Finançament autonòmic 346,8 412,1 484,8 499,0 568,2 690,6 

Podem observar que, entre els anys 2014 i 2019, s’ha duplicat el finançament autonòmic 
per a la dependència a la Comunitat Valenciana. 

Hem revisat els certificats emesos per la Generalitat en els anys 2018 i 2019, que 
quantifiquen el cost de la dependència en 711,4 i 841,6 milions d’euros, respectivament. La 
revisió ha posat de manifest els aspectes següents, que representen importants limitacions 
per a calcular amb precisió el cost de la dependència, i que hem indicat en els punts 1 i 2 
de l’apartat 4.6.2 de l’Informe:  

 Tal com s’ha indicat anteriorment, en la Generalitat els crèdits pressupostaris específics 
per a les atencions a la dependència coexisteixen amb els destinats a altres serveis 
socials. No existeixen instruments comptables adequats, en particular sistemes de 
comptabilitat analítica, que serien necessaris per a quantificar amb exactitud el cost de 
la dependència. No s’identifica separadament el cost individual de cada un dels serveis 
de la dependència ni de cada una de les prestacions econòmiques vinculades als 
serveis. La comptabilitat pressupostària tampoc diferencia convenientment la despesa 
de l’any corrent de l’imputat que correspon a exercicis anteriors (com ara 
endarreriments o expedients de reconeixement injust), ni la despesa derivada 
d’expedients judicials o de responsabilitat patrimonial. 

 Segons informe de la Intervenció Delegada de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives de 8 de maig de 2019, les quantitats consignades en els certificats 
anuals s’han obtingut aplicant uns percentatges per als serveis (en les prestacions 
econòmiques s’imputa el 100% correctament) que van ser estimats pels òrgans gestors 
directius, ja que les partides pressupostàries corresponents no financen exclusivament 
les ajudes a la dependència. Aquests percentatges es van calcular en començar a 
emetre’s els certificats basant-se en el percentatge de places públiques en centres de 
dia i atenció residencial ocupades per persones dependents i no s’han revisat ni 
actualitzat. 
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APÈNDIX VI 

Actuacions de control i de litigiositat 
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1. NORMATIVA DE CONTROL ESTATAL I AUTONÒMICA  

Entre les funcions que l’article 11.1 de la LAPAD assigna a les CA s’inclou la d’avaluar 
periòdicament el funcionament del sistema de dependència en els seus territoris respectius; 
a la Comunitat Valenciana, aquesta funció és atribuïda a la conselleria competent de 
matèria de dependència. D’altra banda, la LAPAD, en el seu article 39, preveu determinades 
accions contra el frau, i en l’article 17.3 estableix l’obligació de supervisar, en tot cas, la 
destinació i utilització de les prestacions econòmiques vinculades al servei de la 
dependència.  

L’LVSS regula en el seu títol VIII la inspecció, el control i el seguiment dels serveis socials. 
De l’anàlisi d’aquesta norma podem destacar els següents aspectes importants: 

 Les persones físiques beneficiàries de la dependència no són objecte d’inspecció, sinó 
només els serveis socials prestats per les persones jurídiques públiques o privades. 
L’article 39 de la LAPAD no fa aquesta distinció i declara persones responsables 
susceptibles de ser sancionades tant les persones físiques com les jurídiques, tal com 
s’indica en el punt 3 de l’apartat 4.1.2 de l’Informe. 

 Sempre que es dispose de crèdit adequat i suficient, es garanteix una ràtio d’una 
persona inspectora per cada 150.000 habitants en la Inspecció de Serveis Socials 
autonòmica, i s’han d’aprovar plans anuals d’inspecció, tal com s’estableix en els articles 
129.4 i 130 de l’LVSS, respectivament. 

2. CONTROLS DE CESSACIÓ DEL DRET A PERCEBRE PRESTACIONS 

La direcció general competent en matèria de dependència realitza controls mensuals per a 
detectar la defunció dels beneficiaris de la dependència, els quals generen l’inici del 
corresponent expedient de devolució de pagaments indeguts. Aquesta direcció general 
inicia l’expedient en tots aquests casos i els remet a les tres direccions territorials que 
s’encarreguen de gestionar-ne la devolució. Segons les dades facilitades per la direcció 
general, durant 2018 es van remetre a les direccions territorials 729 expedients en 
reclamació de 422.547 euros, dels quals es va obtindre el reintegrament de 384.384 euros. 

3. INSPECCIÓ DE CENTRES I SERVEIS 

En els anys 2015 i 2018 es van aprovar i es van publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana dos plans quadriennals d’inspecció dels serveis socials.18 De la lectura dels dos 
plans i de les memòries d’activitats del Servei d’Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis 
(SAI), dependent de la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat 

                                                           
18 Resolució de 31 de març de 2015, de la consellera de Benestar Social, per la qual s'aprova el Pla 
d'Inspecció dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 2015-2018, i Resolució de 27 de desembre 
de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aprova el II 
Pla d'Inspecció dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 2019-2022. 
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de la conselleria competent en matèria de dependència, corresponents als anys 2017 i 2018, 
podem destacar les circumstàncies següents: 

 El SAI no va realitzar la funció prevista en el primer pla quadriennal de supervisar la 
destinació i la utilització adequada dels fons públics concedits a les persones físiques. 
Aquesta funció del SAI es va ometre en el segon pla pel fet que el Decret 62/2017 
estableix que seran els serveis socials que hagen conegut l’expedient els responsables 
de realitzar el seguiment. 

 La ràtio legal d’un inspector per cada 250.000 habitants que figurava en la disposició 
transitòria segona de la Llei 5/199719 es va complir raonablement en el pla 2015-2018. 
L’article 129.4 de l’LVSS ha establit una ràtio d’un inspector per cada 150.000 habitants 
per al compliment de la qual es requereix un augment del personal inspector del 40%, 
circumstància que no s’està complint. 

4. CONTROL DE LA DESTINACIÓ I UTILITZACIÓ DE LES PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES AL COMPLIMENT DE LA FINALITAT PER A LA QUAL VAN 
SER CONCEDIDES 

En aplicació de l’article 17 del Decret 62/2017, la direcció general competent en matèria de 
dependència va aprovar el 24 d’abril de 2019 un protocol denominat “Seguiment” 
d’elaboració d’informes tècnics de seguiment pels serveis socials generals municipals per a 
les persones dependents que es troben en el domicili percebent una prestació econòmica 
per a cures en l’entorn familiar, assistència personal o vinculada al servei d’ajuda a domicili. 

Per a l’any 2019, com a conseqüència de l’elevada càrrega de treball dels treballadors 
socials municipals, el nombre de seguiments a realitzar segons el protocol ha quedat reduït 
a un mínim del 5% per a cadascuna de les 234 zones de cobertura municipal. En el quadre 
següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels gestors, es 
mostra la informació sobre els informes de seguiment realitzats: 

                                                           
19 Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 
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Quadre 38. Informes de seguiment realitzats l’any 2019 

Província 

Zones de cobertura municipals 

Nombre 

Seguiments realitzats 

Nombre  % 

Alacant 68 32  47,1% 

Castelló 40 21  52,5% 

València 126 68  53,4% 

Total  234 121  51,7% 

Com a conclusió, podem destacar que el sistema de control establit en el protocol és 
insuficient per a complir adequadament amb les disposicions dels articles 17.3 de la LAPAD 
i 17.1 del Decret 62/2017, atés que només es realitzen informes de seguiment en el 51,7% 
del total de zones de cobertura municipals i, dins d’aquestes, només al 5% de persones 
beneficiàries, tal com s’indica en el punt 8 del capítol 5 de l’Informe. 

5. LITIGIOSITAT I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

Via administrativa 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra la informació sobre els recursos administratius presentats per sol·licitants 
de la dependència: 

Quadre 39. Recursos administratius presentats 

Any 

Contra resolucions de 

Total Grau PIA 

2014 294 262 556 

2015 166 360 526 

2016 119 238 357 

2017 122 155 277 

2018 366 216 582 

Segons indicacions dels responsables de la dependència, l’augment dels recursos 
presentats l’any 2018 és degut als errors en la fase de valoració pels serveis socials 
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municipals que acabaven d’assumir aquesta competència, errors que s’estan superant amb 
l’experiència. 

