
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido a falta de transporte
adaptado

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
á prestación do servizo de transporte adaptado.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que non facilitan o transporte de persoas con discapacidade para
estudar. Négase o servizo a pesar de non ter máis usuarios que demanden a prestación á
mesma hora e mesmo día. Solicita o traslado á facultade a calquera hora do día e denéganllo
por estar ocupado o servizo, cando o correspondente a esa área non ten na folla diaria
servizos que atender. As veces que utilizou o servizo para ir ao hospital; o autobús funciona
como un taxi, se é un autobuses é para coordinar e trasladar varios peticionarios, non para
levar unha única persoa. Non entende como non levan máis que un único usuario. Non é
para facilitar a igualdade de oportunidades e realizar unha vida normal?, sinala.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “adquiriu o recoñecemento como usuario do Servizo Galego de Apoio á
Mobilidade Persoal (SGAMP) … mediante resolución do 21 de abril de 2014 … Respecto da
configuración do citado transporte, é preciso sinalar o seguinte: en novembro de 2013
publicouse o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos
sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de
dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo; na dita norma recóllese como un dos servizos, o transporte
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adaptado e asistido e, dentro do dito servizo de transporte, o decreto distingue dúas
modalidade: regular e programada. Por outra parte, para os efectos da presente queixa, é de
obrigada referencia o Decreto 99/2014, do 24 de xullo (DOG núm. 149 do 7 de agosto), no
que se configura o SGAMP como un servizo de transporte destinado a prestar servizos
puntuais, non regulares, xa que estes quedan excluídos deste sistema de transporte, tal e
como se recolle nos seus artigos 1 e 2. Nesta norma establécese ademais cal é a finalidade
deste servizo así como as prestacións susceptibles de atención e a orde de prioridades
destas, aspectos fundamentais para comprender o funcionamento do servizo e a prestación
deste. É ilustrativo como coa nova configuración do servizo o reclamante puido ser atendido
nos catros servizos puntuais que demandou para acudir a consultas médicas. Esta cobertura
co anterior modelo non tería sido posible, en tanto que os servizos de carácter regular para
acudir ás entidades e centros do sistema galego de servizos sociais impedían que outro tipo
de traslados puideran ser atendidos. En todo caso, o recoñecemento da condición de
usuario/a non implica o dereito á prestación dos servizos demandados, senón que estes se
conceden, segundo o disposto no citado decreto, en función das prioridades establecidas, así
como dos medios existentes e das dispoñibilidades orzamentarias, tendo en conta que
poidan facer uso do servizo o maior número de persoas posible. É preciso sinalar que, en
data 21 de outubro de 2014, o interesado presentou escrito de queixa dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia sobre esta mesma cuestión, da que se deu cumprida resposta, e que á
data actual non concorren circunstancias diferentes, segundo o que se expón a
continuación. Respecto dos servizos solicitados polo interesado, constátase o que o
seguinte: por unha banda, os de asistencia a consultas médicas, cualificados como prioridade
núm. 1 -art. 5.2.a) do Decreto 99/2014- que foron atendidos na súa totalidade, en función
das súas necesidades; concretamente, en datas 4 e 18 de xuño, 5 de setembro e 1 de
outubro de 2014, con orixe no seu domicilio na Estrada e destino no Centro de Saúde de
Conxo, en Santiago de Compostela (traslados de ida e volta). Por outro lado, formulou
peticións de servizos susceptibles de seren considerados como de carácter educativo ou
formativo e, nese caso, como prioridade núm. 4 -art. 5.2.d) do citado decreto-, o que implica
que a súa atención é de máis difícil cumprimento, dado que existen outros tipos de servizos
que os preceden na orde de prioridades, o que inflúe na posibilidade de darlles cobertura e,
así mesmo, supón que estean máis suxeitos ás dispoñibilidades. Así: - o 10 de outubro de
2014, para o traslado periódico (todos os luns, martes e mércores desde o día 20 dese mes)
dende o seu domicilio á facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Santiago de
Compostela), con posterior regreso. Así mesmo, o 7 de novembro do mesmo ano, para
traslado todos os mércores, xoves e venres, desde o 12 dese mes, con igual orixe e destino e
posterior regreso. Comunicóuselle en ambos casos que nese momento se carecía de
dispoñibilidade, polo que as solicitudes permanecían á espera. - Posteriormente, nos meses
de novembro e decembro reiterou as solicitudes, con carácter de traslados puntuais (18
servizos, 9 xornadas de ida/volta), dende o seu domicilio á referida facultade, e viceversa.
Informóuselle que, por falta de dispoñibilidade, permanecían á espera; finalmente, non foi
posible atendelos. Como conclusión, a prestación do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade



Persoal, co que se contribúe a cubrir as necesidades básicas de desprazamento de persoas
con discapacidade e/ou dependencia que teñan recoñecida a imposibilidade de utilización
de transporte público colectivo, está dirixida a atención de desprazamentos programados,
non urxentes e con carácter non regular e, en todo caso, supeditada á atención das
necesidades, segundo o número de solicitudes recibidas, de acordo coa orde de prioridades
establecida, así como dos medios existentes e das dispoñibilidades orzamentarias”.

