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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e
do dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia na
Comunidade Autónoma de Galicia.
O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia, no
seu punto 23, atribúelle á comunidade autónoma, con
carácter exclusivo, competencias en materia de asistencia social.
Con base na referida atribución competencial, aprobouse a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos
sociais, que ordena e regula os aspectos básicos dun
sistema integrado de servizos sociais definido como
servizo público da Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta lei atribúelle á Comunidade Autónoma de
Galicia, entre outras competencias, a de establecer a
planificación e programación xeral dos servizos
sociais no ámbito da comunidade autónoma, a ordenación e coordinación do sistema de servizos sociais,
a homologación, rexistro e control de centros e servizos, ademais do estudo das necesidades e problemáticas suscitadas no eido dos servizos sociais, así como
a investigación e formación permanente do persoal
nesta materia.
Aprobada polas Cortes Xerais, con data 14 de
decembro do ano 2006, publícase no Boletín Oficial
del Estado nº 299, do 15 de decembro, a Lei 39/2006,
do promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. A devandita lei,
ditada ao abeiro da competencia exclusiva del Estado
prevista no artigo 149.1º 1 da Constitución, veu establecer a regulación das condicións básicas de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia mediante a creación dun
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
(SAAD); sistema en cuxa implantación e desenvolvemento colaborarán e participarán todas as administracións públicas, especialmente as comunidades autónomas, toda vez que a regulación aprobada incide
sobre unha materia, como é a asistencia social, da súa
exclusiva competencia, tal e como establece o artigo 148.1.20 da CE.
A finalidade do sistema, configurado na devandita
lei como unha rede de utilización pública que integra,
de forma coordinada, centros e servizos, públicos e
privados, é garantir o acceso das persoas en situación
de dependencia, en condicións de igualdade e non
discriminación, con independencia do seu lugar de
residencia, ás prestacións e servizos establecidos na
devandita lei.
En desenvolvemento da Lei 39/2006, o Goberno do
Estado aproba, o 20 de abril de 2007, o Real decreto 504/2007 (BOE nº 96, do 21 de abril), que contén
o baremo de valoración da situación de dependencia.
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Sen prexuízo das competencias que lle son propias,
correspóndelles ás comunidades autónomas, no marco do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, entre outras, as funcións de planificación,
ordenación, coordinación e dirección, no ámbito do
seu territorio, dos servizos de promoción da autonomía persoal e de atención ás persoas en situación de
dependencia e a xestión dos servizos e recursos necesarios para a valoración e atención á dependencia.
Igualmente, correspóndelles ás comunidades autónomas a avaliación periódica do funcionamento do sistema no seu respectivo territorio.
Á vista do exposto, e de conformidade coas previsións contidas nos artigos 27, 28 e demais concordantes da Lei 39/2006, do 14 de decembro, serán as
comunidades autónomas as administracións encargadas de proceder, de conformidade coas previsións
establecidas na devandita lei e en aplicación do baremo aprobado mediante o citado Real decreto 504/2007, do 20 de abril, logo de acordo do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia do 23 de marzo de 2007, á valoración e posterior recoñecemento da situación de
dependencia.
En consecuencia, e de conformidade coas previsións da Lei 39/2006, do 14 de decembro, as persoas
en situación de dependencia terán dereito a acceder,
en condicións de igualdade, ás prestacións e servizos
previstos na lei, nos termos establecidos nela, para o
que deberán solicitar o recoñecemento da situación
de dependencia á Administración da Comunidade
Autónoma correspondente á residencia do solicitante.
Para tal efecto, o artigo 28 da Lei 39/2006, establece que os criterios básicos do procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia, así
como as características comúns do órgano e persoal
profesional que procedan ao recoñecemento serán
acordados polo Consello Territorial do Sistema para a
Autonomía e Atención á Dependencia.
Aprobado polo Real decreto 504/2007, do 20 de
abril (BOE nº 96, do 21 de abril) o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola
Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación
de dependencia, e acordados polo Consello Territorial
citado os criterios básicos do procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia, así
como as características comúns do órgano e persoal
profesional que procedan ao recoñecemento, resulta
necesario que a Comunidade Autónoma galega dite a
normativa reguladora do procedemento de recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia,
co obxecto de dar cumprida resposta á crecente
demanda social.
En consecuencia, este decreto desenvolve, na
Comunidade Autónoma de Galicia, as previsións contidas nos artigos 27 e 28 da Lei 39/2006, do 14 de
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, no rela-
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tivo á regulación do procedemento de recoñecemento
da situación de dependencia e do dereito aos servizos
e prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia, sen prexuízo da súa
validez en todo o territorio del Estado.
En virtude do exposto, e facendo uso das facultades
que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de
normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,
modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por
proposta do vicepresidente da Igualdade e do Benestar, oído o Consello Consultivo de Galicia, e logo de
deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa
reunión do día seis de setembro de dous mil sete,
DISPOÑO:
Capítulo I
Disposicións xerais
Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.
É obxecto deste decreto regular o procedemento
para o recoñecemento da situación de dependencia e
do dereito aos servizos e prestacións económicas do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia,
así como determinar a composición e funcións dos
órganos competentes para a súa valoración no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 2º.-Titulares do dereito ao recoñecemento da
situación de dependencia en Galicia.
1. Terán dereito ao recoñecemento da situación de
dependencia en Galicia as persoas que, na data de
presentación da solicitude e, de conformidade co previsto no artigo 5 da Lei 39/2006, do 14 de decembro,
de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, e demais normativa de desenvolvemento, reúnan os seguintes requisitos:
a) Estar en situación de dependencia nalgún dos
graos establecidos.
b) Para as persoas menores de tres anos, estar en
situación de dependencia conforme o disposto na disposición adicional décimo terceira da Lei 39/2006, do