Quant a les resolucions dels recursos administratius, la informació és la següent: 

Quadre 40. Resolució dels recursos administratius  

Any 

Estimats Desestimats 

Grau PIA Grau PIA 

2014 17,0% 1,5% 83,0% 98,5% 

2015 15,1% 9,2% 84,9% 90,8% 

2016 16,0% 48,7% 84,0% 51,3% 

2017 18,9% 25,8% 81,1% 74,2% 

2018 55,7% 33,3% 44,3% 66,7% 

Els responsables de la dependència ens han informat que els imports pagats com a 
conseqüència de resolucions estimatòries en via administrativa en els exercicis 2017, 2018 
i 2019 han ascendit a un total de 795.075 euros. 

Via jurisdiccional 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació obtinguda dels 
gestors, es mostra la informació sobre les sentències que han recaigut contra les diferents 
resolucions administratives dictades en la gestió de la dependència tant per jutjats 
contenciosos administratius com pel Tribunal Superior de Justícia: 
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Quadre 41. Sentències de la jurisdicció contenciosa administrativa  

Any 

Estimades No estimades 

Total Nombre % Nombre % 

2014 219 61,3% 138 38,7% 357 

2015 91 43,5% 118 56,5% 209 

2016 88 55,3% 71 44,7% 159 

2017 73 73,7% 26 26,3% 99 

2018 92 76,7% 28 23,3% 120 

Els responsables de la dependència ens han indicat que els imports pagats com a 
conseqüència de sentències estimatòries en via jurisdiccional en els exercicis 2017, 2018 i 
2019 han ascendit a 1.624.537 euros. 

Expedients de responsabilitat patrimonial 

La direcció general competent en matèria de dependència inicia d’ofici la instrucció del 
procediment de responsabilitat patrimonial, majoritàriament, per al reconeixement de les 
quanties degudes als sol·licitants de la dependència morts, que tot i haver sigut valorats i 
haver transcorregut més de sis mesos des de la presentació de la seua sol·licitud, no tenien 
reconegut el PIA. Segons les dades dels gestors, la situació és la següent: 

Quadre 42. Expedients de responsabilitat patrimonial de persones mortes pendents de 
resolució 

Any 

Iniciats 

Total d’ofici de part 

2017 1.202 1.551 2.753 

2018 0 1.280 1.280 

2019 5.081 1.180 6.261 

Fins a maig 2020 2.123 66 2.189 

Total  8.406 4.077 12.483 

Aquests expedients, que s’instrueixen per diversos òrgans de la conselleria competent en 
matèria de dependència, tenen una resolució i quantificació complexa. Segons les nostres 
pròpies estimacions, aplicant un cost mitjà mensual de les prestacions econòmiques de 
l’any 2018 de 426 euros, per a una demora de mig any, la quantia resultant ascendiria a 
31.906.548 euros. 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

96 
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Demanda futura de la dependència 
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En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de les dades de l’IMSERSO i de 
l’INE, es mostren els percentatges de població amb dret a la dependència: 

Quadre 43. Població potencialment dependent 

Àmbit territorial 

A B 

% 

A / B 

C 

% 

A / C 

Persones amb 
dret a 

dependència 
31/12/2019 

Població  

1/01/2020 

Persones > 
65 anys 

31/12/2019  

Canàries 32.430 2.237.309 1,4% 335.733 9,7% 

Galícia 70.092 2.702.244 2,6% 645.483 10,9% 

Principat d’Astúries 26.877 1.018.775 2,6% 247.432 10,9% 

Comunitat Valenciana 103.107 5.028.650 2,1% 917.771 11,2% 

Comunitat Foral de Navarra 14.637 656.487 2,2% 121.835 12,0% 

Illes Balears 24.991 1.210.750 2,1% 176.759 14,1% 

Aragó 39.188 1.330.445 2,9% 270.929 14,5% 

Comunitat de Madrid 171.922 6.747.425 2,5% 1.119.836 15,4% 

Total Espanya 1.385.037 47.329.982 2,9% 8.605.173 16,1% 

Extremadura 35.443 1.061.768 3,3% 207.856 17,1% 

Ceuta i Melilla 3.054 168.528 1,8% 17.893 17,1% 

País Basc 80.742 2.189.310 3,7% 465.479 17,3% 

Catalunya 239.983 7.652.069 3,1% 1.368.319 17,5% 

Cantàbria 21.169 582.357 3,6% 119.929 17,7% 

La Rioja 11.398 315.926 3,6% 62.709 18,2% 

Castella i Lleó 106.369 2.401.230 4,4% 576.712 18,4% 

Castella-la Manxa 68.077 2.045.384 3,3% 365.805 18,6% 

Regió de Múrcia 41.312 1.504.607 2,7% 221.365 18,7% 

Andalusia 294.246 8.476.718 3,5% 1.363.328 21,6% 

L’aspecte més important que es desprén del quadre anterior és que, a la Comunitat 
Valenciana, les persones amb dret a les prestacions de la dependència representen el 2,1% 
de la seua població total amb data 1 de gener de 2020. Si es considera la població amb 
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edat superior a 65 anys, el percentatge és de l’11,2%. En els dos casos, la Comunitat 
Valenciana està per davall de la mitjana nacional, els índexs de la qual són del 2,9% i 16,1%, 
respectivament. 

En el quadre següent es mostra una projecció del nombre de ciutadans potencialment 
beneficiaris del sistema de la dependència a la Comunitat Valenciana considerant diverses 
situacions possibles, en funció de possibles augments en el percentatge estimat per l’INE.  

Quadre 44. Nombre de ciutadans potencialment beneficiaris de la dependència a la 
Comunitat Valenciana 

Possibles beneficiaris d’edat > 65 anys 
sobre població total 

Ciutadans potencialment beneficiaris 

2019 2025 2030 2033 

11,2% 103.107 116.062 130.623 140.321 

16,1% 147.761 166.327 187.194 201.092 

17,1% 156.939 176.658 198.821 213.582 

18,1% 166.117 186.989 210.448 226.073 

Les conclusions més rellevants que es poden extraure del quadre anterior les hem 
comentades en els punts 24 i 25 del capítol 5 de l’Informe i hem proposat la recomanació 
que figura en el punt 11 del capítol 6 de l’Informe. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 

fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els responsables de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i dels ajuntaments visitats per al seu 
coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren 
pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
corresponent a l’exercici 2019 aquest es va trametre als comptedants per tal que, en el 
termini concedit, hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que han considerant 
pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent: 

5. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

6. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 

que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 

de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 

Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 

Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 d’aquesta institució, el Consell 

de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 23 d’octubre de 2020, va aprovar aquest 

informe de fiscalització. 



ANNEX I 

Al·legacions presentades 
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1.  
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (L01462508)
PLAÇA DEL AJUNTAMENT N. 1
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ALEGACIONES INFORME ESPECIAL SOBRE DEPENDENCIA
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (I00000847)
REGISTRO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS (O00014783)
CL/ SANT VICENT N. 4
46002 VALÈNCIA (VALÈNCIA)

En contestació al seu escrit de 17 de setembre de 2020, sol·licitant al·legacions en relació amb
l'esborrany d'Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel
Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de
la dependència a la Comunitat Valenciana. Exercici 2019.

Adjunt es remet al·legacions, document de 2 d'octubre de 2020.
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Servei de Benestar Social i Integració 

Secció de Promoció de l’Autonomia i Prestacions Socials 
 

 

AL·LEGACIONS QUE ES FORMULEN A L’ESBORRANY DE 

L’INFORME ESPECIAL SOBRE LA DEPENDÈNCIA. 

SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS REALITZADES PEL 

TRIBUNAL DE COMPTES EN EL SEU INFORME DE 29 DE MAIG 

DE 2014 I ANÀLISI D’ALTRES ASPECTES DE LA GESTIÓ DE LA 

DEPENDÈNCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

EJERCICI 2019 

 

Desarrollo de los puntos: 

 

 

APARTAT 4.2.2. 2 DE L’ESBORRANY DE L’INFORME, PÁGINA 3, PARÀGRAF I 

 I APARTAT 4. PÀGINA 9-10 

EXISTÍAN, AL MENOS, 7.565 SOLICITUDES DE DEPENDENCIA PRESENTADAS 

POR CIUDADANOS QUE NO ESTABAN GRABADAS EN LA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA (DENOMINADA ADA). 

