
 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido a unha valoración de 
discapacidade 

 
 

 
 

     Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2021 

 

Sra. conselleira: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 
Dª  relativo a validación da discapacidade antes outorgada en Suíza. 

ANTECEDENTES 

1. No escrito indícanos: 

“Presenta queixa contra a Xefatura Territorial da Consellería de Política Social en Vigo. Servizo 
de Dependencia e Autonomía Persoal de Vigo. Sección de Cualificación e Valoración de 
Discapacidades de Vigo. 

Que tras una reclamación por parte de la Agencia Tributaría, organismo que no aplaza 
tramites, me veo en la necesidad urgente de aportar la convalidación de mi discapacidad 
severa (77%) otorgada por el organismo sanitario de Suiza (país donde trabaje y del cual 
recibo pensión de invalidez). 

Dicha solicitud fue realizada con fecha 27 de Mayo de 2021 y Nº de registro de entrada 
2021/1257804, ante Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo. 

Me resulta imprescindible una urgente resolución del expediente, para no verme indefensa 
ante la Agencia Tributaria y evitar liquidaciones sancionadoras contra mis declaraciones de 
IRPF de ejercicios anteriores.” 

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

“Desde o Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal facilitan a seguinte información sobre o 
contido da queixa: 

Expediente: G.6.Q/6914/21 



 

- Con data 27/05/2021  presenta unha solicitude inicial de valoración do 
grao de discapacidade (nº de expediente ). 

- De acordo coa normativa de aplicación, os expedientes deben tramitarse por orde de entrada 
agás no caso de que o órgano competente entenda que existen razóns de interese público 
obxectivamente motivadas que permitan alterar este orde. 

Ademais dáselle prioridade ás solicitudes urxentes polos seguintes motivos debidamente 
xustificados: 

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

b) Solicitudes de axudas/subvencións sometidas a prazos. 

c) Menores de 18 anos. 

d) Maiores de 90 anos. 

e) Pensión non contributiva ou prestación por fillo a cargo. 

f) Caducidade da valoración do grao de discapacidade. 

g) Existencia dun procedemento aberto, xudicial ou administrativo, relativo á 
violencia de xénero, que poida verse afectado polo recoñecemento e 
cualificación do grao de discapacidade. 

Tamén se lle dá prioridade na valoración de discapacidade ás persoas incluídas nas seguintes 
patoloxías: ELA, ataxias rapidamente progresivas, distrofias musculares e escleroses múltiples 
de evolución rápida, enfermidades metabólicas con trastornos motores, neoplasias en estadio 
IV. 

− Os supostos declarados prioritarios ou de urxencia deben ser tramitados con carácter previo 
ás solicitudes de prioridade estándar. 

− A persoa interesada non se atopa en ningún dos supostos de prioridade anteriormente 
referidos, posto que non presentou ningunha xustificación polo que a súa solicitude ten a 
consideración de " prioridade estándar". 



 

− Non é posible efectuar unha estimación da data previsible para a valoración do grao de 
discapacidade de . 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

Primeira: De acordo co disposto no artigo 1 do Real Decreto 1971/1999, do 23 de decembro, 
de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de 
discapacidade: 

• A presente norma ten por obxecto a regulación do recoñecemento do grao de minusvalía, o 
establecemento de novos baremos aplicables, a determinación dos órganos competentes para 
realizar dito recoñecemento e o procedemento a seguir, todo elo coa finalidade de que a 
valoración e cualificación do grao de minusvalía que afecte á persoa sexa uniforme en todo o 
territorio do Estado, garantindo con elo a igualdade de condicións para o acceso do cidadán 
aos beneficios, dereitos económicos e servizos que os organismos públicos outorguen". 

Segunda: O Real Decreto 1971/1999, do 23 de decembro, dispón no artigo 4: 

" 1. A cualificación do grao de minusvalía responde a criterios técnicos unificados, fixados 
mediante os baremos descritos no Anexo I do presente Real Decreto, e serán obxecto de 
valoración tanto as discapacidades que presente a persoa, como, no seu caso, os factores 
sociais complementarios relativos, entre outros, ao seu entorno familiar e situación laboral, 
educativa e cultural, que dificulten a súa integración social. 

O grao de minusvalía expresarase en porcentaxe. 

2. Aos efectos previstos neste Real Decreto, a cualificación do grao de minusvalía que realicen 
os órganos técnicos competentes, aos que se refire o artigo 8 deste Real Decreto, será 
independente das valoracións técnicas efectuadas por outros organismos no exercicio das súas 
competencias públicas". 

Terceira: O artigo 6 do Real Decreto 1971/1999, do 23 de decembro, sinala: 

" 1. É competencia dos órganos correspondentes das Comunidades Autónomas a quenes 
houbesen sido transferidas as funcións en materia de cualificación do grao de discapacidade e 
minusvalía ou do Instituto de Migracións e Servizos Sociais: 

a) O recoñecemento do grao de minusvalía. 



 

b) O recoñecemento da necesidade de concurso de outra persoa para a realización dos 
actos esenciais da vida diaria, así como da dificultade para utilizar transportes públicos 
colectivos, a efectos das prestacións, servizos ou beneficios públicos establecidos. 

c) Aquelas outras funcións referentes ao diagnóstico, valoración e orientación de 
situacións de minusvalía atribuídas ou que poidan atribuírse pola lexislación, tanto 
estatal como autonómica. 

