
As preguntas máis frecuentes sobre a Ley de dependencia

Que é autonomía?

É a capacidade percibida de controlar, afrontar e tomar, por propia iniciativa, decisións persoais sobre como 
vivir de acordo coas normas e preferencias propias, así como a capacidade de desenvolver as actividades 
básicas da vida diaria.

Que é dependencia?

O estado de carácter permanente no que se encontran as persoas que, por razóns derivadas da idade, 
enfermidade ou discapacidade e ligadas á falta ou á perda de autonomía física, mental, intelectual ou 
sensorial, precisan a atención doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para realizar as actividades 
básicas da vida diaria ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, 
doutros apoios para a súa autonomía persoal. En consecuencia, deben darse tres circunstancias para que 
unha persoa se encontre en situación de dependencia: 

:: A existencia dunha limitación (física, intelectual ou sensorial) que mingua determinadas 
capacidades da persoa.
:: A incapacidade da persoa para realizar por si mesma as actividades da vida diaria. 
:: A necesidade de asistencia por parte dunha terceira persoa. A dependencia pode afectar calquera 
persoa, sexa cal sexa a súa idade, malia, coa idade, aumentaren os problemas de saúde e, con 
eles, as posibilidades de atoparse en situación de dependencia.

Que son as actividades básicas da vida diaria?

Son as tarefas máis elementais da persoa que lle permiten desenvolverse cun mínimo de autonomía e 
independencia, tales como:

:: O coidado persoal: asearse, lavarse e coidar o aspecto persoal; controlar as necesidades de 
micción e defecación e utilizar o servizo; vestirse; comer e beber. As actividades domésticas 
básicas: realizar as compras e controlar as subministracións e servizos; ocuparse das comidas, 
limpeza, lavado e pasado de roupa; mantemento da casa.
:: A mobilidade esencial: cambiar e manter diversas posicións do corpo; erguerse, deitarse, 
permanecer de pé ou sentado; desprazarse dentro do fogar; desprazarse polo contorno; 
desprazarse por distintos lugares.
:: As funcións básicas de tipo mental/intelectual: recoñecer persoas e obxectos; orientarse; entender 
e executar ordes e tarefas sinxelas. A maior ou menor dificultade para realizar estas actividades 
require a atención dos servizos sociais, pero só a imposibilidade ou grave dificultade para realizar 
aquelas que se consideren básicas levará consigo o recoñecemento do dereito á prestación por 
dependencia.

Quen pode beneficiarse desta Lei na Comunidade Autónoma Galega?

1. Terán dereito á protección da lei os españois que cumpran os seguintes requisitos: 
:: Encontrarse en situación de dependencia nalgún dos graos establecidos. 
:: Residir no territorio español durante, polo menos, cinco anos, dos cales dous deberán ser 
inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude, e residir, no momento da 
presentación da solicitude, nalgún dos concellos de Galiza.
:: Menores de 3 anos: o Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia atenderá, sen 
prexuízo dos servizos establecidos en educación e sanidade, as necesidades de axuda a domicilio 
e, se é o caso, prestacións económicas vinculadas a prol dos menores de tres anos que presenten 
graves discapacidades (disposición adicional 13). 

2. As persoas que, malia reuniren os requisitos anteriores, carezan de nacionalidade española rexeranse 
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polo establecido na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en 
España e a súa integración social, nos tratados internacionais e nos convenios que se estableza no país de 
orixe. 
3. O Goberno poderá establecer medidas de protección a prol dos españois non residentes en España. 
4. Os emigrantes retornados terán dereito aos servicios asistenciais do catálogo de recursos do SGAD, en 
igual contido e intensidade do resto dos cidadáns.

Como se aplicará a Lei no tempo?

Os acceso ás prestación realizarase de xeito progresivo de acordo co seguinte calendario:

:: Ano 2007: persoas valoradas en grao III, gran dependencia, en ambos os dous niveis.
:: 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 e 2012: persoas valoradas en grao I, dependencia moderada, nivel 2.
:: Ano 2013 e 2014: persoas valoradas en grao I, dependencia moderada, nivel 1.

Cal é o procedemento para solicitar o acceso ás prestacións e recursos do SGAD?

O procedemento de recoñecemento das situacións de dependencia e acceso ao catálogo de recursos do 
sistema desenvólvese no Decreto 176/2007 e na Orde do 17 de decembro de 2007 e ten dúas fases ben 
diferenciadas:

1ª fase para valorar ao solicitante e recoñecerlle, se é o caso, un grao e nivel de dependencia.