 

Si bien es cierto que, en enero de 2020, el Ayuntamiento tenía pendiente de grabar 7.658 

solicitudes, la incorporación en enero de este año de 5 auxiliares administrativos nuevos hizo 

descender rápidamente la lista de espera de grabación. 

En noviembre de 2017 se incorporaron para la grabación de dependencia 6 auxiliares 

administrativos de movilidad y 1 auxiliar administrativo de plantilla. Pero, las diferentes 

necesidades del Servicio de Personal ocasionaron que solo se quedaran grabando de manera 

continuada 2 auxiliares, lo cual ocasionó el retraso en esta grabación a lo largo de los años 

2018 y 2019. 

La evolución de la grabación en el Ayuntamiento de València ha sido la siguiente: 

 

 



2 
 

PERIODO DE TIEMPO ENTRADA DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES 

GRABADOS 

PENDIENTES 

Diciembre de 2017 El Ayuntamiento recibe de la 

Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas 2.449 

solicitudes correspondientes 

a los años 2016 y 2017, que 

habían sido registradas, para 

gravar la información e 

instruir el procedimiento de 

acuerdo con Decreto 

62/2017, de 19 de mayo, del 

Consell. 

Ese año se 

realiza la 

formación en 

grabación a los 

ayuntamientos 

por parte de 

Consellería. 

2.449 solicitudes 

recibidas 

2018 6049 Solicitudes registradas: 

de las cuales el Ayuntamiento 

graba 5.288 y CIPI 761. 

2.443 (del año 

2017) 

1.788 (del año 

2018) 

 

TOTAL:  

4.231 

solicitudes 

grabadas 

3.506 solicitudes 

2019 7.370 Solicitudes registradas: 

de las cuales :7.165 las graba 

el Ayuntamiento y 205 las 

graba CIPI. 

6 (2017) 

3.462 (2018) 

1.034 (2019) 

 

TOTAL: 

4.502 

solicitudes 

grabadas 

6.169 solicitudes 

2020 hasta 4 de 

agosto 

2.507 Solicitudes registradas : 

de las cuales: 2.413 son 

grabadas por el 

Ayuntamiento y 94 por 

38 (2018) 

6.131 (2019) 

2.413 (2020) 

 

1.391 solicitudes 
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Consellería. TOTAL: 

8.542 

solicitudes 

grabadas a 4 

de agosto de 

2020 

2020 a 31 de 

diciembre (estimación) 

Se han registrado 468 

solicitudes desde el 4 agosto 

hasta 24 de septiembre (lo 

que hace una media de 10 

solicitudes diarias) por lo que 

hasta final de año, que 

quedan 98 días, nos 

situaríamos en 980 

solicitudes registradas.  

Se han 

grabado 1.344 

515 solicitudes 

iniciales. 

 

 

 

La situación a 24 de septiembre de 2020 es que el equipo de grabación tiene pendiente de 

grabar en ADA 515 expedientes de Solicitudes iniciales 8solicitudes presentadas pero no 

grabadas) de fechas de registro entre Mayo a Septiembre de 2020, siendo la distribución la 

siguiente: 

 

CMSS SOL·LICITUDES PENDIENTES FECHA DE REGISTRO 

BENIMACLET 80 Julio 2020 

CAMPANAR 5 Septiembre 2020 

CIUTAT VELLA 40 Agosto 2020 

LA SAIDIA 0 Septiembre 2020 

MALVARROSA 72 Julio 2020 

NATZARET 12 Septiembre 2020 

OLIVERETA 34 Agosto 2020 

PATRAIX 94 Agosto 2020 

QUATRE CARRERES 93 Mayo 2020 

SALVADOR ALLENDE 22 Septiembre 2020 

SANT MARCEL·LÍ 8 Septiembre 2020 
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TRAFALGAR 55 Julio 2020 

TOTAL 515 Mayo-Septiembre 2020 

 

Por lo tanto, la situación se ha mejorado porque se ha reducido la lista de espera desde 

febrero de 2020 a septiembre de 2020 , pasando de 7.658 en febrero a 515 en Septiembre 

gracias al refuerzo de personal que se ha destinado por parte de este Ayuntamiento para la 

grabación de dependencia. 

Aunque sigan entrando solicitudes, al ritmo de grabación que se lleva podrá grabarse desde 

que se registra en un plazo máximo de 7 días (siempre que desde los CMSS abran los 

expedientes esa misma semana y los trasladen a la SPAPS). 

 

Nota: además de las solicitudes iniciales, el equipo de grabación realiza lo mismo en solicitudes 

de revisión de grado, y todo tipo de aportaciones documentales como son solicitudes por 

cambio de preferencias, cambios de recurso, subsanaciones documentales etc.. En estas 

funciones también se ha reducido el tiempo de espera de 6 meses a prácticamente el mismo 

mes de su registro. 

 

Con respecto a las Devoluciones, se han reducido  de 890 en 2019 a 470 en la actualidad. El 

motivo es que se ha formado a las personas que informan y posteriormente revisa la 

documentación en los CMSS.  

No obstante, cuando a pesar de esta revisión sigue habiendo errores en la documentación se 

ha puesto en marcha con fecha de 22 de septiembre una nueva cita desde la central de 

grabación precedida de una notificación por la cual se le requiere la documentación o la 

corrección de los impresos y se le da cita para supervisarlo previo a su registro. Con esta 

medida se reducirá mucho el tiempo de subsanación que antes era mayor por devolverse a los 

CMSS y se cumple con la recomendación del punto 6 del informe de la Sindicatura de Cuentas. 

 

APARTAT 4.2.2. 2 DE L’ESBORRANY DE L’INFORME, PÁGINA 3, PARÀGRAF II 

 

LOS CIUDADANOS DE VALÈNCIA Y PATERNA ESPERAN DE MEDIA UN PLAZO 

DE DOS AÑOS Y UN MES PARA VER RECONOCIDOS SUS DERECHOS DE LA 

DEPENDENCIA, Y LOS DE ALICANTE UN AÑO Y NUEVE MESES. EN LOS TRES 

AYUNTAMIENTOS SE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE EL PLAZO LEGAL DE 

SEIS MESES, Y ADEMÁS SUS PLAZOS SON TAMBIÉN MAYORES QUE EL PLAZO 
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MEDIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE ES DE UN AÑO Y CINCO MESES, 

TAMBIÉN MUY ELEVADO 

 

Se ha reducido el tiempo de grabación, y se han establecido unos objetivos de realización de 

informes sociales y valoraciones por profesional y semana, para poder agilizar los tiempos y así 

reducir considerablemente la espera hasta la resolución del grado de dependencia, ya que el 

tiempo hasta la aplicación del recurso ya es competencia de la Consellería. 

 

APARTAT 4.2.2. 2 DE L’ESBORRANY DE L’INFORME, PÁGINA 3, PARÀGRAF  III 

y IV 

 

III. Los tres ayuntamientos revisados han gestionado inadecuadamente los medios humanos 

necesarios en la tramitación inicial del procedimiento administrativo de la dependencia, en la 

fase de grabación de las solicitudes, dado que estos han sido insuficientes para asumir con 

eficacia el elevado número de las recibidas por la conselleria el 1 de enero de 2018 que 

estaban pendientes de grabar, así como el elevado número de solicitudes presentadas por los 

ciudadanos en los años 2018 y 2019. 

IV. Los artículos 64 y 65 de la LVSS establecen unas ratios obligatorias de número de personas 

de las unidades de apoyo administrativo y de equipos profesionales en función de la población 

del municipio con el objeto de garantizar la calidad en la provisión de las prestaciones sociales, 

si bien el apartado 4 de la disposición final segunda establece que dichas ratios se conseguirán 

en un plazo máximo que finaliza en marzo del año 2022. Estas ratios se incumplen en los tres 

ayuntamientos revisados, aunque los tres cuentan con una importante dotación de personal 

administrativo según figura en sus respectivas plantillas. 

 

El Programa de dependencia cuenta actualmente con la siguiente plantilla administrativa:  

 En la Sección de Promoción de la Autonomía y dependencia hay 9 auxiliares 

administrativos. 

 En los 12 CMSS hay 1 auxiliar administrativo compartido con otras tareas.  