2. Ditas competencias, así como a xestión dos expedientes de valoración e recoñecemento do 
grao de minusvalía, exerceranse con arreglo aos principios xerais e disposicións de común 
aplicación contidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, sobre Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, coas especialidades que 
se establecen neste Real Decreto e as súas normas de desenvolvemento". 

Cuarta: No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para o 
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes, regúlase na Orde do 25 de novembro de 
2015, que indica que o procedemento se iniciará a instancia da persoa interesada ou de quen 
desempeñe a súa representación, conforme ao modelo que figura no anexo I. 

Esta Orde dispón no artigo 17 que "Serán competentes para instruír e resolver o   
procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade a 
persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia de servizos 
sociais da provincia onde a persoa interesada teña a súa residencia habitual". 

De acordo co disposto no artigo 25 tamén poden solicitar o recoñecemento do grao de 
discapacidade as persoas de nacionalidade española residentes no estranxeiro, que tiveran a 
súa última residencia en España nun municipio da Comunidade Autónoma, a cuxos efectos 
deberán formular a correspondente solicitude. 

Quinta: De acordo co disposto na 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: 

-O procedemento para o recoñecemento do grao de discapacidade resolverase no prazo 
máximo de tres meses desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano 
competente para a instrución e resolución do expediente. 



 

-No suposto do vencemento do prazo máximo establecido sen ditarse resolución expresa, as 
persoas interesadas poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio 
administrativo, sen prexuízo da obriga da Administración de resolver expresamente. 

-O recoñecemento do grao de discapacidade entenderase referido á data de presentación da 
solicitude. 

Tal e como se indicou no antecedente segundo,  presentou a solicitude 
inicial de valoración do grao de discapacidade con data 27/05/2021. 

Sexta: Nestes momentos existe un elevado número de solicitudes para tramitar o que está a 
producir un atraso nos prazos en que se cita ás persoas usuarias e se notifican as resolucións. 
Ademais, unha vez levantado o estado de alarma, estase a desenvolver na actualidade o 
reinicio progresivo das valoracións de recoñecemento do grao de discapacidade, que foran 
suspendidas durante a situación de excepcionalidade, coas máximas garantías de seguridade. 

A Consellería de Política Social adoptou unha serie de medidas co obxectivo de mellorar a 
tramitación dos expedientes de valoración da discapacidade. Unha das medidas adoptadas foi 
o reforzo dos equipos de valoración da discapacidade coa finalidade de tentar reducir os 
tempos de espera para as valoracións. 

En base ao "Plan especial de reforzo de persoal técnico do procedemento de valoración da 
discapacidade 2020-2021, cofinanciada pola Unión Europea a través do Programa Operativo 
FSE Galicia 2014-2020" contratouse persoal cualificado para efectuar valoracións do grao de 
discapacidade o que implicou a posta en funcionamento de 6 novos equipos de valoración da 
discapacidade na Oficina de Valoración e Cualificación de discapacidades de Vigo. Con esta 
actuación prevese unha redución considerable nos tempos de espera para as valoracións”. 

3. O outubro de 2021 esta institución ponse en contacto directamente co Equipo de 
Valoración e Orientación (EVO) en Vigo, co fin de solicitar información engadida sobre o 
estado de tramitación da solicitude. Dende a referida unidade, mediante conversa telefónica, 
infórmannos do seguinte: 
 
-Que dito expediente non está resolto e que na actualidade están dando citas para valorar a 
discapacidade das persoas cuxas solicitudes foron presentadas en xaneiro de 2020. 
-Que as persoas cuxa discapacidade foi recoñecida fora de España deben ser obxecto de nova 
valoración, non sendo por tanto susceptible de homologación tal e como interesa a persoa 
autora da queixa. 

 
ANÁLISE 



 

1. O procedemento de valoración da discapacidade atópase retrasado, posto que iniciouse en 
maio 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. Na información complementaria indicouse 
que se están dando citas para valorar as persoas coas solicitudes de xaneiro de 2020, polo que 
o previsible é que o retraso se prolongue. 

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.  

3. Para coñecer os detalles da situación en cada localidade onde existen equipos de valoración 
promovemos sete actuacións de oficio, unha por cada localidade onde se valora. En setembro 
de 2020, data do informe, en Vigo se estaban a resolver as solicitudes de novembro de 2018 
(22 meses despois). E os retrasos seguen, como confirma esta queixa. 

4. O expediente debería atoparse resolto no prazo previsto, de tal forma que se eviten os 
prexuízos ás persoas afectadas. 

5. A consellería indica que os expedientes tramítanse pola orde prevista, que só pode 
alterarse en caso de presenza das circunstancias que indica. Porén, o feito de que a 
consellería respecte dita ordenación non xustifica o retraso que tratamos, é dicir, o 
incumprimento dos prazos. 

6. 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).  

CONCLUSIÓN 

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 executen as medidas anunciadas para resolver o importante retraso 
que se produce nas valoracións de discapacidade, que se comprobe que as medidas tiveron 
efecto e corrixiron a situación, e que se dea conta deses resultados; e que con urxencia se 
resolva sobre o expediente obxecto desta queixa, relativo á valoración e recoñecemento da 
situación de discapacidade da persoa afectada, posto que se atopa retrasado. 



 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 
 
Ademais, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte á data na 
que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web da institución.  
 
O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 
 
Saúdoa atentamente. 
 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 
 
 
 