14 de decembro, e nas disposicións ditadas para o seu
desenvolvemento.
c) Ter acreditada residencia en territorio español
durante cinco anos, dous dos cales deberán ser inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. Para as persoas menores de cinco anos o
período de residencia exixiráselle a quen exerza a súa
garda e custodia.
2. Para os efectos deste decreto, as persoas interesadas que reúnan os requisitos establecidos no punto
anterior, deberán, ademais, residir en calquera municipio da Comunidade Autónoma de Galicia no
momento da presentación da solicitude.
3. Así mesmo, de acordo co disposto na Lei 39/2006,
do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, as persoas que, reunindo os requisitos anteriores,
carezan da nacionalidade española rexeranse polo
establecido na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro,
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sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, nos tratados internacionais e nos convenios que se establezan co país de orixe. Para as persoas menores que carezan da nacionalidade española aplicarase o disposto nas leis do
menor vixentes, tanto no ámbito estatal como no autonómico, así como nos tratados internacionais.
4. As persoas coa condición de emigrantes retornados poderán acceder aos servizos e prestacións económicas do Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia
nos termos regulados na normativa de desenvolvemento da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, mentres non cumpran o
requisito do período de residencia no territorio estatal
previsto neste artigo.
Artigo 3º.-Integración no Sistema Galego de Servizos Sociais.
1. A Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito
das súas competencias, garantirá a oferta das prestacións establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia, integrándoas no
Sistema Galego de Servizos Sociais.
2. As prestacións expresadas no punto anterior
poderán ter a natureza de servizos ou de prestacións
económicas.
3. A prestación de servizos será, en calquera caso,
prioritaria. Só de non ser posible a prestación de servizos, procederá o recoñecemento de prestacións económicas, nos termos establecidos para a súa percepción na normativa que resulte de aplicación.
Artigo 4º.-Competencias das administracións públicas.
1. Correspóndelle ao Departamento da Administración autonómica competente en materia de servizos
sociais, a través das súas delegacións provinciais, a
tramitación dos procedementos para o recoñecemento
da situación de dependencia e, se é o caso, do dereito aos servizos e prestacións económicas do Sistema
para a Autonomía e Atención á Dependencia na
Comunidade Autónoma de Galicia. En consecuencia,
corresponderalle a valoración da situación de dependencia, a resolución do recoñecemento da situación
de dependencia, a prescrición de servizos e prestacións económicas, a aprobación, nos termos acordados coa persoa interesada, do Programa individual de
atención, así como efectuar as correspondentes revisións.
2. Igualmente, corresponderalle ao citado departamento da Administración autonómica a xestión das
prestacións económicas establecidas na Lei 39/2006,
do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
3. As entidades locais de Galicia participarán na
xestión dos servizos de atención á dependencia nos
termos establecidos neste decreto e demais normativa
autonómica en materia de servizos sociais.
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4. Para os efectos deste decreto, as administracións
públicas, no exercicio das súas respectivas competencias, actuarán de conformidade cos principios de
coordinación, colaboración e cooperación interadministrativa.
Capítulo II
Órganos de valoración e asesoramento
da dependencia
Artigo 5º.-Adscrición e distribución territorial.
1. Os órganos de valoración e asesoramento da
dependencia estarán adscritos ás delegacións provinciais do departamento da Administración autonómica
competente en materia de servizos sociais.
2. Existirá, como mínimo, un órgano de valoración e
asesoramento da dependencia por cada delegación
provincial.
Artigo 6º.-Composición e funcións.
1. Os órganos de valoración e asesoramento da
dependencia estarán formados por persoal profesional
da área social e/ou sanitaria. Cada órgano de valoración estará integrao, como mínimo, por un médico/a,
un psicólogo/a, un diplomado/a en ciencias da saúde
e un traballador/a social que presten os seus servizos
na Administración autonómica.
2. Serán funcións dos órganos de valoración, entre
outras, as seguintes:
a) Revisión, para efectos de valoración, do informe
de saúde e do informe social, así como da restante
documentación que, se é o caso, se solicite.
b) Aplicar o Protocolo do baremo de valoración da
dependencia (BVD) e da escala de valoración específica para as persoas menores de tres anos (EVE),
aprobados polo Real decreto 504/2007, do 20 de
abril, ou norma que o substitúa.
c) Xestionar e coordinar os procesos de aplicación
do baremo de valoración da dependencia (BVD) e da
escala de valoración específica para as persoas menores de tres anos (EVE).
d) O desenvolvemento, coordinación e seguimento
do Programa individual de atención, sen prexuízo das
funcións que se lle poidan atribuír ao persoal profesional das administracións públicas da área social
competente na materia de promoción da autonomía
persoal e prevención da dependencia.
e) Elevar ao titular da delegación provincial do
departamento da Administración autonómica competente en materia de servizos sociais a proposta sobre
o grao e nivel de dependencia da persoa valorada, con
especificación dos coidados que a persoa poida requirir, así como a proposta de Programa individual de
atención.
f) Prestar asistencia técnica e asesoramento nos procedementos contenciosos en que sexa parte a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, en
materia de valoración da situación de dependencia e
do seu grao e nivel.
g) Aqueloutras funcións que lle sexan legal ou regulamentariamente atribuídas.
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Capítulo III
Procedemento de recoñecemento da situación
de dependencia
Artigo 7º.-Iniciación do procedemento.
O procedemento para o recoñecemento da situación
de dependencia e do dereito aos servizos e prestacións económicas que del deriven iniciarase por instancia da persoa que poida estar afectada por algún
grao de dependencia, ou de quen a represente,
mediante a presentación da correspondente solicitude, sen prexuízo do disposto na disposición adicional
novena da Lei 30/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia e na súa normativa de
desenvolvemento.
Artigo 8º.-Solicitude e documentación.
1. A solicitude formularase no modelo normalizado
que figura como anexo I a este decreto e irá acompañada, con carácter preceptivo, da seguinte documentación, mediante achega de orixinais ou copias autenticadas:
a) Documento nacional de identidade da persoa
solicitante e, na súa falta, calquera outro documento
acreditativo da súa identidade, de conformidade coa
normativa vixente.
b) Se é o caso, documento nacional de identidade de
quen represente a persoa interesada e documento
