
 
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha revisión da 
valoración de discapacidade e do recoñecemento da mobilidade reducida 
 

 
 

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2021 

 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de  

 referente ao retraso dunha revisión da valoración de discapacidade e do 
recoñecemento da mobilidade reducida. 

      ANTECEDENTES 

1. No seu escrito indícanos que “chámome  de Lugo. Operado 
no CHUAC o 8/12/2016 a corazón aberto, 39 anos, agora 43. Vou necesitar varias operacións 
máis e case non me podo mover porque non dou respirado. Non podo utilizar mascarilla e 
teño todos os permisos para non levala, esa non é a queixa. Dende outubro do ano pasado 
intento que me valoren outra vez no EVO de aquí de Lugo e que me chamaran, pero non o 
fan. So pido que me poñan como me dixo a doutora, necesito que aparte do 33% de 
discapacidade que me revisen e poñan mobilidade reducida, porque non podo andar, pasear 
e polo menos para que a miña muller me poda coller en zona de minusválidos e así non 
coller o bus, porque aparte de non poder ir con outra xente tan apretados, que se metan 
comigo e me chamen continuamente a policía porque non levo mascarilla (se fora por min 
levaría, corro máis perigo non levala, pero a xente non entende). Pido por favor que me 
chamen de valoración e que teña a mobilidade reducida, xa que non dou andado, ando con 
unha prótese en todo o peito e agora que chega o calor vouno pasar mal e polo menos que 
me podan coller e levar e aparcar cerca dos sitios. E o primeiro e-mail que fago e espero que 
vaia para algo.” 

2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que nola remitiu. No informe sinálase o 
seguinte: 

“ANTECEDENTES: 1. Con data 06/10/2020   presenta no Rexistro Electrónico da 
Xunta de Galicia solicitude de revisión do seu grao de discapacidade. 2. Unha vez que foi 
mecanizada a solicitude de , a aplicación informática asígnalle a 
seguinte codificación vinculada: número de expediente da solicitude . Na data 
actual atópase na tarefa de "Realizar chamada de citación". 

CONCLUSIÓN: 

Existe un elevado número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisión cuxa 
iniciación debe seguir o rigoroso orde de entrada de solicitudes para cumprir o establecido no 
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artigo 16.1 da Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o 
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes. 

Esta orde de tramitación só pode ser modificada nos casos previstos no artigo 16.2 da 
mesma orde, que recolle os supostos de urxencia: 

Acceso ao emprego e ás ensinanzas reguladas onde exista reserva de prazas para persoas 
con discapacidade 

Solicitudes de axudas/subvencións sometidas a prazos menores de 18 anos maiores de 90 
anos 

Pensión non contributiva ou prestación por fillo a cargo caducidade da valoración do grao de 
discapacidade 

Existencia dun procedemento aberto, xudicial ou administrativo, relativo a violencia de 
xénero, que poida verse afectado polo recoñecemento e cualificación do grade de 
discapacidade. 

Debido a este elevado número de solicitudes, estase producindo de xeito conxuntural unha 
acumulación de expedientes que esta atrasando os prazos nos que se citan as persoas 
usuarias e se notifican as resolucións.  

Por outra banda, debido á situación excepcional derivada do estado de alarma que se 
declarou para a xestión de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, produciuse a anulación 
de todas as valoracións de recoñecemento do grao de discapacidade que estaban a ser 
programadas desde o día 16 de marzo de 2020. 

Unha vez levantado o estado de alarma, e tendo en conta o establecemento das medidas de 
seguridade orientadas a garantir a protección das persoas que forman parte deste colectivo 
en base a súa consideración de máis vulnerable fronte ao COVID-19, procedeuse á 
reanudación progresiva das valoracións de recoñecemento do grao de discapacidade coas 
máximas garantías de seguridade e minimizando na medida do posible os contactos directos 
presenciais coas persoas solicitantes. 

En base ao exposto anteriormente, dado que non está en ningún dos supostos contemplados 
como prioritarios, e tendo en conta o volume de citas diarias que se poden realizar, non é 
posible fixar con exactitude unha data da cita para a valoración do grao de discapacidade 
de…, só podería indicarse un período estimativo de tres meses para que se produza a 
chamada ao interesado concretando esa data. Non obstante, estanse levando a cabo 
actuacións para corrixir esta situación e reducir os prazos de tramitación, así recentemente 
ampliáronse os equipos de valoración, polo que é posible que a citación poda efectuarse con 
anterioridade.” 

      ANÁLISE 



 
 

 

1. Confírmase o expresado na queixa; a valoración da discapacidade atópase retrasada, 
posto que iniciouse en outubro do pasado ano e segue sen resolverse, a pesar de que o 
prazo é de 3 meses.  