2º fase na que se resolve un Programa Individual de Atención a través do que se lle garantiza á 
persoa dependente o acceso a un servizo de atención ou prestación económica segundo o catálogo 
de recursos.

1ª Fase: Recoñecemento da situación

O procedemento iníciase na delegación provincial de Benestar que corresponda co lugar de residencia do 
solicitante, poidendo ser entregada a solicitude en calquera dos rexistros con portelo único.

A Comunidade Autónoma Galega determinou os Órganos de valoración da dependencia constituídos por 
equipos interdisciplinares, integrados por médicos, psicólogos, traballadores sociais e diplomados en 
ciencias da saúde (terapeutas ocupacionais e fisioteraputas) que emiten, unha vez estudados os informes, 
unha proposta-ditame sobre o grao e nivel de dependencia coa especificación dos coidados que a persoa 
poida requirir.

Realizada a valoración do solicitante, o Delegado/a Provincial de Benestar emite unha resolución na que se 
recoñece a situación de dependencia e se determinan os servizos e prestacións que lle corresponden.

2º Fase: Resolución do Programa Individual de Atención

A resolución do Plan Individual de Atención (PIA) determina, de entre os servizos e prestacións económicas 
previstas na resolución para o seu grado e nivel, aqueles que son máis adecuadas ás necesidades da 
persoa en situación de dependencia

Cales son os servizos e prestacións do SGAD?

As persoas dependentes teñen acceso ao catálogo de prestación de atención á dependencia de acordo co 
seu grao e nivel. Sempre que sexa posible, priorizarase a prestación de servizos fronte ás prestacións 
económicas, e ambas as dúas son incompatibles entre si, salvo a teleasistencia para as persoas que non 
viven en residencias.
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O catálogo de servizos inclúe:

Prestacións económicas (incompatible con resto salvo teleasistencia)

As prestacións económicas denominadas libranzas son:

:: Libranza para coidados no entorno familiar.

:: Libranza para a contratación de asistencia persoal.

:: Libranza para a adquisición dun servizo. (non posibilidade praza pública concertada).

Servizos:

:: Teleasistencia. A súa misión é atender ás persoas dependentes mediante o uso de tecnoloxias da 
comunicación e da información e apoio dos medios personais necesarios ante situacións de 
emerxencia, inseguridade, soiade e aillamento, favorecendo a permanencia no seu medio. É un 
servizo de máxima intensidade que se presta as 24 horas durante os 365 días do ano.

:: Axuda no fogar.(intensidade establecida no PIA). O seu cometido é atender no seu domicilio á 
persoa en situación de dependencia, dando cobertura as súas necesidades domésticas e da vida 
diaria co obxecto de incrementar a súa autonomía e favorecer a permanencia no seu fogar. O PIA 
determinará as horas de atención segundo o artigo 15 da Orde do 17 de decembro de 2007.

:: Centro de Día. Son centros xerontolóxicos socio-terapéuticos e de apoio ás familias que durante o 
día prestan atención terapéutica integral ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de 
padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no 
contorno habitual.

:: Atención Residencial: outorga o dereito a unha praza de residencia para a atención integral, 
continuada, de carácter persoal, social e sanitaria. 
Existen dúas modalidades:

:: Permanente: cando o centro residencial sexa a residencia habitual da persoa.

:: Temporal para estancias de convalecencia ou durante vacacións, fins de semana e enfermidades 
ou periodos de descanso dos coidadores non profesionais.

 

:: Outros Servizos:

:: Servizo galego apoio movilidade

:: Coidanet

Líneas de axudas para persoas con condición de dependente: convocatoria anual

:: Eliminación barreras arquitectónicas

:: Autonomía persoal
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:: Grados y niveles:

Tres grados:

I: moderada

II: severa

III: gran dependencia

Dos niveles:

Función autonomía + intensidade do coidado.

Que atencións específicas contempla a Lei para os menores de 3 anos?

Segundo o Plan Individual de Atención (PIA) correspondente poderán acceder a:
:: Axuda a domicilio.
:: Prestación económica vinculada ao servizo de axuda no fogar.
:: Prestación económica para coidados no entorno familiar e apoio a coidadores non profesionais.

Como se regula a Seguridade Social dos coidadores non profesionais do entorno familiar?