acreditativo da representación invocada.
c) Libro de familia naqueles supostos en que a persoa interesada sexa menor de idade.
c) Certificado de empadroamento acreditativo da
residencia da persoa solicitante, nos termos previstos
no artigo 2.1º c) deste decreto.
d) Informe do médico/a do Servizo Galego de Saúde
ou médico/a doutras administracións públicas que
traten habitualmente a persoa solicitante, sobre a súa
saúde, no cal se fundamente, desde o punto de vista
clínico, a necesidade de axuda para realizar as actividades básicas da vida diaria e, se é o caso, as axudas
técnicas, órteses e próteses que lle foron prescritas,
conforme o modelo que figura no anexo II a este
decreto.
e) Declaración do imposto sobre a renda das persoas
físicas e, se é o caso, sobre o patrimonio ou certificación acreditativa dos datos contidos nelas. En caso de
non estar obrigado á súa presentación, certificado de
imputacións do IRPF expedido pola delegación da
Axencia Tributaria correspondente e certificado de
presentación negativo no caso do imposto sobre o
patrimonio. Esta información poderá obterse de xeito
informático ou telemático polo órgano xestor da
Administración tributaria competente logo de autorización dos interesados.
f) Certificado de pensións que, se é o caso, perciba
a persoa solicitante.
g) Certificado de minusvalidez, se é o caso.
2. Non obstante o anterior, as persoas solicitantes
poderán achegar, en xeral, calquera outra documen-
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tación para a mellor acreditación da situación ou circunstancias sociais que fagan constar na súa solicitude.
Artigo 9º.-Presentación das solicitudes.
As solicitudes dirixiranse á delegación provincial
do departamento da Administración autonómica competente en materia de servizos sociais correspondente á provincia en que o solicitante teña a súa residencia habitual, e presentaranse de conformidade co previsto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.
Artigo 10º.-Emenda de solicitudes.
Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos ou
non vai acompañada da documentación establecida
no artigo 8º, a delegación provincial do departamento
da Administración autonómica competente en materia de servizos sociais, requirirá a persoa solicitante
para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou
presente os documentos preceptivos, con indicación
de que, se así non o fixese, se terá por desistida da súa
petición, de conformidade co establecido no artigo 71
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, sen prexuízo da posibilidade
de presentar unha nova solicitude.
Artigo 11º.-Dereito a non presentar a documentación que conste en poder da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
As persoas en situación de dependencia e, se é o
caso, aquelas que teñan a súa representación, non
estarán obrigadas a achegar información, datos ou
documentación que estean xa en poder da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ou que,
de acordo coa lexislación vixente, poida esta obter
polos seus propios medios, para o que se requirirá
autorización expresa das persoas interesadas.
Artigo 12º.-Informe social.
Para os efectos deste decreto, será preceptiva a
incorporación ao expediente do informe social do/a
traballador/a social dos servizos sociais públicos de
referencia da persoa solicitante, conforme o modelo
que figura como anexo III deste decreto. Este informe
poderá ser requirido de oficio pola delegación provincial do departamento da Administración autonómica
con competencias en materia de servizos sociais.
Artigo 13º.-Valoración da situación de dependencia.
1. Unha vez presentada a documentación e completada, se é o caso, remitirase o expediente ao órgano
competente para a súa valoración, segundo o previsto
no capítulo II deste decreto.
2. Valorarase a capacidade da persoa para levar a
cabo por si mesma as actividades básicas da vida diaria, así como a necesidade de apoio e supervisión para
a súa realización por persoas con discapacidade intelectual ou con enfermidade mental.
No caso das persoas con discapacidade intelectual
ou enfermidade mental valoraranse, así mesmo, as
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necesidades de apoio para facer efectivo un grao
satisfactorio de autonomía persoal no seo da comunidade.
3. A aplicación do baremo de valoración da dependencia (BVD) e da escala de valoración específica
(EVE) para as persoas menores de tres anos, aprobados mediante Real decreto 504/2007, do 20 de abril,
corresponderá a persoal profesional da medicina,
psicoloxía e/ou a persoal profesional diplomado en
ciencias da saúde ao servizo da Administración autonómica.
4. A valoración realizarase, logo do exame das condicións da persoa solicitante, tendo en conta o informe sobre a saúde da persoa, o informe social e a aplicación do baremo de valoración da dependencia
(BVD) ou da escala de valoración específica (EVE)
para persoas menores de tres anos, considerando, se é
o caso, as axudas técnicas, órteses e próteses que lle
foron prescritas.
5. O órgano de valoración e asesoramento da dependencia poderá efectuar os recoñecementos, entrevistas
e demais probas que considere necesarias e sexan pertinentes para avaliar a situación da persoa solicitante.
Igualmente, poderá solicitar os informes complementarios ou aclaratorios que considere convenientes, así
como solicitar dos servizos sociais públicos correspondentes, dos servizos técnicos da delegación provincial,
dos servizos centrais do departamento da Administración autonómica competente en materia de servizos
sociais, ou de persoal profesional doutros organismos,
os informes médicos, psicolóxicos ou sociais pertinentes, cando o contido dos antecedentes que figuran no
procedemento ou as especiais circunstancias da persoa interesada así o aconsellen.
6. Os órganos de valoración da situación de dependencia emitirán ditame-proposta, que deberá conter
necesariamente o diagnóstico, situación, grao e nivel
de dependencia así como os coidados que a persoa
poida requirir. Establecerá, cando cumpra, en función
das circunstancias concorrentes, o prazo máximo en
que se deba efectuar a primeira revisión do grao e
nivel que se declare.
7. O ditame-proposta notificaráselle á persoa interesada ou a quen a represente para que, de conformidade co previsto no artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
efectúe as alegacións que coide oportunas.
8. Unha vez cumprido o trámite de audiencia previsto no punto anterior, o ditame-proposta elevarase
polo órgano de valoración e asesoramento da dependencia á persoa titular da delegación provincial competente para efectos da correspondente resolución.
Artigo 14º.-Resolución.
1. Recibido o expediente da persoa solicitante e o
ditame-proposta sobre o grao e nivel de dependencia,
a persoa titular da delegación provincial ditará a
correspondente resolución.
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2. A resolución de recoñecemento da situación de
dependencia determinará:
a) O grao e nivel de dependencia da persoa solicitante.
b) Os servizos ou prestacións económicas que, se é
o caso, correspondan a aquela, con indicación da súa