 

Pero, para poder agilizar los trámites se ha pedido personal nuevo: se han solicitado 12 

auxiliares administrativos (1 para cada CMSS) para la dependencia. Y dos profesionales 

Trabajadores sociales adicionales para que los CMSS cuenten con 4 o 5 profesionales 

Trabajadores sociales para la realización de los informes. 

València, 2 d’octubre de 2020 
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Alegaciones que se formulan al borrador del “Informe especial sobre la dependencia. 
Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en su 

informe de 29 de mayo de 2014 y análisis de otros aspectos de la gestión de la 
dependencia en la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2019” 

Primera alegación 

Apartado 4 del borrador del informe, página 7, párrafo 3. “2. La LPAD establece que el 
acceso a los servicios y a las prestaciones económicas vinculadas, cuando estos son 
insuficientes, así como a la prestación económica para cuidados familiares, deben 
priorizarse en función del grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad 
económica del solicitante. La normativa valenciana no contempla estos criterios de 
priorización para las personas dependientes valoradas no atendidas, si no otros 
distintos, sin que se haya regulado la forma en que se elaboran las listas de espera por 
servicios ni prestaciones económicas vinculadas. En este sentido consideramos muy 
compleja la información sobre la prioridad con la que una persona accede a una plaza 
pública de una residencia o un centro de día, o a los servicios de teleasistencia y de 
ayuda a domicilio, o a sus respectivas prestaciones vinculadas” 

Contenido de la alegación: 

Los recursos de dependencia se conceden cuando el expediente de dependencia 
están completo (grabación, valoración e informe social del ayuntamiento) y con 
resolución de grado notificada.  

En el caso de las prestaciones económicas de dependencia, la resolución de cada 
carga de trabajo de expedientes completos con grado notificado e informe social se lleva 
a cabo teniendo en cuenta la fecha de entrada de la solicitud de dependencia. 

En el caso de servicios, se tienen en cuenta varios factores: grado del solicitante, 
fecha de presentación y sobre todo, centro elegido, con lo que la suma de los citados 
factores da la lista de espera, pero por Centro.  

Segunda alegación 

Apartado 4 del borrador del informe, página 10, párrafo 2. “Por otra parte, el artículo 
21.6 de la LPAC dispone que los titulares de los órganos administrativos competentes 
para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus 
competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en 
plazo. El incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria”. 

Contenido de la alegación: 

El incumplimiento de plazos es inherente a la falta del personal necesario para el 
trámite de expedientes y queremos dejar patente la plena dedicación y esfuerzo que 
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todo el personal de la Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal 
lleva a cabo en la resolución y el trámite de expedientes de dependencia con una 
metodología de trabajo que compagina la calidad y el trabajo por objetivos. De hecho, 
este modo de organización se ha reflejado incluso en los meses de confinamiento que 
nos ha tocado vivir en los que la Comunitat Valenciana es la que más expedientes de 
dependencia ha resuelto respecto al conjunto de CCAA (Informe del IMSERSO “Impacto 
del Covid-19 en el sistema para la Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia”, datos a 31-5-2020)  

En cuanto al personal de la dirección general, en 2018 se llevó a cabo el proceso 
de sustitución de la plantilla del personal de IVAS que venía tramitando expedientes de 
dependencia por plazas de personal funcionario dependiente de esta dirección general. 
El personal de IVAS en su momento ya era insuficiente para la gestión del volumen de 
expedientes de dependencia. Posteriormente en el año 2019 el personal aumentó en 14 
Técnicos A1 y 3 auxiliares C2, pero continúa siendo insuficiente para llevar a cabo el 
cumplimiento de plazos que exige la ley, con la carga de trabajo existente en la 
actualidad 

Carga de trabajo existente  

7.000  resoluciones iniciales pendientes con grado notificado y pias dobles 

2.600 resoluciones/mes de pias iniciales, revisiones y retroactividades que se gestionan 
económicamente hasta la fase D. 

5.000 revisiones del pia por cambio de recurso, cambio de grado de dependencia o 
cambio de persona cuidadora y cambio en pvs-rs garantía por cambio en el coste de la 
plaza residencial. 

6.000 expedientes de retroactividad 

A estas tareas se añaden, entre otras, los cierres de expedientes en fase pia, informes 
económicos en la instrucción de procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
informes a abogacía en materia de dependencia, pago de sentencias e información 
sobre pagos atendiendo al correo habilitado al efecto. 

Tercera alegación 

Apartado 4 del borrador del informe, página 11, párrafo 5. “1. La participación de los 
beneficiarios en el coste de las prestaciones………….., fijados en el citado acuerdo del 
Consejo Territorial” 

Contenido de la alegación: 

Consideramos necesario dejar constancia del punto de vista de esta conselleria 
en relación a la consideración de la capacidad económica personal de la persona 
dependiente en su participación en el coste de las prestaciones, el cual reproducimos: 
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De acuerdo con el art. 149.1.1º Constitución Española: El Estado tiene 
competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de los españoles, en nuestro caso, las personas dependientes. 

Art 49.1.23 y 27 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: La 
Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, personas 
con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial, incluida 
la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. El titulo competencial 
de la Comunitat Valenciana sería el art. 148.1.20 de la CE (asistencia social) que podría 
completarse con el art 149.3 de la CE al haber sido asumidas en el estatuto de 
Autonomía. 

Por tanto, respetando las bases establecidas por el Estado, la Generalitat puede 
ejercer sus competencias exclusivas. En este sentido: 

1º La Comunitat Valenciana, puede esperar o no a que el Estado legisle vía art. 
149.1.1ª CE para establecer el régimen jurídico de la dependencia. 

2º Una vez el Estado legisle (vía art. 149.1.1 CE) la Comunitat Valenciana no podrá 
traspasar los límites de dichas bases que garantizan la igualdad esencial de las personas 
dependientes en toda España, ajustando su regulación, de haber legislado antes, a la 
establecida por el Estado con posterioridad. 

En el caso que nos ocupa (fijación de los criterios de capacidad económica) el 
Estado no ha legislado vía art. 149.1.1, pudiendo la Comunitat Valenciana establecer la 
regulación, en ejercicio de su competencia exclusiva, si bien teniendo en cuenta que 
ante un marco normativo estatal posterior que fije las bases, aquélla habrá de ajustar 
su normativa a la fijada por el Estado. 

De hecho el artículo 20 de la ley 39/2006, señala que la cuantía de las 
prestaciones económicas se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno 
mediante Real Decreto.  

En este sentido si bien disponemos del RDL 20/2012 que regula los importes 
máximos de las prestaciones, no existe, sin embargo, ninguna norma con dicho rango 
que regule los criterios de participación de los beneficiarios en las prestaciones, 
careciendo de fuerza vinculante el acuerdo del consejo territorial, hasta la existencia de 
la aprobación posterior de una norma con dicho rango. En el mismo sentido se 
pronuncia el art. 14.7 de la Ley 39/2006, al exigir naturaleza reglamentaria a la norma 
que determine la capacidad económica del solicitante, a propuesta del Consejo 
Territorial. 

Cuarta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 16, párrafo 7. ”4. Según consta en la 
exposición de motivos del Real Decreto 1050/2013, el sistema de la dependencia tiene 
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como objetivo evolucionar aumentando la atención mediante servicios frente a las 
prestaciones económicas por cuidados familiares, como medida de ahorro en el gasto 
público. Esta circunstancia no se está cumpliendo en la Comunitat Valenciana” 

Contenido de la alegación: 

Los recursos del Sistema de Dependencia (prestaciones y/o servicios) en la 
Comunitat Valenciana, se asignan conforme a la propuesta que realiza el/la trabajador/a 
social de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento correspondiente, a través del 
informe de entorno, teniendo en cuenta las preferencias de la persona interesada 
recogidas en su solicitud de dependencia.  

En este sentido se ha pronunciado el TSJCV en distintas sentencias en las que 
resuelve sobre el fondo de la cuestión a cerca de la legalidad de la posibilidad de elección 
de recurso de dependencia por parte de la persona interesada. Podemos citar, entre 
ellas la sentencia 6157/2013-ECLI:ES:TSJCV:2013, que establece: 

“TERCERO: …...Los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia,…..reflejan 
la voluntad del legislador de respetar en la medida de lo posible las preferencias del 
dependiente. Supeditar exclusivamente el derecho a la prestación económica a la 
ausencia de plaza libre en residencias supondría la quiebra de tales principios”. 