ANÁLISE

1. A atención do servizo de transporte adaptado 065 e os problemas que coñecemos a través
das queixas foron tratados no Informe ao Parlamento de Galicia correspondente a 2014
(páxs. 59 e ss.). Alí tivemos ocasión de describir con detalle a situación respecto das dúas
modalidades, o transporte regular e o puntual. Dende hai un tempo exclúense do sistema
065 os desprazamentos regulares, que agora serán atendidos polo sistema de dependencia,
o que supón a aplicación de criterios propios deste, fundamentalmente a atribución do
servizo mediante resolución específica, o financiamento público e o copago dos usuarios e as
familias. O Decreto galego 149/2013 inclúe na carteira de servizos de dependencia o
transporte adaptado e asistido. Se o servizo leva aparellado o transporte a participación de
persoa usuaria no seu financiamento incrementarase de acordo co establecido no decreto.
Segundo a propia consellería, un dos obxectivos dese decisión era liberar recursos propios
do sistema 065 e que se ocupaban polos transportes regulares aos centros, de tal forma que
puidera atenderse adecuadamente o resto dos transportes, de acordo o fin propio do
servizo. Co Decreto galego 99/2014 consumouse a reforma do servizo, polo que neste intre
deberan entenderse liberados parte dos servizos anteriores para a atención das prioridades
do servizo.

2. En relación ao caso que tratamos, co informe confírmase o exposto na queixa, isto é, que
se prestaron os servizos de maior prioridade, os sanitarios, pero non se prestaron os servizos
reclamados para atender as demandas educativas da persoa con discapacidade, en concreto
para acudir a clases nunha facultade universitaria en días alternos. Non se trataba de
servizos regulares, posto que se reclamaban determinados desprazamentos, como se
aprecia no informe, e globalmente non resultan intensivos.

3. O servizo de apoio á mobilidade persoal 065 é un programa que proporciona os servizos
concretos aos usuarios recoñecidos como tales de acordo cos medios limitados cos que
conta e priorizando uns tipos de servizos respecto doutros. Por tanto, na meirande parte das
ocasións en que se examinan reclamacións sobre o 065 trátase de coñecer se a priorización
se atopa ben feita, de acordo co disposto na normativa correspondente; non entanto, ese
exame resulta complexo e moi dificultoso dende o momento en que os medios se distribúen
territorialmente, co cal pode suceder que un servizo prioritario non se preste nunha zona e
nun momento, e sen embargo outro que non o sexa en termos xerais se preste noutra zona
nese mesmo momento. En calquera caso, ao marxe das evidentes dificultades que resultan



da complexa organización dun servizo en forma de programa, que en ocasións derivan en
determinadas disfuncións ou queixas xustificadas -algunhas delas xa se puxeron de relevo
con ocasión doutros procedementos de queixa-, o medio fundamental para avaliar a
correcta distribución dos medios limitados do programa é a adecuada priorización dos
servizos a prestar e a correcta aplicación dos criterios de ordenación.

4. O reclamante demanda ir en días concretos á facultade. Ese obxecto debera resultar
prioritario, ou polo menos nunha orde de prioridades relevante, por riba doutros moitos
motivos de desprazamento. No entanto, a consellería non atendeu o servizo a pesar de que
o traslado se atopa incluído entre os que contan cun grado de prioridade especificado. Por
iso, o servizo debera ser cuberto, salvo demostración clara de que os traslados realizados na
zona resultan sempre e en todo caso por enriba en canto ao grado de prioridade, algo que
non pode deducirse co achegado.

5. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución, que obriga aos poderes públicos a realizar unha
política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración dos discapacitados físicos,
psíquicos e sensoriais, 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 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 atenda a demanda de servizo de transporte adaptado para ir e volver a
unha facultade universitaria, e que con carácter xeral eses desprazamentos se consideren
prioritarios e se atendan, salvo imposibilidade manifesta e excepcional derivada de motivos
suficientemente xustificados despois de ter estudadas e descartarse todas as alternativas.

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 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)