efectividade conforme o calendario establecido na
disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia.
c) Cando cumpra, en función das circunstancias
concorrentes, o prazo máximo en que se deba efectuar
a primeira revisión do grao e nivel que se declare.
3. Nos supostos en que, á vista da tramitación do
expediente, e de conformidade coa Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia e
demais normativa de desenvolvemento, non quedase
suficientemente fundamentada a situación de dependencia, a resolución será denegatoria do recoñecemento.
4. A resolución deberá ditarse e notificarse á persoa
solicitante ou ás persoas que a representen no prazo
máximo de seis meses, que se computará a partir da
data de entrada da solicitude no rexistro do órgano
competente para a súa tramitación.
Transcorrido o prazo establecido no parágrafo anterior sen que recaia resolución expresa, a solicitude
entenderase desestimada, sen prexuízo da obriga da
Administración de resolver expresamente.
5. O prazo máximo para resolver o procedemento
poderá ser suspendido ou ampliado polo órgano competente para resolver de conformidade co disposto no
artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
6. A resolución terá validez en todo o territorio del
Estado e deberáselles comunicar aos servizos sociais
públicos de referencia da persoa solicitante.
7. A efectividade do acceso ao servizo e/ou prestación económica do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade Autónoma de
Galicia determinados na resolución de recoñecemento, quedará condicionada á aprobación do correspondente Programa individual de atención, que se deberá producir no prazo máximo de seis meses desde a
notificación da citada resolución á persoa interesada.
Artigo 15º.-Programa individual de atención.
1. Unha vez notificada a resolución sobre o recoñecemento da situación de dependencia, sempre que a
efectividade do dereito aos servizos e prestacións económicas previstos nela se deba producir no ano en
curso, conforme o calendario establecido na disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, e tendo
en conta os posibles servizos e prestacións económicas determinados pola delegación provincial correspondente, os servizos sociais de atención primaria
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e/ou especializada do sistema público do ámbito
social e sanitario adecuarán estes, se é o caso, ás
necesidades da persoa interesada e ás posibilidades
que ofreza o seu contorno social.
Para tal efecto, darase participación e, se é o caso,
a posibilidade de elección entre as alternativas propostas, á persoa beneficiaria ou á persoa que a represente.
2. Unha vez efectuados os trámites anteriores, o
titular da delegación provincial do departamento da
Administración autonómica competente en materia
de servizos sociais aprobará o Programa individual de
atención e o notificaralle á persoa solicitante ou a
quen a represente. A súa aprobación comunicaráselles, para os efectos de participar no seu seguimento,
aos servizos sociais públicos de referencia da persoa
solicitante.
Artigo 16º.-Recursos.
Contra a resolución de recoñecemento da situación
de dependencia, así como a aprobación do Programa
individual de atención poderase interpoñer recurso en
alzada perante a persoa titular do departamento da
Administración autonómica competente en materia
de servizos sociais de conformidade co disposto no
capítulo II do título VII da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
Capítulo IV
Procedemento de revisión e seguimento
das prestacións
Artigo 17º.-Revisión do grao ou nivel de dependencia.
1. De acordo co establecido na Lei 39/2006, do 14
de decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia, o
grao ou nivel de dependencia será revisable polas
seguintes causas:
a) A existencia de condicións ou circunstancias,
debidamente acreditadas, que impliquen unha melloría ou empeoramento da situación de dependencia.
b) Erro de diagnóstico ou na aplicación do correspondente baremo.
c) Transcurso do prazo fixado para o efecto na resolución sobre recoñecemento da situación de dependencia.
2. O procedemento iniciarase por instancia da persoa interesada, de quen a represente ou de oficio pola
delegación provincial do departamento da Administración autonómica competente en materia de servizos
sociais.
3. Coa solicitude de revisión ou, unha vez iniciado
de oficio o procedemento de revisión pola propia
Administración autonómica, a persoa interesada
achegará cantos informes ou documentos resulten
necesarios para acreditar a causa da revisión.
No caso de non resultar debidamente acreditada a
causa da revisión, procederase á inadmisión da solicitude de revisión de conformidade co previsto no
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artigo 89.4º da Lei 30/1992, do 30 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.
4. Resultarán de aplicación ao procedemento de
revisión as previsións contidas neste decreto respecto
do procedemento de recoñecemento da situación de
dependencia.
Artigo 18º.-Revisión do Programa individual de
atención.
1. O Programa individual de atención será revisado:
a) Por instancia da persoa interesada ou de quen a
represente.
b) De oficio pola delegación provincial do departamento da Administración autonómica competente en
materia de servizos sociais.
c) Como consecuencia do traslado de residencia á
Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Cando, como consecuencia da revisión do grao e
nivel de dependencia e/ou da prestación recoñecida,
resulte necesario proceder á revisión do Programa
individual de atención.
2. Para a revisión do Programa individual de atención, resultará de aplicación o previsto neste decreto
para a súa aprobación.
Artigo 19º.-Revisión da prestación recoñecida.
1. Os servizos e prestacións económicas recoñecidos poderán ser modificados ou extinguidos nos
seguintes casos:
a) Pola modificación da situación persoal da persoa
beneficiaria que afecte as súas circunstancias sociofamiliares e/ou de saúde.
b) Cando se produza unha variación de calquera dos
requisitos establecidos para o seu recoñecemento.
c) Por incumprimento das obrigas reguladas na
Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación
de dependencia e na súa normativa de desenvolvemento.
d) Como consecuencia da revisión do grao e nivel de
dependencia e/ou do Programa individual de atención.
2. A modificación ou extinción requirirá audiencia
da persoa interesada ou da persoa que a represente e
será aprobada pola delegación provincial do departamento da Administración autonómica competente en
materia de servizos sociais.
Artigo 20º.-Seguimento de prestacións, axudas e
beneficios e acción administrativa contra a fraude.
1. A Administración da Comunidade Autónoma galega, a través do departamento competente, e os servizos
sociais públicos correspondentes velarán pola correcta
aplicación ou utilización dos fondos públicos, prestacións, servizos e cantos beneficios deriven do Sistema
para a Autonomía e Atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Os servizos sociais públicos correspondentes serán
os responsables do seguimento da correcta aplicación

