
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar polo retraso dunha solicitude
de recoñecemento do grado de discapacidade

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª …
debido ao retraso dunha solicitude de recoñecemento do grado de discapacidade.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indica que o 19.12.14 presentou escrito na sección de discapacidades para
o recoñecemento do grao, que debe superar o 60%, segundo as probas médicas que foron
presentados polo rexistro xeral da Xunta de Galicia. Comunicáronlle verbalmente (por
escrito non se atreven) que están a consultar as persoas de setembro do 2013. A Xunta
confirma que levan ano e medio de atraso, sen que ninguén se faga responsable da situación
inxustificable dos atrasos. No seu caso corresponderíalle o recoñecemento no 2017.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “cando unha persoa solicitante demanda información sobre o tempo
medio de resolución das solicitudes de valoración da discapacidade, a sección de
cualificación de Vigo informa en base á etioloxía das doenzas alegadas (físicas, psíquicas ou
sensoriais), da concorrencia ou non de causas que posibiliten unha prioridade no
recoñecemento facultativo, de se se trata dunha solicitude só do recoñecemento de
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dificultades de mobilidade, etc... polo que, a manifestación de dona … indicando o ano 2017
como probable data para a súa valoración non se corresponde co protocolo de información
que se facilita dende a mencionada unidade administrativa. A solicitude presentada por
dona … é de inicio de expediente polo que, seguindo a estrita orde de entrada no rexistro
correspondente e non tendo constancia de que poida estar incluída nalgún dos motivos de
urxencia que permita priorizar a súa valoración (emprego, oposicións, axudas/subvencións
sometidas a prazos, menores de 16 anos, emerxencia social xustificada, PNC, PF, caducidade
do grado de discapacidade) valórase que será citada con probabilidade no último semestre
do ano 2015. De todas formas, podemos informarlle que segundo o artigo 11.3 da Orde do
29 de decembro de 2000 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento,
declaración e cualificación do grao de discapacidade, o recoñecemento do grao de
discapacidade enténdese referido á data de presentación da solicitude”.

ANÁLISE

1. Coa información achegada confírmase o expresado pola afectada na súa queixa, isto é,
que o procedemento se retrasará, posto que non se concreta a data de valoración e
resolución posterior -a pesar de que expresamente se requiría ese dato- e anúnciase que o
previsible é que se realice no segundo semestre, polo que a demora pode chegar a máis dun
ano.

2. A situación de atraso nas valoracións e resolucións dos expedientes de recoñecemento de
situación de discapacidade é coñecida a través deste e doutros expedientes, e, como pode
apreciarse, o problema continúa, sen que se dera solución. O expediente debera atoparse
resolto nos prazos previstos e sen demoras inxustificadas, que prexudican os cidadáns
afectados.

3. Estes problemas foron tratados en diferentes informes ao Parlamento e seguen sen
solución, como o demostra a presente queixa. A consellería adoita alegar que os atrasos non
producen efectos prexudiciais debido a que as consecuencias das valoracións se retrotraen á
data da solicitude. Porén, comprobamos que en moitos casos teñen efectos prexudiciais.

4. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que sinala que os poderes públicos
realizarán unha política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración dos
discapacitados aos que prestarán a atención especializada que requiran e ampararán
especialmente para que gocen dos dereitos que este título (I) outorga a todos os cidadáns
(art. 49). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a Administración
autonómica, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o
establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.



CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Traballo e Benestar
a seguinte recomendación:

Que con urxencia se resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo á valoración e
recoñecemento da situación de discapacidade da reclamante, posto que se atopa atrasado,
de tal maneira que non se produzan demoras prexudiciais.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén de ser o seu caso.

Saúdaa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


