
A Lei da 
Dependencia. 

Cara onde imos?



A SITUACIÓN DE LARGA DURACIÓN NA QUE SE ATOPAN AS

PERSOAS QUE, POR RAZÓNS DERIVADAS DA IDADE, A

ENFERMIDADE OU A DISCAPACIDADE, E LIGADAS Á FALTA OU Á

PERDA DE AUTONOMÍA FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU

SENSORIAL, PRECISAN DA ATENCIÓN DE OUTRA OU OUTRAS

PERSOAS OU AXUDAS IMPORTANTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES

BÁSICAS DA VIDA DIARIA OU, NO CASO DAS PERSOAS CON

DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU ENFERMIDADE MENTAL, DE

OUTROS APOIOS PARA A SÚA AUTONOMÍA PERSOAL.

DEPENDENCIA



A CAPACIDADE DE CONTROLAR, AFRONTAR E TOMAR,

POR PROPIA INICIATIVA, DECISIÓNS PERSOAIS ACERCA

DE COMO VIVIR DE ACORDO COAS NORMAS E

PREFERENCIAS PROPIAS, ASÍ COMO DE DESENVOLVER

AS ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA.

AUTONOMÍA



Constituiuse o Sistema de Autonomía e Atención á
Dependencia (SAAD) co fin de promover a autonomía
persoal e garantizar a atención e protección ás persoas en
situación de dependencia.

O SAAD configurouse como unha rede pública, que
integrou de forma coordinada centros e servizos,
públicos e privados, debidamente acreditados.

Sistema de Autonomía e Atención á 
Dependencia



A situación de dependencia clasificarase nos seguintes graos:

a) Grao I. Dependencia moderada: Cando a persoa
precisa axuda para realizar varias actividades básicas da vida
diaria, ó menos unha vez ó día.

b) Grao II. Dependencia severa: Cando a persoa precisa
axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria
dúas ou tres veces ó día, pero non require o apoio
permanente dunha persoa coidadora.

c) Grao III. Gran dependencia: Cando a persoa precisa
axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria
varias veces ó día e, pola súa pérdida total de autonomía
mental ou física, precisa o apoio indispensable e contínuo
doutra persoa.

Graos de dependencia



Os graos de dependencia, a efectos da súa valoración,
determínanse mediante a aplicación do Baremo de
Valoración da Dependencia. Os menores de 3 anos teñen
unha escala de valoración específica.

O procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia iníciase a petición das persoas interesadas.
Estes son evaluados polos Equipos de Valoración da
Dependencia vinculados á Xunta de Galicia.

Valoración e Recoñecemento da Dependencia



Despois da valoración, os profesionais dos Servicios Sociais
establecen un Programa Individual de Atención, que incluirá
os servizos e/ou prestacións económicas que se consideren máis
axeitadas para cubrir as necesidades da persoa.

Programa Individualizado de Atención



As persoas beneficiarias participarán na financiación da súa atención segundo
o tipo e coste do servizo e a súa capacidade económica persoal (non da
unidade familiar).

Os complementos das prestacións en concepto de axuda de terceira persona,
deduciranse das posibles prestacións as que teñan dereito.

A capacidade económica da persoa calcúlase con arreglo a súa renta e
patrimonio, computándose todos os seus ingresos (pensións, rendementos do
traballo, rendementos de capital...) e un tanto por cento do seu patrimonio
cando éste supera o mínimo exento para a declaración do imposto sobre o
patrimonio. Cando a persoa beneficiaria das prestacións do sistema teña
cónxuxe ou parella de feito, entenderase como renda persoal a metade da
suma de ingresos de ambos. Tamén se terá en conta no cálculo da capacidade
económica da persoa beneficiaria a existencia de ascendentes ou
descendentes menores de 25 anos ou maiores en situación de discapacidade,
que dependan económicamente dela.

Participación económica da persoa usuaria



O Catálogo de Servizos inclúe:

� Servizo de Prevención da dependencia e promoción da
autonomía persoal:

Co fin de desenvolver e manter as capacidades persoais para
as ABVD e afrontar situacións de especial risco que agraven a
situación de dependencia (terapia ocupacional, atención
temperá, estimulación cognitiva, mantemento e recuperación
da autonomía funcional, habilitación psicosocial para persoas
con enfermidade mental ou discapacidade intelectual,…)

Prestación de Servizos



� Servizo de Teleasistencia e xeolocalización:
� Teleasistencia: dispositivo instalado no domicilio e conectado á liña telefónica.

� Xeolocalización: Dispositivo que proporciona información sobre situacións e
movementos da persoa usuaria (GPS)

� Servizo de Axuda no fogar (SAF): Posibilita a permanencia da
persoa no seu domicilio incrementando a súa autonomía persoal.