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

15.859

do Programa individual de atención no seu ámbito
territorial e da adecuación á situación do beneficiario.
Disposicións adicionais
Primeira.-Implantación progresiva das prestacións
do sistema.
Cando conforme o calendario establecido na disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de
decembro, a efectividade do dereito aos servizos e
prestacións económicas de dependencia deba producirse nun ano distinto ao do recoñecemento da situación de dependencia, o prazo previsto no artigo 14.7º
deste decreto para a aprobación do Programa individual de atención comezará a contar desde o 1 de
xaneiro do ano de implantación segundo o devandito
calendario.
Segunda.-Equipos técnicos de valoración de minusvalidez.
Os equipos técnicos de valoración de minusvalidez,
constituídos segundo o establecido na Orde do 29 de
decembro de 2000, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación
do grao de minusvalidez, exercerán as funcións que
se atribúen por este decreto aos órganos de valoración
e asesoramento da dependencia para os casos e procedementos que lle sexan asignados polo centro
directivo da Administración autonómica con competencias na área de valoración de minusvalidez.
Disposición transitoria
Única.-Solicitudes previas.
Ás solicitudes presentadas con anterioridade á
entrada en vigor deste decreto, como consecuencia da
vixencia do Real decreto 504/2007, do 20 de abril,
polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006,
do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, resultaralles de aplicación o procedemento previsto neste decreto. Nestes supostos, o prazo previsto
no artigo 14º computarase a partir da data de entrada
da solicitude no rexistro do órgano competente para a
súa tramitación.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Desenvolvemento e execución.
Autorízase a persoa titular do departamento da
Administración autonómica competente en materia
de servizos sociais para ditar cantas disposicións
resulten necesarias para o desenvolvemento e execución deste decreto.
Segunda.-Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, seis de setembro de dous
mil sete.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente
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ANEXO I

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral do Benestar
Dirección Xeral de Acción Social
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VP210A

VALORACIÓN DO GRAO E NIVEL DE DEPENDENCIA

SOLICITUDE

TIPOS DE SOLICITUDE
Valoración inicial

Homologación

Revisión

I. DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

DATA DE NACEMENTO

Home

NIF

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

Muller

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

COMUNIDADE AUTÓNOMA

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

TEN SEGURIDADE SOCIAL

SI

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

OUTROS SISTEMAS (MUFACE, ISFAS, MUGEJU)

Nº AFILIACIÓN SEGURIDADE SOCIAL

Titular

NON

Beneficiario/a

II. DATOS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
NOME

APELIDOS

NIF

DATA DE
NACEMENTO

PARENTESCO

III. DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL/GARDADOR/A DE FEITO
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

COMUNIDADE AUTÓNOMA

TELÉFONO FIXO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

RELACIÓN CO/A INTERESADO/A

Representante legal

Gardador/a de feito

IV. DATOS DE RESIDENCIA
SI

¿É vostede emigrante español/a retornado/a?

NON
ANO

LOCALIDADE

Se a resposta foi "si", indique o lugar de retorno e o ano
¿Residiu legalmente en España durante cinco anos?

SI

NON

Destes cinco anos, ¿foron 2 inmediatamente anteriores á data desta solicitude?

SI

NON

No suposto de menores de 5 anos, ¿os seus pais cumpren o dito requisito?

SI

NON

Se a resposta foi afirmativa, indique:
Períodos

Provincia

Concello
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V. DATOS SOBRE A SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SI

¿Solicitou con anterioridade o recoñecemento da situación de dependencia?

NON
ANO

LOCALIDADE

Si a resposta foi "si", indique a localidade onde se efectuou e o ano
¿Ten recoñecido o grao de minusvalidez?
Se a resposta foi "si", indique a porcentaxe, a
localidade e a data en en que foi valorado

SI
GRAO DE MINUSVALIDEZ

¿Ten recoñecida a necesidade de asistencia a terceira persoa para
desenvolver os actos esenciais da vida diaria?

NON

LOCALIDADE

DATA

SI
LOCALIDADE

NON

DATA

PUNTOS ATP

Se a resposta foi "si", indique a localidade, a data e a puntuación ATP
¿Ten recoñecida unha incapacidade en grao de grande invalidez?

