
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao atraso na atención a
unha persoa con discapacidade física e intelectual

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de… debido
ao retraso do procedemento de dependencia do seu fillo.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que o seu fillo ten recoñecida unha discapacidade do 80% desde 2010
e unha dependencia en grao II nivel 1 desde 2011. Ata que cumpriu 21 anos acudía ao
Centro de Educación Especial Príncipe Felipe diariamente. No último ano nese centro xa se
solicitou a admisión no centro especial Xoán XXIII de Cangas para o ano seguinte, por ser o
máis próximo ao domicilio, sen lograr obter praza. O centro está pendente do incremento
das prazas. Existe desprotección por parte da administración, que limita a atención ao seu
fillo, obrigándoo a permanecer na vivenda sen poder xestionar a ocupación do seu tempo
con talleres e actividades que serían enriquecedoras. A súa obriga como pai é buscar o
mellor para os seus fillos dentro das súas escasas posibilidades; está en desemprego e
percibe a Risga de 426 € para facer fronte aos gastos de vida diaria. O seu fillo ten unha
pensión non contributiva. Realizou canto está na súa man para garantirlle unha mellor
calidade de vida, pero con resultados infrutuosos.
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2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que no seu momento sinalou que “o
centro dependente da Asociación Juan XXIII de Cangas no que o interesado solicitaba ingreso
non dispón na actualidade de prazas públicas vacantes. Caso de producirse algunha, existen
nesta data tres persoas demandantes do mesmo servizo con maior puntuación no Programa
de Asignación de Recursos. Non é posible predicir en qué momento podería producirse o
acceso do interesado a unha praza pública, pois depende de variables de imposible
anticipación (produción futura de vacantes, altas no PAR etc.)”. Engadiu que “informouse ao
interesado da posibilidade de solicitar … a prestación de libranza vinculada á prestación do
servizo de atención diúrna que, como axuda económica, lle permitiría adquirir o seu servizo
no mencionado centro de forma privada. Así mesmo, informouse … da existencia de
recursos con prazas vacantes nesta cidade, concretamente no Centro de Día dependente da
Asociación Galega San Francisco. Con data de 16/04/2015 tivo entrada no Órgano de
valoración de dependencia de Vigo, unha solicitude de libranza vinculada á adquisición dun
servizo de atención diúrna, neste momento pendente de resolución. Consecuentemente, o
que a día de hoxe demanda o interesado xa non é unha praza pública, senón unha axuda
económica”.

3. Á vista diso requirimos aclaración urxente, fundamentalmente sobre a atención pendente,
e xa nola remitiu. Nela sinálase que “o 6/11/10 preséntase solicitude de valoración de grao e
nivel de dependencia …. 0 25/04/2011 dítase resolución de recoñecemento dunha situación
de dependencia en grao II nivel 1. O 12/06/2014, de acordo coa proposta do órgano de
valoración de Vigo, dítase resolución pola que se aproba o Programa Individual de Atención
de centro de atención diúrna para persoas con discapacidade. Esta resolución notifícase o
16/09/2014. O 04/02/2015 tivo entrada no rexistro do edificio administrativo de Vigo
escrito no que se solicita permanecer en lista de espera para praza pública en centro de día e
mentres non se adxudica dita praza se conceda libranza vinculada ao citado servizo. O
órgano técnico de valoración e asesoramento da situación de dependencia de Vigo, en xunta
de valoración celebrada o día 16 de abril de 2015, emite nova proposta de PIA libranza
vinculada ao servizo de centro de atención diúrna terapéutica-ocupacional (data de efectos
01/09/2015). De acordo co disposto no artigo 43 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro,
poderá revisarse o Programa Individual de Atención por instancia do interesado ou do seu
representante, sempre que se acredite unha variación nas condicións de salde ou na
situación do seu contorno que puidesen motivar unha modificación do servizo ou prestación
económica recoñecida. En canto aos procedementos de revisión do PIA con solicitudes
presentadas ou iniciados de oficio en data do 1 de xuño de 2010 ou en data posterior, o
artigo 72 da orde do 2 de xaneiro de 2012, establece que Iles será de aplicación as normas
establecidas no artigo 43.4 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. De acordo co artigo 68 da
Orde do 2 de xaneiro de 2012 a efectividade do dereito ás libranza producirase a partir da
data da resolución na que se recoñeza a concreta prestación económica, ou desde o día
seguinte á data na que se cumpra o prazo máximo de seis meses desde a solicitude sen que
se houbese notificado a resolución expresa de recoñecemento da libranza. Na data de



efectividade será necesario que se reúnan os requisitos que se esixan na normativa vixente.
En caso contrario, a efectividade producirase a partir do primeiro día do mes seguinte a que
concorran ditos requisitos. Os efectos económicos do recoñecemento ao dereito ás libranzas
produciranse a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que entrada na
intervención territorial correspondente a documentación necesaria xunto coa proposta do
PIA aos efectos da fiscalización do gasto, condicionado á súa posterior fiscalización de
conformidade e á aprobación do PIA mediante a resolución do/a xefe/a territorial da
consellería con competencias en materia de servizos sociais. Non obstante, os efectos
económicos do recoñecemento ao dereito ás libranzas, de recoñecerse nun prazo superior
ao prazo máximo establecido produciranse a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel
desde o cal se recoñeza a súa efectividade. Actualmente o expediente …, que corresponde a
…, está en fase de tramitación para a elaboración e resolución do Programa Individual de
Atención, respectando a orde de prelación establecida normativamente para a instrución do
procedemento que dá prioridade ás persoas dependentes con maior grao e nivel de
dependencia e menor capacidade económica e en función da dotación orzamentaria
existente”.