De forma parecida se pronuncia el fundamento tercero de las sentencias STSJ CV 
254/2016-ECLI:ES:TSJV:2016:254 y STSJ CV 258/2016 – ECLI:ES:TSJCV:2016:258: 

“TERCERO:…...El servicio que ha de prestarse al beneficiario se acuerda a través 
del programa individual de atención y siempre en beneficio de la persona dependiente y 
atendiendo a las circunstancias personales y familiares que rodean su situación y nadie 
mejor que el interesado para conocer y decidir la forma de colmar sus necesidades como 
dependiente. Los intereses de las empresas mercantiles dedicadas a prestar servicios de 
residencias son dignos de respeto y protección pero en este caso en modo alguno pueden 
considerarse como prioritarios a la hora de decidir lo más conveniente para las personas 
dependientes (y sus familias). En cualquier caso, la mención “únicamente cuando no sea 
posible el acceso a un servicio público o concertado” de la que habla la actora incluye la 
voluntad en contra del beneficiario pues no es posible dictar resolución fijando el 
programa individual de atención en contra de la voluntad expresa del beneficiario a 
ingresar en un centro o cuando éste no se adapta a sus necesidades y no es posible el 
ingreso en una residencia cuando el beneficiario se opone a ello”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del 
Consell, por el que se estableció el procedimiento para reconocer el grado de 
dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones 
económicas, amplió el régimen de compatibilidades entre los diferentes servicios y 
prestaciones que conforman el Sistema para la Promoción de la Autonomía personal y 
atención a la dependencia en al Comunitat Valenciana, permitiéndose el disfrute de 
hasta dos servicios/prestaciones diferentes más el servicio de teleasistencia. Ello hace 
posible que personas que perciben la prestación de cuidador no profesional, también 
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puedan recibir un servicio o prestación vinculada al mismo compatible, como es el caso 
de servicio de centro de día o su prestación vinculada. 

Quinta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 16, párrafo 9. “I. En los servicios de 
atención residencial y de centros de día, hay una escasa oferta de plazas púbicas” 

Contenido de la alegación: 

Actualmente se encuentra en trámite un nuevo expediente de contratación de 
1.550 plazas en centros residenciales para personas mayores de la Comunitat 
Valenciana (expediente CNMY 19/18-18/60). El valor estimado del contrato asciende a 
130.664.535,00€. 

Asimismo, con el fin de aliviar las listas de espera de plaza pública residencia, el 
Decreto 62/2017 prevé la posibilidad de ofrecer a la persona dependiente una 
prestación vinculada al servicio de atención residencial de garantía, como medida 
sustitutiva de la plaza pública. Actualmente hay 3.415 personas dependientes que 
perciben esta prestación sustitutiva. 

Por otro lado se ha adoptado otra medida adicional en relación a las personas en 
lista de espera del servicio de atención residencial para personas con diversidad 
funcional, conscientes del déficit de plazas públicas para este sector, que es la de ofrecer 
a estas personas la posibilidad de que mientras se les asigna el servicio residencial que 
han solicitado, puedan acceder a una prestación económica ya sea la Prestación 
Vinculada a los Servicios de Promoción de la Dependencia, el Servicio de Ayuda a 
Domicilio o su Prestación Económica Vinculada o la Prestación Económica para cuidados 
en el entorno familiar 

Sexta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 17, párrafo 2. “El servicio de prevención 
y promoción tiene muy escasa implantación por la falta de aprobación de planes 
específicos de prevención, incumpliéndose lo dispuesto en el art. 35 del decreto 
62/2017 y el acuerdo del Consejo Territorial de 16 de enero de 2013”. 

Contenido de la alegación: 

La implantación del servicio de prevención y promoción en la Comunitat 
Valenciana se hace patente con 74 Entidades con servicios de promoción de la 
autonomía personal acreditados para la prestación de dicho servicio en el ámbito de 
personas dependientes donde se puede ofertar Prestación económica vinculada al 
servicio de promoción en las diferentes modalidades previstas por el Estado. Asimismo, 
se dispone de centros de gestión pública denominados Centros de Rehabilitación e 
Inserción Social donde se oferta la atención de servicios de promoción de la autonomía 
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personal y donde se atienen a fecha actual a través de su PIA a 950 personas en la 
Comunitat Valenciana. 

Séptima alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 17, párrafo 4. “6. La entrada en vigor del 
Decreto 62/2017 (junio de 2017) supuso un cambio en el procedimiento para la 
tramitación de las solicitudes de la dependencia con la finalidad de acercarlo a los 
usuarios y conseguir una mayor agilidad en el proceso. El artículo 5 de dicho Decreto 
establece que el procedimiento se inicia a instancia del interesado ante el 
ayuntamiento donde esté empadronado (con anterioridad se tramitaba desde la 
administración autonómica). Sin embargo, y debido a que en la tramitación de los 
expedientes por los servicios municipales se cometen numerosos errores, se ha hecho 
necesario establecer un proceso de validación centralizada en la Conselleria, lo que 
genera más retrasos en la tramitación”. 

Contenido de la alegación: 

La validación es un sistema que garantiza la efectividad de los expedientes, y su 
implantación responde al cambio de competencias en la gestión derivada de la 
aplicación del Decreto 62/2017. Actualmente se está trabajando junto con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para automatizar los 
procedimientos y evitar la referida validación, con un sistema de detección de errores 
que impedirá la grabación de datos erróneos por parte del Ayuntamiento. En tanto no 
esté implantado dicho sistema, seguirá validándose los expedientes, no obstante a fecha 
actual la Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal está validando 
expedientes grabados por los Ayuntamientos en un tiempo máximo de 7 días.  

Octava alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 17, párrafo 6. “8. Respecto al control del 
destino y utilización de las prestaciones económicas al cumplimiento de la finalidad 
por la que fueron concedidas……., por cuanto sólo se realizan informes de seguimiento 
en el 51,7% del total de las zonas de cobertura municipales y, dentro de estas, al 5% 
de las personas beneficiarias”. 

Contenido de la alegación: 

El protocolo de “Seguimiento” se ha complementado con la apertura de foros 
abiertos a todos los ayuntamientos, (Foro de Coordinación de  Servicios Sociales 
Generales, Foro de Grabación, Foro de Procedimiento y Foro de Valoración), realización 
de cursos  (9 ediciones del Curso Dependencia, procedimiento y tramitación, el cual ha 
sido realizado por más de 300 Trabajadores Sociales de Entidades Locales), y, en última 
instancia desde la Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal se 
coordina una unidad específica de asesoramiento a los Trabajadores Sociales, que 
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atiende todas las consultas de los Trabajadores Sociales (más de 150 diarias). Todo ello 
dentro del marco de cogestión del procedimiento que rige la Dependencia. 

Novena alegación 

Apartado 5 del borrado, página 19, párrafo cuarto “II. No se están aplicando las 
estrategias, planes o programas de calidad en materia de dependencia contemplados 
en el artículo 116.4 de la LVSS, por cuanto estos deben incluirse en el futuro Plan 
Estratégico de Servicios Sociales, cuya aprobación está prevista antes del 21 de 
septiembre de 2020 según se establece en la disposición final primera de la LVSS” 

Contenido de la alegación: 

La ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, es de reciente aprobación y está en pleno 
proceso de desarrollo reglamentario, en este sentido se ha aprobado el decreto 
59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de 
servicios sociales y el decreto 38/2020 de coordinación y financiación de la atención 
primaria de servicios sociales y se encuentra en trámite administrativo el proyecto del 
decreto del mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. 
Entre los diferentes decretos de desarrollo se encuentra previsto el decreto sobre 
control de la calidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales de la 
Comunitat Valenciana.  
La inspección de los servicios sociales, que se realiza por el Servicio de acreditación e 
inspección de centros y servicios (SAI), dependiente de la subdirección general de 
planificación, ordenación, evaluación y calidad de la conselleria competente en materia 
de dependencia, no incluye entre sus actuaciones verificar la evaluación y mejora de los 
niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de atención a la dependencia, 
función contemplada en el reglamento orgánico y funcional de la conselleria 
competente en materia de dependencia. 
El artículo 25.1.1.g del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria a la inspección 
le otorga el papel de Colaborar en la evaluación del cumplimiento de los niveles de 
calidad de los servicios sociales que se prestan en la Comunitat Valenciana y de los 
planes y programas de calidad que lleve a cabo el departamento y, en especial, del grado 
de satisfacción de las personas usuarias de los centros.  
Es decir, el papel de la inspección es colaborar en los procesos de calidad, y a su vez 
cuando inspecciona un centro o servicio uno de los elementos que verifica si se 
encuentra en funcionamiento y como se desarrolla son las encuestas de satisfacción de 
los usuarios/as, cuestión que así se efectúa.  
No se han desarrollado las funciones de “promover y hacer el seguimiento y la 
evaluación de la calidad en la prestación de los servicios sociales, impulsar planes y 
programas de calidad y elaborar propuestas y planes de actuación estratégicos”, 
establecidas en el Decreto 14/2018. Estas funciones corresponden en la actualidad a la 
Dirección General del Institut Valencià de Formació, Investigació I Qualitat en Serveis 
Socials (IVAFIQ), órgano administrativo de la Generalitat previsto en el artículo 125 de 
la LVSS. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente la ley es de reciente aprobación y está en 
proceso de desarrollo reglamentario, y en concreto uno de los aspectos es la realización 
del Plan Estratégico de Servicios Sociales donde se incorporará la estrategia de calidad.  

Décima alegación 

Apartado 6 del borrador del informe, página 22, párrafo 7 “Sobre la armonización de 
la normativa (sección 4.1)”. 

Contenido de la alegación: 

La recomendación de dispersión y armonización de la normativa sí se ha 
cumplido con la publicación de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales y el Decreto 62/2017, 
por lo que no debería aparecer en el apartado de “recomendaciones pendientes de 
implantación”. 

Decimoprimera alegación 

Apartado 6 del borrador del informe, página 22, párrafo 11. “Sobre la formación de los 
cuidadores no profesionales”. 

Contenido de la alegación: 

La formación de los cuidadores no profesionales está implementándose en estos 
momentos por lo que se sugiere que figure en el Informe en un apartado nuevo con el 
nombre: “En implementación” y no el apartado de “recomendaciones pendientes de 
implantación”.  

La recomendación se está llevando a cabo en la actualidad con la 
implementación del Acuerdo de fecha 28 de enero de 2019 por el que la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en coordinación con las consellerias de 
Educación, Cultura y Deporte y Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo (LABORA) para impulsar un plan de actuación dirigido a las personas cuidadoras 
en el entorno familiar que deseen integrarse laboralmente en el sector profesionalizado 
de atención a personas dependientes y no dispongan de una cualificación profesional 
específica en dicho sector. 

Decimotercera alegación 

Apéndice III del borrador del Informe, apartado 1, página 40, párrafo segundo “Las 
prestaciones de la dependencia se otorgan en forma de servicios en un 27,9%, en forma 
de prestaciones económicas vinculadas a dichos servicios en un 16,4% y el 55,7% 
restante en la prestación económica para cuidados familiares. Este último porcentaje 
es el más alto del conjunto de España” 

Contenido de la alegación: 
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Del 55,7% de personas que perciben una prestación económica para cuidados 
familiares un 5% son personas que además de recibir la prestación económica para 
cuidados familiares reciben un servicio de centro de día o un servicio de promoción o 
una prestación económica vinculada a un servicio, tal y como se refleja en el Cuadro 1. 
“Prestaciones de la dependencia provistas a 24 de febrero de 2020. Comunitat 
Valenciana” en el apartado “Segundas prestaciones según la prestación principal de la 
persona beneficiara”.  

Decimocuarta alegación 

Apéndice III del borrador del Informe, página 51, párrafo “Cuadro 13. Cuantías 
máximas adicionales mensuales de las prestaciones económicas de la Generalitat en 
2019” 

Contenido de la alegación: 

El Cuadro 13 en su encabezado debería poner “Cuantías máximas adicionales mensuales 
para la Prestación de Asistencia Personal en 2019”, dado que dichos importes son de 
aplicación únicamente para la Prestación de Asistencia Personal  

Asimismo, se debería contemplar que esta Comunidad Autónoma tiene establecido otro 
nivel adicional para la Prestación Vinculada al Servicio de Atención Residencial de 
Garantía, sustitutiva de plaza pública, tal como se indica en el cuadro siguiente: 

PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO DE GARANTÍA (sustitutiva de la plaza pública 
residencial) 

PERSONAS MAYORES (Mayores 65 
años) 

CUANTÍA MÁXIMA MENSUAL 

2020 (€) 

Grado III 
1.825 €/mes (en vez de 715,07 €, que es el 

máximo de la PVS-RS) 

Grado II 
1.825 €/mes (en vez de 426,12 € que es el 

máximo de la PVS-RS) 

PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL (Menores 65 años) 

Grado III 
2.350 €/mes (en vez de 715,07 €, que es el 

máximo de la PVS-RS) 

Grado II 
2.350 €/mes (en vez de 426,12 € que es el 

máximo de la PVS-RS) 
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Grado I 
2.350 € (en vez de 300 €, que es el máximo de la 

PVS-RS) 

Decimoquinta alegación 

Apéndice III del borrador del Informe, página 53, párrafo cuarto “La condición estatal 
de convivencia se recogía adecuadamente en la normativa valenciana, en concreto en 
la Orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social y en la Orden 
21/2012. Sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto 62/2017, la prestación 
económica para cuidados familiares se fundamenta en la preferencia del solicitante y 
en la idoneidad profesional de la atención, sin que se requiera que el cuidador conviva 
en el domicilio de la persona dependiente, ni antes ni durante la atención. Esta 
Sindicatura considera que dentro del marco legal básico existen otras prestaciones que 
permiten a la persona dependiente continuar en su entorno familiar, como son: el 
servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, la prevención y promoción de la 
autonomía personal, las prestaciones económicas vinculadas a dichos servicios o la 
prestación económica de asistencia personal. En consecuencia, consideramos que no 
se está garantizando la igualdad de todos los españoles, competencia exclusiva del 
Estado al amparo del cual se ha dictado la LAPAD, cuando en la Comunitat Valenciana 
se infringe el trato común para el reconocimiento de la prestación económica para 
cuidados familiares, según hemos indicado en el punto 1 del apartado 4.1.2 del 
Informe” 

Contenido de la alegación: 

En relación a la mención de que se considera que no se está garantizando la 
igualdad de todos los españoles en el marco de la LAPAD, señalar que en la Comunidad 
Valenciana no se fomenta la prestación económica de cuidador no profesional y que 
esta prestación económica es más numerosa por ser la preferencia elegida por gran 
parte de las personas dependientes, a la vez que se recoge en el Informe Social del 
Ayuntamiento como la adecuada para las necesidades de la misma. Asimismo, una 
persona puede solicitar la prestación económica de cuidador no profesional junto con 
la asistencia a un servicio de atención diurna o junto a un servicio de promoción de la 
autonomía personal. 

De hecho, en el marco del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el 
que se estableció el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las 
personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas se amplió 
el régimen de compatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que 
conforman el Sistema para la Promoción de la Autonomía personal y atención a la 
dependencia en al Comunitat Valenciana, permitiéndose el disfrute de hasta dos 
servicios/prestaciones diferentes más el servicio de teleasistencia.  

El objetivo de poder compatibilizar varios recursos es claramente poder dar 
cobertura a todas las situaciones en las que se puedan encontrar las personas en 
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situación de dependencia, facilitando una mejor atención, desarrollo personal y máximo 
nivel de autonomía tanto de las personas dependientes mayores como de las personas 
dependientes con diversidad funcional. Por ejemplo, personas dependientes mayores o 
con diversidad funcional pueden compatibilizar su estancia en un centro de atención 
diurna o centro ocupacional con el disfrute de una prestación económica para cuidados 
en su entorno familiar o con el disfrute de un servicio de ayuda domicilio 
complementario o con prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio 
complementario. 

Asimismo, distintas sentencias de TSCV avalan esta posición, tal y como se detalla 
en la Cuarta alegación. 