Segundo o Decreto 176/2007 de 6 de septembro, poderán asumir a condición de coidadores non 
profesionais dunha persoa en situación de dependencia: 

:: o seu cónxuxe 
:: os seus parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o 3º grao de parentesto
:: excepcionalmente unha persoa do seu entorno.

Os coidadores non profesionais deberán cumprir o requisito de alta e cotización á Seguridade Social a 
través do convenio especial de coidadores non profesionais de persoas en situación de dependencia (Orde 
Tas2632/2007), existindo unha serie de excepcións para aqueles coidadores que xa se atopen dados de alta 
noutros réximen e nos seguintes casos: 

:: Cando o coidador perciba a prestación por desemprego.
:: Cando o coidador teña a condición de pensionista de xubilación, incapacidade permanente.
:: Cando o coidador sexa pensionista de viudedade ou a favor de familiares e teña 65 ou maís anos

Cales son as características do Convenio Especial dos Coidadores Non Profesionais?

Respecto á acción protectora deste convenio, será a efectos de xubilación, incapacidade permanente, morte 
e supervivencia, derivadas de accidente ou enfermidade (enténdese polo tanto que non cubre prestación 
por desemprego nin incapacidade temporal).

A base mensual de cotización será o tope mínimo do Réximen Xeral da Seguridade Social. A cotización á 
Seguridade Social asumea íntegramente a administración Xeral do Estado.

O convenio especial surte efecto, no momento en que se fai efectiva a prestación económica.

Deben participar os beneficiarios no custo das prestacións?

Os beneficiarios das prestacións de dependencia participarán no seu financiamento segundo o tipo e o 
custo do servizo e a súa capacidade económica. Ningunha persoa deixará de recibir atención por falta de 
recursos.
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Como se calcula a capacidade económica dos beneficiarios do SGAD?

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 o 
beneficiario 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 do 
beneficiario a existencia de ascendentes ou descendentes menores de 25 anos ou maiores en situación de 
discapacidade, que dependan económicamente dela.

Son compatibles as prestacións e servizos?

A Orde do 17 de decembro de 2007 pola que se establecen os criterios para a elaboración do Programa 
Individual de Atención, recolle no artigo 18 o réximen de compatibilidades e incompatibilidades do sistema, 
de xeito que:

:: Os servizos son compatibles entre sí, a excepción do servizo de atención residencial, que 
somentes será compatible co servizo de atención en centro de día, cando neste se presten 
atencións de carácter específico.

:: As libranzas son incompatibles cos servizos, a excepción do espazo de respiro do coidador, no 
que se poderá compatibilizar a percepción dunha libranza económica cun servizo de atención, con 
limitación das intensidades de protección (número de horas e contías a percibir)

As axudas económicas da dependencia hai que incluílas na Declaración da Renda?

Non, non hai que incluílas. Segundo se establece na Disposición Adicional Sexta da Lei 39/2006, as 
prestacións públicas vinculadas ao servizo para coidados no entorno familiar e de asistencia persoalizada 
que se derivan da lei de promoción de autonomía e atención ás persoas en situación de dependencia, están 
exentas de cómputo na Declaración da Renda das Persoas Físicas.

Por que se deducen das contías das libranzas de dependencia outras prestacións?

Segundo o artigo 31 da Lei 39/2006 se deducirán das cuantías de libranza recoñecidas, calquera outra 
prestación de análoga natureza (é dicir prestacións destinadas a axuda de terceira persoa) como son:

:: O complemento de gran invalidez. 
:: O complemento da asignación económica por fillo a cargo maior de 18 anos con un grao de 
minusvalía igual ou superior ao 75 %. 
:: O complemento de necesidade de outra persoa da Pensión Non Contributiva de invalidez 
:: O subsidio de axuda a terceira persoa da LISMI.

Cando a persoa recibe a resolución do PIA coa concesión dunha libranza económica, que debe 
facer?

Coa notificación do PIA infórmase das características da libranza que se recoñecen, indicando que para 
facerse efectiva debe acreditar: 

:: No caso de libranza de coidados no contorno, a alta no convenio especial do coidador do entorno, 
ou a súa exención, se é o caso. 
:: No caso de libranza vinculada, acreditará a adquisición do servizo nunha entidade que cumpra os 
requisitos antes mencionados.
:: No caso de libranza para asistencia Persoal, acreditará a contración deste coidador profesional e 
a súa alta na Seguridade Social.
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