SI
LOCALIDADE

NON
DATA

Se a resposta foi "si", indique a localidade e a data de recoñecemento

VI. DECLARACIÓN ECONÓMICA DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

DECLARO:
1. Que percibo os seguintes ingresos netos (pensións, prestación económicas, retribución pecuniarias, etc.):
Concepto

Contía

Nº. de pagas

2. Rendementos de capital mobiliario (xuros, venda de valores, letras do tesouro, prazo fixo, etc.):
Concepto

Contía anual

3. Outros rendementos (capital inmobiliario, actividades económicas, etc.):
Concepto

Contía anual

4. Ganancias e perdas patrimoniais (venda de accións, venda de inmobles, reembolso de fondos de investimento, etc.):
Concepto

Contía anual

5. Que posúo os seguintes bens inmobles:
Concepto

6. Que posúo o seguinte capital mobiliario (accións, contas correntes, etc.):
Concepto

Valor catastral

Valor de patrimonio

7. Transmisións patrimoniais:

Que non realicei transmisións patrimoniais a título oneroso ou gratuíto nos últimos 5 anos.
Que realicei transmisións patrimoniais a título oneroso ou gratuíto nos últimos 5 anos.
Terceiros intervenientes nestes actos

Valor catastral
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VII. OBSERVACIÓNS

Indique cal é o seu traballador/a social de referencia:

Concello
Centro de saúde

Enderezo:

Teléfono

Outros (Hospital, Atención Especializada, etc.):

OUTRAS OBSERVACIÓNS:

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
- Que son certos os datos consignados nesta solicitude.
- Que autorizo a que se realicen as verificacións e as consultas a ficheiross públicos, necesarias para cotexar os datos declarados
cos que figuren en poder das distintas administracións públicas competentes.
- Que quedo coñecedor/a da obriga de informar a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia de
calquera variación que poida producirse a partir deste momento.
- Que autorizo expresamente que se solicite e subministre directamente a través de medios informáticos ou telemáticos ao departamento da
Administración autonómica competente na materia de servizos sociais a información de carácter tributario á que se fai referencia no decreto
regulador deste procedemento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: informámolo/a de que os datos persoais contidos nesta solicitude se integrarán nun ficheiro automatizado
cuxo tratamento se realizará conforme a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
A falsidade dos datos proporcionados, así como a obtención ou gozo fraudulento das prestacións, poden ser constitutivas de sanción (título III, da Lei 39/2006, do 14
de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia).

LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)
Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
Lugar e data

,

de

Delegado/a provincial da Igualdade e do Benestar de

de 200
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INSTRUCCIÓNS
PARA CUBRIR
CUBRIR A
INSTRUCIÓNS PARA
A SOLICITUDE
SOLICITUDE
- ANTES DE ESCRIBIR, LEA ATENTAMENTE OS PUNTOS DA SOLICITUDE.
- ESCRIBA CON CLARIDADE E CON LETRAS MAIÚSCULAS.
- PRESENTE, COA SOLICITUDE, FOTOCOPIA DO DNI.
- PROPORCIONÁMOSLLE INSTRUCIÓNS PARA CADA UN DOS PUNTOS.
I. DATOS PERSOAIS DO/A INTERESADO/A
Neste punto consignaranse todos os datos persoais do/a posible beneficiario/a.
No caso de que sexa estranxeiro/a con residencia legal en España, no punto Identificación – DNI – NIE – Pasaporte/Outro, consignará o
número da tarxeta de residencia.
No caso de que teña dobre nacionalidade, indique as dúas nacionalidades no punto correspondente.
Se está ingresado/a nunha residencia de forma permanente, debe indicar como enderezo no cal reside actualmente o do centro residencial.
IV. DATOS DE RESIDENCIA
Relacione os períodos e lugares de residencia no territorio do Estado e consigne o mes e o ano de inicio e o mes e o ano de finalización de
residencia en cada localidade.
Se o/a solicitante ten nacionalidade dalgún país da Unión Europea, indique os períodos de residencia nos ditos países.
Se o/a solicitante é menor de 5 anos, os datos de residencia referiranse aos cumpridos por aquela persoa que exerza a garda e custodia do/a
menor.
VI. DECLARACIÓN ECONÓMICA DO/A SOLICITANTE.
1. Datos sobre a renda:
Neste punto deberá consignar se percibe ou posúe rendas ou ingresos propios. En caso afirmativo, teña en conta:
1.1. Ingresos netos
Declare as súas rendas de traballo por conta propia ou allea, así como as pensións ou prestacións periódicas aboadas por calquera réxime
público ou privado de previsión social, e indique:
- Concepto: a procedencia das rendas (salario, traballos por horas ou similares, tipo de pensión ou prestación) e indique expresamente se
percibe asignación por fillo/a a cargo.
- Contía: trátase da contía mensual neta.
1.2 Rendementos de capital mobiliario
No suposto de que dispoña de bens mobles, consignará o seu concepto e os rendementos íntegros obtidos (xuros, venda de valores, letras do
tesouro, prazo fixo, etc.) en contía anual.
1.3. Outros rendementos
No suposto de que dispoña de bens inmobles e/ou actividades económicas, consignará o seu concepto e os rendementos íntegros obtidos
(capital inmobiliario, actividades económicas, etc.).
1.4. Ganancias e perdas patrimoniais
No suposto de que obteña ganancias ou perdas derivadas de bens mobles e/ou inmobles, consignará no concepto a súa orixe (repartición
beneficios accións, venda de accións ou fondos de investimento, venda dun ben inmoble, etc.) e, nos rendementos íntegros, o importe anual
que obtivese nos ditos conceptos.
SINATURA: a solicitude irá asinada polo solicitante; naqueles casos en que o solicitante estea representado por outra persoa, a solicitude irá
asinada por eles.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ XUNTO A ESTA SOLICITUDE
Fotocopia compulsada do DNI/NIE/pasaporte do solicitante ou cualquera outro documento acreditativo da súa identidade, de
conformidade coa normativa vixente.
Fotocopia compulsada do libro de familia, no caso de menores de idade.
Informe de condicións de saúde, conforme o modelo do anexo II.A ou II.B.
Certificado de empadroamento acreditativo de residencia da persoa solicitante, en que conste a súa residencia en territorio español
durante, polo menos, cinco anos, dous dos cales deberán ser inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
Xustificante de ingresos:
- Certificado de pensións que percibe o/a solicitante.
- Copia da declaración do imposto sobre o patrimonio