Por tanto, se puede concluir que se está respetando el principio de libre elección 
de la persona dependiente, la cual además puede ser beneficiaria de un servicio junto a 
esta prestación económica; y se considera que no se está fomentando la desigualdad 
respecto al resto del Estado. 

Decimosexta alegación 

Apéndice IV del borrador del Informe, página 61, párrafo 8 “La solicitud debe 
presentarse mediante el modelo normalizado previsto en el artículo 5.3 del Decreto 
62/2017. Hemos observado que dicho modelo es muy extenso y farragoso, por lo que 
consideramos que no cumple los criterios de simplificación administrativa que requiere 
el artículo 3 del Decreto 165/201014. Por otra parte, y para dar cumplimiento al 
artículo 66.1 de la LPAC, el modelo debería contemplar los datos relativos al órgano, 
centro o unidad administrativa al que se dirige la solicitud y su correspondiente código 
de identificación” 

Contenido de la alegación: 

En relación a que el modelo debería contemplar los datos relativos al órgano, 
centro o unidad administrativa al que se dirige la solicitud señalar que el modelo 
normalizado de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia contiene en 
su encabezamiento un espacio destinado a señalar el Ayuntamiento al que pertenece la 
persona solicitante, a cumplimentar por los Servicios Sociales de atención primaria y/o 
la propia persona interesada. 

Decimoséptima alegación 

Apéndice IV del borrador del Informe, página 64, párrafo 2 “La dirección general 
competente en materia de dependencia nos informa que se han identificado los 
ayuntamientos que tienen demoras en la grabación de las solicitudes, comparando las 
fechas de presentación y de grabación en ADA, pero que no conoce con exactitud 
cuántas solicitudes están presentadas y no grabadas a una fecha determinada. 
Consideramos que esta es una deficiencia grave en el control interno” 
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Contenido de la alegación: 

En relación a la afirmación de que no se conoce con exactitud cuántas solicitudes están 
presentadas y no grabadas a una fecha determinada señalar que las medias que se están 
tomando a este respecto, y que estarán disponibles a partir enero de 2021 con la 
creación de la nueva aplicación informática ADA mediante la cual se gestiona las 
solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones 
del sistema, esta mejora en la nueva aplicación de ADA permitirá grabar solicitudes con 
los datos mínimos de número de identificador, nombre y apellidos, de manera que se 
confirmará la existencia de una solicitud en el sistema con la simple introducción de 
estos datos. De esta manera se podrá conocer con exactitud el número de solicitudes 
presentadas y no grabadas.  

Por otra parte y dentro de este mismo punto, en relación a las conclusiones generales 
del estudio de los tres ayuntamientos (Valencia, Alicante y Paterna), estas inciden en la 
necesidad de modificar el proceso de grabación de solicitudes para acortar sus plazos, 
de manera que permita visibilizar desde el inicio la existencia de una solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia y paralelamente facilite la gestión de los 
recursos humanos y presupuestarios necesarios para atender la demanda social. Como 
se ha indicado en el párrafo anterior, la creación de la nueva aplicación informática ADA 
incide en esta línea. 

Decimoctava alegación 

Apéndice V del borrador del Informe, página 88, párrafo 1 “En el presupuesto de gastos 
de la Generalitat, los créditos que se destinan a financiar las actuaciones de la 
dependencia no figuran consignados en partidas presupuestarias específicas, lo que 
dificulta conocer con exactitud el coste de los servicios y prestaciones, conforme hemos 
indicado en el punto 1 del apartado 4.6.2 del Informe. A nivel de programas, los 
créditos de la dependencia se incluyen dentro de los siguientes, que en el año 2018 
estaban adscritos a la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía 
Personal:” 

Contenido de la alegación: 

Atendiendo al amplio abanico de actuaciones que abarca el sistema de dependencia en 
su conjunto, los créditos destinados a prestaciones de dependencia sí aparecen 
consignados en un programa presupuestario específico: 313.70 Ordenación y 
Prestaciones de Dependencia. Asimismo son imputables a los siguientes programas 
presupuestarios: 

313.40 en relación a los programas de Diversidad Funcional 

313.60 en relación a los programas de promoción de Mayores (CEAMS) 

311.30 en relación a las infraestructuras de residencias y centros de día 

311.20 en relación a la financiación de los Servicios Sociales Generales 
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Valencia, 8 de octubre de 2020 

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y AUTOMÍA PERSONAL 

 

MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME ESPECIAL SOBRE LA DEPENDÈNCIA. SEGUIMENT DE LES 
RECOMANACIONS REALITZADES PEL TRIBUNAL DE COMPTES EN EL SEU 
INFORME DE 29 DE MAIG DE 2014 I ANÀLISI D’ALTRES ASPECTES DE LA 
GESTIÓ DE LA DEPENDÈNCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA 

I. AL·LEGACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT 

Hem analitzat l’al·legació rebuda el 2 d’octubre de 2020, respecte de la qual informem del 
que segueix: 

Al·legació única 

Punt 1 de l’apartat 4.6.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 5 

Comentaris 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) al·lega que l’actual sistema d’informació 
comptable reflecteix adequadament en el programa 313.70, “Ordenació i prestació de la 
dependència”, l’execució pressupostària de la despesa de la dependència. També al·lega 
que la comptabilitat analítica no és obligatòria mentre no es desenvolupen sistemes i 
procediments que permeten confeccionar adequadament les notes 25 i 26 de la memòria. 

Sobre aquesta al·legació hem d’assenyalar que la despesa destinada a l’atenció de la 
dependència com a aportació de la Comunitat Valenciana per al finançament del SAAD 
figura en diversos programes pressupostaris, a més del 313.70, tal com detallem en l’apartat 
4 de l’apèndix 5 de l’esborrany de l’Informe. També indiquem en aquest apartat 4 de 
l’apèndix 5 que els crèdits pressupostaris específics per a les atencions a la dependència 
coexisteixen amb els destinats a altres serveis socials i que no hi ha instruments comptables 
adequats, en particular sistemes de comptabilitat analítica, que serien necessaris per a 
quantificar amb exactitud el cost de la dependència. No s’identifica separadament el cost 
individual de cada un dels serveis de la dependència ni de cada una de les prestacions 
econòmiques vinculades als serveis. La comptabilitat pressupostària tampoc diferencia 
convenientment la despesa de l’any corrent de l’imputat que correspon a exercicis anteriors 
(com ara endarreriments o expedients d’enriquiment injust), ni la despesa derivada 
d’expedients judicials o de responsabilitat patrimonial. 

El volum i la importància de la despesa destinada a l’atenció a la dependència requereixen 
que es revise l’actual forma de codificació i classificació comptable d’aquesta despesa ja 
que, en cas contrari, no serà possible confeccionar una comptabilitat analítica que permeta 
calcular i analitzar aquesta activitat amb una precisió raonable per a ser mostrada 
adequadament en les notes 25, “Informació sobre el cost de les activitats”, i 26, “Indicadors 
de gestió”, de la memòria del Compte de l’Administració de la Generalitat.  
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  

II. AL·LEGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 5 d’octubre de 2020, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Punt 2.I de l’apartat 4.2.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 
6; i apartat 4 de l’apèndix IV de l’esborrany de l’Informe, pàgina 66, 
paràgrafs 3 a 7, i pàgina 67, paràgraf 1  

Comentaris 

Al·legació merament informativa. L’Ajuntament confirma la xifra de 7.565 sol·licituds de 
dependència que no estaven gravades en l’aplicació informàtica ADA, i assenyala que la 
incorporació al gener de 2020 de cinc auxiliars administratius ha permés rebaixar-ne el 
nombre fins a 515 amb data de 20 de setembre d’aquest any. L’al·legació no afecta el 
contingut de l’Informe. 
 
Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Punt 2.II de l’apartat 4.2.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 
7, i pàgina 9, paràgraf 1 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que es limita a indicar que s’ha reduït el temps 
d’enregistrament. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  
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Tercera al·legació 

Punt 2.III i IV de l’apartat 4.2.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, 
paràgrafs 2 i 3 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que es limita a manifestar que s’ha sol·licitat més personal. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  

III. AL·LEGACIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT 
I POLÍTIQUES INCLUSIVES 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 8 d’octubre de 2020, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Punt 2 de l’apartat 4.1.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf 3 

Comentaris 

Al·legació merament informativa en la qual no es qüestiona l’incompliment dels criteris de 
priorització de la LAPAD assenyalat en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  

Segona al·legació 

Punt 4 de l’apartat 4.2.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf 2 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que justifica l’incompliment de terminis amb la falta de 
personal necessari. Sobre aquest tema hem d’assenyalar que la Sindicatura recomana, en 
el punt 6 de l’apartat 6 de l’Informe, assignar els mitjans humans i materials necessaris. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  
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Tercera al·legació 

Punt 1 de l’apartat 4.5.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 
5, i pàgina 12, paràgraf 1 

Comentaris 

L’al·legació expressa uns arguments que ja s’inclouen en l’Informe, per la qual cosa no 
aporta res nou. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica.  

Quarta al·legació 

Punt 4 del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 7 

Comentaris 

No es tracta d’una al·legació pròpiament dita, ja que la Conselleria no mostra 
disconformitat amb el contingut de l’Informe. S’hi informa que els recursos del sistema de 
dependència s’assignen d’acord amb la proposta que realitza el/la treballador/a social dels 
serveis socials de base de l’ajuntament corresponent, tenint en compte les preferències de 
la persona interessada recollides en la seua sol·licitud de dependència. Convé matisar la 
redacció d’aquest paràgraf de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

L’última frase, “Aquesta circumstància no s’està complint a la Comunitat Valenciana”, es 
canvia per “Aquest objectiu no s’està aconseguint a la Comunitat Valenciana, ja que els 
recursos s’assignen tenint en compte les preferències recollides en les sol·licituds de 
dependència, i aquestes es formulen en funció de la disponibilitat efectiva de certs serveis”. 

Cinquena al·legació 

Punt 5.I del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 9 

Comentaris 

Al·legació merament informativa els aspectes més importants de la qual ja es recullen en 
l’apèndix III de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Sisena al·legació 

Punt 5.III del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, paràgraf 2 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que no al·ludeix a la falta de plans específics. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Setena al·legació 

Punt 6 del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, paràgraf 4 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que assenyala que actualment s’està treballant per a 
automatitzar els procediments i evitar la validació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Huitena al·legació 

Punt 8 del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, paràgraf 6 

Comentaris 

L’al·legació no fa referència a l’incompliment del que es preveu en la normativa sobre el 
control de la destinació i utilització de les prestacions econòmiques. Es limita a donar certa 
informació sobre la formació i a l’assessorament de les persones que participen en el procés 
de gestió de la dependència. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Novena al·legació 

Punt 16.II del capítol 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 19, paràgraf 4 

Comentaris 

L’al·legació confirma el que s’indica en la conclusió. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Desena al·legació 

Capítol 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 21, paràgraf 7 

Comentaris 

La Conselleria al·lega que la recomanació de dispersió i harmonització de la normativa sí 
que s’ha complit amb la publicació de la Llei 3/2019, de Serveis Socials, i el Decret 62/2017, 
per la qual cosa no hauria d’aparéixer en l’apartat de “recomanacions pendents 
d’implantació”. 

No compartim l’al·legació. Considerem que l’harmonització no s’ha complit totalment, ja 
que falta, almenys, la regulació de dues matèries essencials, com ho són els requisits de la 
prestació econòmica per a cures familiars i la consideració de la capacitat econòmica tant 
en la priorització de l’accés a les prestacions de la dependència com en la participació dels 
beneficiaris en el finançament dels serveis. A més, és important assenyalar, respecte als 
requisits de la prestació econòmica per a cures familiars, que el 29 de juny de 2020 la secció 
quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana ha sentenciat la nul·litat de ple dret de la regulació autonòmica de 
les condicions de les persones cuidadores en l’entorn familiar d’una persona en situació de 
dependència, en concret, la nul·litat de l’apartat 4 de l’article 32 del Decret 62/2017. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Onzena al·legació 

Capítol 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf 11 

Comentaris 

S’accepta el suggeriment de la Conselleria. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afig: 

“Està en implementació la següent: 

 La formació dels cuidadors no professionals (secció 4.9).” 

Es canvia “cinc” per “ quatre” en la frase següent: 



Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de 

Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d'altres aspectes de la gestió de la 

dependència a la Comunitat Valenciana. 

Exercici 2019 

8 

“Per tant, estan pendents d’implantació efectiva, totalment o parcialment, quatre de les nou 
recomanacions del TCu:” 

I s’elimina: 

 Sobre la formació dels cuidadors no professionals (secció 4.9). 

Dotzena al·legació 

No consta una al·legació amb aquesta numeració.  

Tretzena al·legació 

Apèndix III de l’esborrany de l’Informe, apartat 1, pàgina 40, paràgraf 2 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que confirma el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Catorzena al·legació 

Apèndix III de l’esborrany de l’Informe, apartat 9, pàgina 52, quadre 13 

Comentaris 

L’al·legació proposa canviar la denominació del quadre 13 perquè no aplica a la prestació 
vinculada de garantia, i informa sobre les quanties de la prestació vinculada al servei de 
garantia. És necessari incorporar aquesta última dada perquè el quadre siga correcte. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afig una fila en el quadre 13, que queda com segueix: 

Grau de dependència 
Persones menors de 65 anys amb 

diversitat funcional Persones majors de 65 anys 

III Gran 1.634,9  1.109,9  

II Severa 1.923,9  1.398,9  

III Moderada (només 
per a p. e. de garantia) 2.050,0 - 
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Quinzena al·legació 

Apèndix III de l’esborrany de l’Informe, pàgina 53, paràgraf 4 

Comentaris 

La Conselleria al·lega que la prestació econòmica de cuidador no professional és més 
nombrosa per ser la preferència triada per gran part de les persones dependents, i que el 
Decret 62/2017 va ampliar el règim de compatibilitats entre els diferents serveis i 
prestacions, de manera que es permetia beneficiar-se de fins a dos 
serveis/prestacions diferents més el servei de teleassistència. L’al·legació conclou que 
s’està respectant el principi de lliure elecció de la persona dependent, que a més pot ser 
beneficiària d’un servei juntament amb aquesta prestació econòmica, i que no s’està 
fomentant la desigualtat respecte a la resta de l’Estat. 

Compartim la primera conclusió de l’al·legació quant al respecte del principi de lliure elecció 
de la persona dependent, com així es manifesta en l’Informe, però no compartim la segona 
conclusió, quant al fet que no s’està fomentant la desigualtat respecte a la resta de l’Estat. 
Tal com posem de manifest en el punt 1 de l’apartat 4.1.2 de l’Informe, amb l’entrada en 
vigor del Decret 62/2017, la prestació econòmica per a cures familiars es fonamenta en la 
preferència del sol·licitant i en la idoneïtat professional de l’atenció, sense que es 
requerisquen les condicions de convivència del cuidador en el domicili de la persona 
dependent previstes en l’article 14.4 de la LAPAD i en l’article 12 del Reial Decret 1051/2013. 
Aquest fet és especialment important, ja que el 59% de les persones dependents a la 
Comunitat Valenciana perceben aquesta prestació com a modalitat principal, amb dades a 
24 de febrer de 2020. En conseqüència, considerem que no s’està garantint la igualtat de 
tots els espanyols, competència exclusiva de l’Estat a l’empara de la qual s’ha dictat la 
LAPAD, quan a la Comunitat Valenciana s’infringeix el tracte comú per al reconeixement de 
la prestació econòmica per a cures familiars. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Setzena al·legació 

Apèndix IV de l’esborrany de l’Informe, pàgina 61, paràgraf 8 

Comentaris 

Assenyala l’al·legació que el model normalitzat conté en l’encapçalament un espai destinat 
a assenyalar l’ajuntament a què pertany la persona sol·licitant. Però el fet cert és que no 
conté un espai destinat a l’òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Dessetena al·legació 

Apèndix IV de l’esborrany de l’Informe, pàgina 64, paràgraf 2 

Comentaris 

Al·legació merament informativa que assenyala que amb les mesures que estaran 
disponibles en 2021 es podrà conéixer amb exactitud el nombre de sol·licituds presentades 
i no gravades. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dihuitena al·legació 

Apèndix V de l’esborrany de l’Informe, pàgina 88, paràgraf 4 

Comentaris 

Vegeu l’anàlisi de l’al·legació única de la IGG. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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