
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dunha
valoración de discapacidade

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ao retraso dunha valoración de discapacidade.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que despois de solicitar en decembro de 2014 o recoñecemento
de grao de discapacidade danlle un tempo de espera para a valoración médica de 18 meses,
cando xa dispón da gran invalidez outorgada despois de pasar un tribunal médico. Sen o grao
de discapacidade non pode acceder a coberturas sociais que necesita urxentemente (tarxeta
de discapacitado) para aparcar en zonas destinadas a tal uso, ou IVE reducido para acceder a
un vehículo adaptado ás súas necesidades e o pago do IVTM. Sen ese recoñecemento se lle
denegan dereitos que lle pertencen, sinala, e que son necesarias para a súa vida. Está nunha
cadeira de rodas.

2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Nela sinálase que
“o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade, establece no seu artigo 4
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baixo o epígrafe "Titulares dos dereitos": 1. Son persoas con discapacidade aquelas que
presentan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, previsiblemente
permanentes que, ao interactuar con diversas barreiras, podan impedir a súa participación
plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións cos demais. 2. Ademais do
establecido no apartado anterior, e "a todos os efectos, terán a consideración de persoas
con discapacidade aquelas a quen se Ile recoñeceu un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33 por cento. Considéranse que presentan unha discapacidade en grao igual ou
superior ao 33 % os pensionistas da Seguridade social que teñan recoñecida unha pensión de
incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez e os pensionistas de
clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade". 3. O recoñecemento do grao de discapacidade
deberá ser efectuado polo órgano competente nos termos desenvolvidos
regulamentariamente. A acreditación do grao de discapacidade realizarase nos termos
establecidos regulamentariamente e terá validez en todo o territorio nacional. Por outra
banda, o R.D. 1414/2006, de 1 de decembro, polo que se determina a consideración de
persoa con discapacidade aos efectos da Lei 51/2003, de 2 de decembro, de Igualdade de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade
(BOE n9 300, do 16/12/2006), no seu artigo 2.1 establece que aos efectos do disposto no
artigo 1.2 da Lei 51/2003, agora o 4.2 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, o grao de
discapacidade igual ao 33% acreditarase mediante os seguintes documentos: a) Resolución
ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano
competente da Comunidade Autónoma correspondente. b) Resolución do Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS) recoñecendo a condición de pensionista por incapacidade
permanente total, absoluta ou grande invalidez. c) Resolución do organismo competente
recoñecendo unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o
servizo ou inutilidade. Asemade, dito artigo establece: "A estes efectos, en ningún caso será
esixible resolución ou certificado do IMSERSO ou do órgano competente da Comunidade
Autónoma correspondente para acreditar o grao de discapacidade igual ao 33 % dos
pensionistas a que fai referencia nos parágrafos a) e b) do artigo 1.2 deste Real Decreto".
Don … ten recoñecido polo INSS unha incapacidade permanente en grao de gran invalidez
polo que para poder acceder aos beneficios e coberturas sociais pola súa situación de
discapacidade non é necesario que espere a que se leve a efecto dita valoración polo EVO da
unidade de Vigo posto que o Real decreto lexislativo 1/2013 recoñece unha equiparación
legal co 33% de discapacidade que o solicitante pode facer valer ante calquera
administración. A páxina web da Axencia Tributaria (xuntamos enlace) informa neste senso
transcribindo o artigo 4.2 do Real decreto lexislativo 1/2013 de cara a acreditar o grao de
discapacidade (xuntamos enlace). http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio es ES/
Segmentos/Ciudadanos/ Discapacitados /Definicion y acreditacion de la discapacidad .shtml, estando don
Rodrigo en disposición de solicitar o IVE reducido para acceder a un vehículo adaptado ás
súas necesidades, solicitar a exención do pago do IVTM, etc... (xuntamos documento
explicativo dos beneficios aos que poden acceder as persoas con discapacidade)”.



ANÁLISE

1. Do exposto dedúcese que, tal e como sinala o informe, dada a condición de incapaz
permanente en grao de gran invalidez do reclamante, ten automaticamente recoñecida a
discapacidade nun 33 %. Iso da acceso a un importante número de beneficios, como tamén
sinala acertadamente, aínda que comprobamos que en moitas ocasións estes non se fan
efectivos polas administracións competentes, xeralmente os concellos, como se comprobou
en numerosas ocasións co IVTM.

2. Outros beneficios derivan doutro grado, que por tanto debe determinarse, ou da
declaración dunha circunstancia concreta, como a dificultade de uso do transporte, polo que
en calquera caso segue sendo necesaria a realización da valoración e a resolución sen que se
produzan os retrasos que denuncia o reclamante e que non foron desmentidos pola
consellería.

3. Dende hai tempo comprobamos e destacamos nos informes ao Parlamento de Galicia que
se producen atrasos de certa consideración á hora de tramitar as valoracións de
discapacidades, tanto as primeiras solicitudes como as posibles revisións. Estes problemas
seguen sen solución. A consellería adoita alegar que tramita moitas solicitudes e conta con
medios persoais limitados, e que eses atrasos non producen efectos prexudiciais debido a
que as consecuencias das valoracións se retrotraen á data da solicitude. Con todo, con
ocasión dalgunha queixa comprobamos que si teñen efectos prexudiciais, posto que o efecto
retroactivo da resolución non subsana todos os danos xa consumados polo retraso.

4. Así pois, este expediente debera resolverse nos prazos previstos e sen demoras
inxustificadas, que prexudican os cidadáns afectados.

5. 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 se resolve en prazo o expediente obxecto desta queixa, relativo a valoración e
recoñecemento da situación de discapacidade do interesado, 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 no seu caso.

Saúdoa atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