Certificado de minusvalidez, expedido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, se é o caso.
No caso en que o solicitante actúe a través de representate deberá presentar:
- Copia compulsada da sentenza de incapacitación legal e nomeamento de titor/representate legal, se é o caso.
- Fotocopia compulsada do DNI/NIE/pasaporte de quen teña a representación da persoa interesada e documento
acreditativo da representación invocada.
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ANEXO II.A
Para cubrir polo/a médico/a do Servizo Galego de
Saúde ou por un/unha médico/a doutras
administracións públicas que traten habitualmente
o/a solicitante.

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral do Benestar
Dirección Xeral de Acción Social
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VP210A

VALORACIÓN DO GRAO E NIVEL DE DEPENDENCIA

DOCUMENTO

INFORME

INFORME DE SAÚDE DE PERSOAS MAIORES DE TRES ANOS
Dada a incidencia deste informe na avaliación do expediente de solicitude para a valoración do grao e nivel de dependencia, é importante que cubran
todos os datos contidos neste.

Recoñecemento efectuado polo/a doutor/a

Colexiado/a

Médico/a de
A/O solicitante de valoración do grao e nivel de dependencia:
D./D.ª(nome apelidos)

Data de nacemento

DNI/pasaporte

INFORMA
1. Indique os diagnósticos das enfermidades, enfermidade mental, discapacidade intelectual, outras condicións de saúde e/ou
problemas relacionados co desenvolvemento, de carácter permanente, crónico, prolongado ou de longa duración que presenta:
Diagnóstico

Código CIE 10 / Outros

2. Indique os tratamentos actuais que ten prescritos:
Farmacolóxico
Psicoterapeútico
Rehabilitador
Hixénico-dietético
Outros

3. Indique as medidas de soporte funcional e axudas técnicas que ten prescritas:

4. Se entre as patoloxías descritas, algunha cursa en abrochos, indique :
Patoloxía/s:

Frecuencia no último ano:

5. Indique a situación de dependencia en que se encontra:
Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo menos unha vez ao día, ou se ten necesidades de apoio intermitente para a súa
autonomía persoal.
Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non require a
presenza permanente dun coidador ou coidadora, ou ten necesidades de apoio extenso para a súa autonomía persoal.
Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa perda total de
autonomía mental ou física, necesita a presenza indispensable e continua doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeneralizado
para a súa autonomía persoal.

6. Indique se pode desprazarse fóra do domicilio:

Si

SELO

SI
NON
SI
NON
SI
NON

Non
(Para cubrir pola Administración)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS

SINATURA DO MÉDICO

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

Lugar e data

,

de

Delegado/a provincial da Igualdade e do Benestar de

de 200
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ANEXO II.B
Para cubrir polo/a médico/a do Servizo Galego de
Saúde ou por un/unha médico/a doutras
administracións públicas que traten habitualmente
o/a solicitante.

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral do Benestar
Dirección Xeral de Acción Social
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VP210A

VALORACIÓN DO GRAO E NIVEL DE DEPENDENCIA

DOCUMENTO

INFORME

INFORME DE SAÚDE DE MENORES DE TRES ANOS
Dada a incidencia deste informe na avaliación do expediente de solicitude para a valoración do grao e nivel de dependencia, é importante que cubran
todos os datos contidos neste.

Recoñecemento efectuado por

Colexiado/a

Médico/a de
A/O solicitante de valoración do grao e nivel de dependencia:
D./D.ª(nome apelidos)

Data de nacemento

DNI/pasaporte

INFORMA
1. Indique os diagnósticos das enfermidades, enfermidade mental, discapacidade intelectual, outras condicións de saúde e/ou
problemas relacionados co desenvolvemento, de carácter permanente, crónico, prolongado ou de longa duración que presenta:
Diagnóstico

Código CIE 10 / Outros

2. No caso de nenos entre 0 e 6 meses, indique:
O peso no momento de nacer en gramos:

3. Indique os tratamentos actuais que ten prescritos:
Farmacolóxico
Psicoterapeútico
Rehabilitador
Hixénico-dietético
Outros

4. Indique as medidas de soporte funcional e axudas técnicas que ten prescritas:

5. Se entre as patoloxías descritas, algunha cursa en abrochos, indique :
Patoloxía/s:

Frecuencia no último ano:

SELO

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
SINATURA DO MÉDICO

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
Lugar e data

,

de

Delegado/a provincial da Igualdade e do Benestar de

de 200
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ANEXO III
Para cubrir por un/unha traballador/a social de
calquera Administración pública

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral do Benestar
Dirección Xeral de Acción Social
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VP210A

VALORACIÓN DO GRAO E NIVEL DE DEPENDENCIA

INFORME

INFORME SOCIAL
EMITIDO POLO/A TRABALLADOR/A SOCIAL D/DNA

NÚMERO DE COLEXIADO

ORGANISMO

TELÉFONO

REFERENTE A D/DNA

Para efectos de solicitude de valoración da situación de dependencia.

1. DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

NOME

DNI

CONCELLO

TELÉFONO

SITUACIÓN LABORAL

Activo

Sen ocupación

Pensionista

2. NÚCLEO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
2.1 Unidade de convivencia formada por: (sinalar o coidador principal da persoa en situación de dependencia, se é o caso.)
NOME E APELIDOS

IDADE

PARENTESCO

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL

2.2 Outros membros da rede informal de apoio: (sinalar a relación de parentesco coa persoa en situación de dependencia.)
NOME E APELIDOS

IDADE

PARENTESCO

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL

Nota: se existe rotación da persoa en situación de dependencia, cubrir os campos en relación coa unidade de convivencia coa que convive no momento de presentar a
solicitude e sinalar rotación.
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3. SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR
3.1. Dinámica relacional e funcionamento da rede informal :
Relacións normalizadas

Relacións escasas

Relacións conflitivas

Ausencia de relacións

Persoa institucionalizada

Outros

3.2. Análise do coidador principal:
3.2.1. Perfil do coidador:
Familiar e membro da unidade de convivencia

Familiar que non convive coa persoa dependente

Coidador non familiar sen contraprestación económica

Coidador profesional remunerado

Ausencia de coidador

Outros

3.2.2. Características do coidador:
Maior de 65 anos

Ausencia de coidador

Condicións adecuadas

Coidador con cargas laborais, menores a cargo, outras persoas en situación de dependencia a cargo
Coidador con discapacidade que dificulta o coidado da persoa en situación de dependencia
Coidador sen adecuadas habilidades/capacidades para o coidado

Outros

3.2.3 Coidados que presta:
Axuda en coidados do fogar

Axuda para hixiene e aseo

Axuda na administración de bens e cartos

Axuda para a toma de medicación e coidados non profesionais

Axuda para a comunicación co contorno

Axuda na resolución de situacións conflitivas

Axuda para desprazamentos

Outros

3.2.4 Intensidade dos coidados:
Horas aproximadas de dedicación diaria:
1-2

2-4

4-8

Continua

3.3. Características da persoa en situación de dependencia:
3.3.1. Valoración de minusvalidez:

Si

Non

Grao de minusvalidez:

Necesidade de asistencia de terceira persoa:
Existencia de dificultades para utilizar transportes públicos:
3.3.2 Actividades para as que pode precisar axuda de outra persoa (indicar cales):

3.3.3 A persoa en situación de dependencia sae habitualmente do seu domicilio habitual:
Si
Non
Observacións profesionais:

En caso afirmativo indicar se precisaría soporte doutra persoa
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cubrirpor
porun/unha
un/unhatraballador/a
traballador/asocial
socialdede
Par
calquera Administración
Administración pública
pública
calquera

4. RECURSOS E SERVIZOS FORMAIS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN
4. RECURSOS E SERVIZOS FORMAIS
DE PROMOCIÓN
DA AUTONOMÍA
PERSOAL EATENC IÓN ÁS PERSOAS EN
ÁS PERSOAS
EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
4.1 Recursos e servizos formais que percibe/desfruta o solicitante (públicos e/ou privados):
Indicar cales e intensidade:

4.2 Recursos e servizos que poderían cubrir as súas necesidades (enumerar e indicar intensidade)

4.3 O solicitante conta co apoio de voluntariado, e/ou outros recursos informais
Si

Indicar:

Non

5. SITUACIÓN DO CONTORNO SOCIAL
5.1. Vivenda:
- Tipo de vivenda:
Sen vivenda

Chabola

Piso, apartamento

En situación de desafiuzamento

Pensión

Habitación realugada

Vivenda colectiva

Casa prefabricada

Caravana

Vivenda unifamiliar

Albergue

- Réxime de tenza:
Propia ou dalgún membro da unidade familiar
Vivenda alugada
- Condicións de habitabilidade da vivenda:
Adecuadas

Cedida ou facilitada

Centro residencial

Realugada

Amoreamento

Insalubridade / Inhabitabilidade

Deficientes condicións de habitabilidade e/ou carece dalgún servizo básico, existencia de dispositivos de risco
Especificar de cal/cales carece:
- Accesibilidade da vivenda:
Sen barreiras arquitectónicas

Con barreiras no acceso á vivenda

Con adaptacións funcionais

Con barreiras no interior da vivenda

5.2. Características da zona en que habita:
- Localización da vivenda:
Zona urbana
Zona rural
- Acceso a equipamentos sociosanitarios:
Boas comunicacións e accesos

Zona semiurbana / semirural
Zona rural illada

Comunicacións deficientes
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6. SITUACIÓN ECONÓMICA
6.1 Ingresos do solicitante:
- Ingresos netos (pensións, prestacións económicas, retribucións ...):
CONCEPTO

CONTÍA

NÚMERO DE PAGAS

- Rendementos de capital mobiliario (xuros, venda de valores, letras do tesouro, prazo fixo...)
CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

- Outros rendementos (de capital inmobiliario, actividades económicas...):
CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

- Ganancias e perdas patrimoniais (venda de accións, venda de inmobles, reembolso de fondos de investimento...):
CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

- Gastos fixos da persoa en situación de dependencia (alugueres, hipotecas, servizos de carácter público e/ou privado de coidados e
atención á persoa en situación de dependencia...):
CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

7. OUTROS DATOS DE INTERESE E VALORACIÓN PROFESIONAL
Proposta de servizos e outros apoios
Residencia

Centro de día

Centro de noite

Axuda no fogar

Asistencia personal

Outros

Coidados no contorno por coidador familiar
- Intensidade da/s modalidad/es proposta/s:

- No caso de modalidade de axuda no fogar e/ou de asistencia persoal, especificar que tipo de atencións necesitaría e para que
actividades e tarefas:

Valoración profesional:

SELO

(Para cubrir pola Administración)
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