
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dos
procedementos de revisión do grao de discapacidade e de dependencia

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …. debido
ao retraso dos procedementos de revisión do grao de discapacidade e de dependencia.

No seu escrito indícanos que ten recoñecido un grao de discapacidade do 47% e pediu a
revisión en novembro, pero aínda non recibiu a resposta. Ademais, ten recoñecido o grao II
de dependencia desde o mes de marzo, pero aínda non ten o PIA (servizo ou prestación
económica), polo que reclama o mesmo canto antes.

Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “con data de 04/11/2014, tivo entrada no Rexistro Xeral da Xunta de
Galicia unha solicitude da interesada instando a revisión do grao de discapacidade do 47%
que, de acordo co ditame de 26/10/2009, ten recoñecido con carácter definitivo con efectos
de 21/07/2009. A citada solicitude foi presentada no modelo formalizado obrigatorio ao que
se refire o art. 6.1 da Orde do 29 de decembro de 2000, da Consellería de Sanidade e
Servizos Sociais, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e
cualificación do grao de discapacidade, no cal figuraba sen encher o cadro dispoñible para
facer constar un número de contacto telefónico. Na actualidade, a citación das persoas
interesadas para o seu recoñecemento por parte do equipo de valoración e orientación
efectúase por vía telefónica a través do 012. Ao non ser posible no caso de dona …, a
citación realizarase por correo postal estando a mesma programada para a segunda
quincena do mes de setembro.

Por outra banda, en contestación á queixa sobre a tramitación do expediente de
dependencia, … con data do 19/01/2015 entrou a solicitude de grao de dependencia. Con
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data do 26/03/2015 emítese a resolución de grao, recoñecendo a … nunha situación de
dependencia en grao II (Puntuación: 74,00 puntos). Con data do 30/07/2015 estímase unha
solicitude de revisión de grao. O expediente de dependencia atópase en fase de tramitación
da revisión do grao de dependencia (valoración, ditame e resolución), así como de
elaboración 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 de dependencia e menor capacidade económica, en
función dos recursos dispoñibles”.

Polo que se refire ao procedemento de revisión do grado de discapacidade, este coñece a
demora que denuncia a reclamante, posto que a solicitude é de novembro do ano pasado e
só agora será valorada, en concreto na segundo metade do presente mes. Xa no informe ao
Parlamento de Galicia correspondente a 2014 sinalábamos que “prodúcense atrasos de
certa consideración á hora de tramitar as valoracións de discapacidades, tanto as primeiras
solicitudes como as posibles revisións. Estes problemas foron tratados noutros informes e
seguen sen solución, como o demostran as queixas coñecidas no presente exercicio. 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, especialmente cando se
reclama para acceder a transportes colectivos, a prazas reservadas de aparcadoiro, a
prestacións económicas en beneficio de persoas maiores ou para o recoñecemento de
dereitos en mutualidades ou outras entidades”. Neste caso o retraso constatouse, pero a
valoración farase de forma inminente, polo que non resulta adecuado facer ningunha
recomendación ao respecto. En cambio, o retraso constatado terase en conta para realizar o
próximo comentario da materia no informe anual.

O procedemento de dependencia atópase demorado, tal e como sinala a reclamante na súa
queixa; iniciouse en xaneiro do presente ano, a valoración aprobouse en marzo (grado II), e
despois foi reclamada unha revisión, o que non desculpa a falta de resolución respecto do
grado xa recoñecido. Non se indica en que data se resolverá o procedemento, a pesar de
que expresamente se requiría información ao respecto, polo que continúa a incerteza
respecto ao momento en que finalmente se aprobará e dará efectividade ao PIA ao que ten
dereito a persoa afectada.

O Decreto galego 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), que cumpriuse neste caso, e para a aprobación do PIA outro prazo de 3 meses
dende ese recoñecemento previo (art. 15), que é o que está a incumprirse.



O expediente debera atoparse resolto nos prazos previstos e sen demoras que prexudican
gravemente ás 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.

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 das persoas
con discapacidade física, psíquica e sensorial, 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.

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 resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo ás prestacións
derivadas da lei de dependencia, posto que se atopa demorado, de acordo cos prazos
previstos, de tal maneira que non se produzan demoras que prexudican aos afectados.

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

Saúdaa atentamente,

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