A consellería non anuncia unha data previsible de valoración e resolución, co que a incerteza 
continúa; só indica que “atópase na tarefa de realizar chamada de citación” e que “non é 
posible fixar con exactitude unha data da cita para a valoración”. Engade que “é posible que 
a citación poda efectuarse con anterioridade”, o que non da concreción debido a falta de 
referencias. O informe tamén sinala que a solicitude non aporta motivo de urxencia ou 
prioridade -de entre os regulamentados-, polo que se tramita de forma ordinaria. 

2. A situación de atraso das valoracións e resolucións dos recoñecementos da discapacidade 
é coñecida a través desta e doutras queixas, e, como pode apreciarse, o problema continúa. 
Porén, se aprecia unha melloría nos tempos de espera, que antes eran máis prolongados.  

3. O informe tamén sinala que parte do retraso se debe a grave incidencia do estado de 
alarma declarado pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o que resulta comprensible, 
posto que foi necesario interromper os procedementos desde o 16 de marzo. Despois deuse 
unha reanudación progresiva das valoracións de discapacidade coas debidas garantías. 

4. A través de diferentes queixas coñecemos os amplos retrasos que sofren as valoracións de 
discapacidade que se clasifican como estándar. Como resposta a actuacións da Valedoría 
(recomendacións, actuacións de oficio e comentarios nos informes ao Parlamento de 
Galicia), a consellería competente aplica medidas para reducir eses retrasos, pero apreciase 
que, aínda que diminuíron, persisten amplas esperas ata lograr que se fagan a valoracións.  

5. Ademais, a persoa afectada subliña a urxencia dunha tarxeta que habilite o aparcamento 
reservado debido as súas circunstancias de saúde. O retraso da valoración retrasa tamén a 
declaración como persoa con mobilidade reducida, que se fai na mesma resolución de 
valoración. Por tanto, tamén se retrasa o eventual uso das prazas reservadas.  

O anterior fai que se plantexe a posibilidade de habilitar solucións provisionais nos supostos 
nos que a mobilidade reducida se aprecie con claridade e das patoloxías das persoas 
afectadas deriven necesidades de atención terapéutica que fagan que as esperas pola 
tarxeta resulten prexudiciais, como no caso tratado. 

Pode artellarse un mecanismo provisional para o estacionamento reservado para persoas 
con mobilidade reducida, de tal forma que as prazas podan utilizarse evitando as esperas 
propias dos prazos para valorar  (pola consellería) e para emitir a tarxeta (polo concello), e as 
engadidas ou derivadas dos frecuentes e prolongados retrasos nas valoracións. 

En determinados ámbitos regúlanse as tarxetas provisionais, que poden concederse as 
persoas con mobilidade reducida aínda non ditaminada. Outórganse de forma excepcional 
cun informe de médico que acredite tanto as carencias de mobilidade como a enfermidade 



 
 

 

grave e, xeralmente, a redución substancial da esperanza de vida. Tamén pode requirirse a 
validación da inspección sanitaria. 

6. No contexto expresado, no que as esperas polas valoracións seguen sendo prolongadas, 
ao que hai que engadir a espera para a expedición material da tarxeta, parece adecuado que 
se avalíe a conveniencia de dar solución a problemas como o que pon de relevo a presente 
queixa. Por exemplo, habilitando as tarxetas provisionais tamén cando a necesidade de 
desprazamentos para tratamentos médicos frecuentes xustifique esa solución provisional, 
que evitaría os prexuízos polas prolongadas esperas nos casos de valoracións cualificadas 
como estándares. 

7. A elección entre as diferentes solucións posibles debe quedar a disposición da propia 
administración. Efectivamente, existen diferentes vías para abordar o problema; unha delas 
é a xa apuntada, e a outra pode consistir no aumento da casuística das valoracións urxentes, 
de tal forma que tamén inclúa este tipo de supostos.        

8. 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, as 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, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Política Social a 
seguinte recomendación: 

Que con carácter xeral se habiliten as medidas anunciadas e as demais que se consideren 
precisas para corrixir os retrasos nas valoracións de discapacidade, que prexudican ás 
persoas afectadas ao retrasar o acceso aos eventuais beneficios; que se resolva sobre a 
valoración da persoa afectada no presente caso, posto que se atopa demorada; e que se 
avalíe a conveniencia de habilitar os medios que permitan que as persoas con mobilidade 
reducida evidenciada por criterio médico e que precisen desprazamentos frecuentes para 
recibir atención terapéutica non se vexan afectadas polas esperas nas valoracións de 
discapacidade, xa sexa mediante a ampliación dos supostos de valoración urxente ou por 
medio de tarxetas provisionais. 

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, 
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun 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, en aplicación do principio de transparencia a partir da semana seguinte a data na 
que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 
 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 

 