�- Atención das necesidades do fogar.

�- Coidados persoais.

Prestación de Servizos



� Servizo de Centro de Día e de Noite:

�Centro de Día para maiores

�Centro de Día para menores de 65 anos

�Centro de Día de atención especializada

�Centro de Noite.

� Servizo de Atención Residencial:

� Centro de atención a persoas en situación de 
dependencia con varios tipos de discapacidade. 

�Residencia de persoas maiores dependentes.

Prestación de Servizos



Libranza vinculada á contratación do servizo

No caso de que non se dispoña da oferta pública de
servizos que requira o beneficiario/a en función do seu grao e
nivel de dependencia, procédese ó recoñecemento dunha
prestación económica para que a persoa poida adquirir o
servizo no mercado privado.

A cuantía da prestación económica está en relación co grao
de dependencia e da capacidade económica do
beneficiario/a.

Prestacións Económicas (Libranzas)



Libranza por coidados no entorno familiar.

Sempre que se den as circunstancias familiares e doutro tipo
adecuadas, e de modo excepcional, o beneficiario/a poderá
optar por ser atendido no seu entorno familiar, e o seu
coidador recibirá unha compensación económica por este
feito.

O coidador familiar deberá axustarse ás normas sobre
afiliación, alta e cotización á Seguridade Social. Na
actualidade esto desaparece.

Prestacións Económicas



Prestacións Económicas

Libranza de asistencia persoal

Ten como finalidade a promoción da autonomía de persoas en

situación de dependencia. O seu obxectivo é contribuir á

contratación dun asistente persoal durante un número de

horas, que facilite ó beneficiario/a unha vida máis autónoma, o

acceso á educación e ó traballo, e o exercicio das actividades

básicas da vida diaria.



Outros servizos

• SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL

(065)

Servizo de axuda ao desprazamento programado e non urxente para
achegar ás persoas con discapacidade e/ou dependentes a programas,
centros ou servizos.

Cando sexa necesario, o correspondente programa individual de
atención fará constar as dificultades de mobilidade da persoa en
situación de dependencia e a imposibilidade da utilización dos medios
de transporte habituais para os efectos da prestación dun servizo
complementario de transporte adaptado para a asistencia ao centro.



Calendarización

Os accesos ás prestacións realizarase de xeito progresivo de acordo co seguinte 
calendario:

Ano 2007: persoas valoradas en grao III, gran dependencia, niveis 1 e 2.

Ano 2008 e 2009: persoas valoradas en grao II, dependencia severa, nivel 2.

Ano 2009 e 2010: persoas valoradas en grao II, dependencia severa, nivel 1.

Ano 2011 ata o 31/12/2011: persoas valoradas en grao I, dependencia moderada, 
nivel 2, e se lles recoñecera a concreta prestación.

A partir do 1 de xullo do ano 2015: ao resto de persoas que foron valoradas no 
grao I, dependencia moderada, nivel 2, e as persoas valoradas en grao I, 
dependencia moderada, nivel 1. 



Grandes cambios

• Desaparición dos niveis

• Carteira de servizos (pendente de regulación)

• Copago nos servizos e libranzas

• Cambios sustanciais nas libranzas (coidados no entorno,

asistencia persoal,…)

• SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL

(pendente de nova regulación con grandes cambios)



Problemática

• Recursos limitados

• Retrasos no proceso

• Recorte orzamentario

• Escaseza de persoal técnico valorador e tramitador.

• Evolución e retroceso dende a publicación da Lei en 2006 ata

a actualidade

• Merma de recursos económicos ante o sistema de

participación no custe dos servizos



Cifras

En marzo de 2013 das 60.846 persoas que tiñan recoñecida a

dependencia en Galicia, 21.061 persoas aínda non tiñan

asignado un recurso (as familias son as que se fan cargo).

Tendencia á baixa neste ano 2013 das cifras, sobre todo en

canto a esta cifra, dado que tralo atraso de novo na

calendarización así como as valoracións tendentes á baixa,

moitas persoas acadan o Grao I non tendo que asignar recurso

ata xullo de 2015 (segundo nova calendarización).



Cara onde imos?

Pilares do sistema de benestar: servizos sociais, sanidade
(copago de medicamentos de dispensación hospitalaria, catálogo 

de prestacións ortoprotésicas,…)

Paso a un cambio de modelo social de corte benéfico e 
caritativo



MOITAS GRACIAS POLA VOSA 

ATENCIÓN



Para máis información:

Ángela Labandeira
Área de Traballo Social de COGAMI

r/ Modesto Brocos nº 7, 3º bloque, baixos
15704 Santiago de Compostela
Email: traballosocial@cogami.es

Tlfno.: 981574698