ANÁLISE

1. Co informado a consellería confirma que a atención do fillo do reclamante se demora. Nun
primeiro intre se aprobou o PIA para praza pública, pero se incluíra á persoa na lista de
espera para o centro que reclama, o do seu entorno.

2. Ademais, aínda que a consellería non o concreta nos dous informes, a través do afectado
coñecemos que xa levaba tempo reclamando a praza, en concreto dende que saíu do centro
educativo ao que asistiu ata os 21 anos. Ao non darse efectividade ao PIA por carencia de
prazas no entorno a administración informou dunha alternativa, a solicitude dunha libranza
(axuda económica) para praza privada nese centro. A normativa ofrece a posibilidade de
cambiar a solicitude nese senso cando despois de 3 meses dende a atribución dunha praza
en lista de espera non se fai efectiva por razóns imputables a administración. Por tanto,
nesas circunstancias non parece razoable que a súa interpretación sexa a que se transmite,
isto é, que se comeza un novo procedemento de PIA e que o afectado se atopa pendente
dos mesmos criterios de espera, cando en realidade xa ten un PIA -resolto con retraso, como
sinalamos-, e o que se reclama é a súa virtualidade alternativa, mesmo con perda para que o
solicita, posto que a cobertura non é a mesma.

3. Menos apropiado aínda parece a previsión de aplicación do previsto neste senso na Orde
que se cita, que prevé unha espera de 6 meses para a efectividade da libranza, xustificando
tal cousa nun suposto prazo de 6 meses, cando é claro que este é de 3 meses, posto que a
persoa xa ten recoñecida o seu grado de dependencia e por tanto so espera a atribución do



servizo; ou ben a norma ou ben a súa inadecuada interpretación no senso sinalado resultan
contrarias a lei. Se a administración insiste nesa interpretación, o que resultaría inadecuado,
posto que, como sinalamos, os prazos se atopan fixados por medio de norma con rango de
lei, entón debera proceder a modificación urxente da norma que cita.

4. A situación que tratamos deuse en outras ocasións, tal e como comprobamos polas
queixas coñecidas en relación coa materia, e foi comentada criticamente nos diferentes
informes que diriximos ao Parlamento de Galicia. O que sucede a persoa con dependencia e
a súa familia é un dos aspectos mais negativos con que soen atoparse as persoas con
discapacidade intelectual no tránsito da súa etapa de formación educativa, obrigatoria e
gratuíta, á etapa adulta, cando teñen que solicitar novos recursos públicos, que sen embargo
non se dan en parecidas condicións e respectando a continuidade das necesidades ou
circunstancias destas persoas. Iso foi posto de relevo no Informe Especial sobre dereitos das
persoas con discapacidade intelectual e o caso que examinamos é un bo exemplo do
problema que tratamos entón. Despois da prevención do pai de solicitar con moita
anticipación un centro na súa contorna, sen embargo a persa con diversidade funcional
segue na súa casa, co que é previsible un retroceso na súa calidade de vida e na súa atención
especializada.

5. O Decreto 15/2010 conforma dous procedementos, un para valorar e outro para aprobar o
servizo ou a prestación a través do chamado programa individual de atención (PIA), e
establece para o recoñecemento da situación de dependencia un prazo de 3 meses (art. 14),
e para a aprobación do PIA outro prazo de 3 meses dende ese recoñecemento previo (art.
15).

6. O expediente debería atoparse resolto e con efectividade nos prazos previstos; as
demoras prexudican gravemente as persoas afectadas, que polas circunstancias que no seu
momento acreditaron precisan atención de maneira perentoria. Por iso, esta reclamación,
como todas as abundantes queixas por este motivo, reflicte un importante grao de desgusto,
o que resulta perfectamente comprensible. Os dependentes, familiares e coidadores
mostran a súa desconformidade co atraso constatado na tramitación do expediente, é dicir,
porque a avaliación e/ou o recoñecemento non se fixeran, a pesar do tempo transcorrido.

7. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que obriga aos poderes públicos a
realizar unha política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos
discapacitados físicos, sensoriais e psíquicos, aos que prestarán a atención especializada que
requiran e os amparará especialmente para o goce 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 considerase 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 dea efectividade ao expediente obxecto desta queixa, relativo ás
prestacións derivadas da lei de dependencia para unha persoa con dependencia e
discapacidade intelectual e física, posto que se atopa demorado, de acordo cos prazos
previstos, de tal maneira que non se produzan demoras inxustificadas que prexudican aos
cidadáns afectados.

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

Ademais, facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdaa atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


