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Suxestión remitida á Consellería de Facenda e Administración Pública para que valore a  
revisión dun expediente e a posibilidade de acceder á sua petición de adaptación do tempo 
para o proceso selectivo, visto que cumpre o requisito do 33% de discapacidade  
 

 
 

 
 

                Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2021 

    
Sr. Conselleiro: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 
intervención D******, con DNI:******* 

                                                        ANTECEDENTES 

No seu escrito o promotor da queixa indícanos literalmente o seguinte: 

“Informan negativamente respecto ás solicitudes de ampliación de tempo nas probas 
selectivas de acceso ao emprego público en base a unha interpretación moi restrictiva 
(ao meu entender) da Orde que establece os criterios de adaptación de tempos 
adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público das persoas con 
discapacidade” 

O interesado aporta documentación conforme en nove concellos nos que se presentou a 
distintos procesos selectivos ao longo deste ano e no derradeiro trimestre do 2020, 
admitiron a sua solicitude de ampliación de tempo para realizar as probas, basándose na 
Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño.  
 

Ante iso requirimos informes ás Consellerías de Política Social e de Facenda e Administración 
Pública. A Consellería de Política Social devolveu a queixa a esta institución “xa que o 
órgano competente para a súa resolución é a Consellería de Facenda e Administración 
Pública”. 
  

O informe da Consellería de Facenda e Administración pública sinala o seguinte: 

Expediente: A.4.Q/8889/21 
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Solicitado informe á Consellería de Política Social, sobre as manifestacións do interesado 
infórmase a esta Dirección Xeral da Función Pública o 13-10-2021 pola Xefa Territorial de A 
Coruña: "En relación á queixa formulada infórmase do seguinte. 
 
xxxxxxxx ten un grao de discapacidade recoñecido do 33%, con carácter definitivo dende o 
09/10/2001, segundo o ditame técnico facultativo do Equipo Técnico de Valoración e 
Orientación da Discapacidade da Coruña da mesma data. 
 

A Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a 

adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de 

persoas con discapacidade dispón no seu anexo as adaptacións de tempo segundo 

deficiencias e grao de discapacidade para exercicios cuxa duración sexa de 60 minutos. Pola 

súa banda, o punto 1 do apartado terceiro indica que aos efectos da norma enténdese por 

persoas con discapacidade as que teñan recoñecido un grao igual ou superior ao 33%, 

incluídos no artigo 1.2 da Lei 51/2003, de igualdade de oportunidades, non discriminación e 

accesibilidade universal da persoa con discapacidade. 

A táboa incluída no anexo detalla unha serie de deficiencias codificadas, así como as 

diferentes adaptacións de tempo que corresponderían a cada unha delas, establecendo catro 

tramos por grao de discapacidade acadado: un primeiro tramo entre o 25 e o 35%, o 

segundo do 36 ao 45%, terceiro de 45 a 55% e un último tramo para o grao de discapacidade 

igual ou superior ao 56%. Polo tanto, as adaptacións de tempo adicional virán motivadas por 

deficiencias que acadaran un grao de mínimo de discapacidade do 25%. 

Segundo indica o reclamante, a deficiencia que Ile daría dereito á adaptación é a codificada 

no dito anexo co número 3106, "perda de visión nun olio", para a que se establece o mesmo 

período de tempo nos catro tramos (15' independentemente do grao). 

Porén, o grao de discapacidade do 33% que ten recoñecido o interesado desglósase en 

factores sociais (1%) e criterios facultativos (32%), acadando este porcentaxe mediante a 

combinación das seguintes puntuacións e patoloxías: 

 Deficiencia visual: 14% 

 Columna vertebral; 11% 

 Ombro esquerdo: 7% 

 Secuelas tuberculose: 5% 
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De acordo co anterior, e como xa se contestou á reclamación presentada por D****** ante a Oficina de 

Valoración da Discapacidade da Coruña o 19/06/2021, nin o grao de discapacidade en agudeza visual 

nin o resto de deficiencias recoñecidas no ditame xeran dereito a adaptación de tempo, ao non acadar 

ningunha delas o limiar do 25%." 

 
 

ANÁLISE 

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que 
promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da administración, cómpre 
facer as seguintes consideracións: 

PRIMEIRA. O artigo 14 da Constitución Española consagra o principio de igualdade diante da 
Lei, sin que poda existir discriminación algunha. Neste sentido, o artigo 9.2 otorga aos 
poderes públicos a responsabilidade de promover as condicións para que a liberdade e a 
igualdade das persoas sexa real e efectiva, removendo as eivas que dificultan a súa plenitude. 
No desenvolvemento das normas que protexen e promoven o acceso das persoas con 
discapacidade ao emprego público, o Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro incorporou 
a posibilidade de adoptar, nos procesos selectivos e a aquelas persoas que o soliciten e 
cumpran os requisitos, medidas de adaptación e axustes razonabeis de medios e tempos, 
atendendo ás dificultades específicas das persoas que realizan a proba. A Orde 
PRE/1822/2006, de 9 de xuño establece unha serie de criterios xerais en base aos que 
proceder ás ditas adaptacións. No seu apartado quinto, a mencionada Orde sinala que a 
aplicación destas adaptacións non será automática senon que corresponde aos órganos de 
selección valorar a procedencia das mesmas 

SEGUNDO. O artigo 37 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 
29 de novembro, establece que será finalidade da política de emprego aumentar as taxas de 
actividade, de ocupación e inserción laboral das persoas con discapacidade así como 
mellorar a calidade do emprego e dignificar as súas condicións de traballo, combatendo 
activamente a súa discriminación. Para iso, as administracións públicas competentes 
fomentarán as súas oportunidades de emprego e promoción profesional no mercado laboral 
e promoverán os apoios necesarios para a busca, a obtención e o mantemento do emprego, 
así como o retorno a el. A Lei 2/2015 de 29 de abril, de emprego público de Galicia, no seu 
artigo 48, recolle a obriga de reservar unha porcentaxe de, alomenos, un 7% das prazas dun 
proceso selectivo para as persoas con discapacidade. Ademáis deste cupo por discapacidade, 
as persoas poden tamén presentarse polo cupo xerl, solicitando a correspondente 
adaptación daquelas probas nas que o precisen. 



 

 

 

4 

 

TERCEIRO. A mencionada Orde PRE/1822/2006, de 9 de xuño incorpora, para apoiar as 
decisións dos óganos de selección, un Baremo denominado “Criterios Xerais para as 
adaptacións de tempos (..)” nos que se recollen os incrementos do tempo de realización das 
probas atendendo ao grado e tipo de discapacidade; estas modificacións temporais están 
previstas para probas dunha hora de duración. Os incrementos varían, entre os 15’ e os 60’ 
(o dobre de tempo) atendendo ás necesidades que se presumen das persoas afectadas. 
Como se pode comprobar na Orde as problemáticas incorporadas van desde discapacidade 
cognitiva, distintas limitacións funcionais, hipoacusias de variado rango ata enfermidades 
dermatolóxicas. Inclúe, asimesmo, un código 8001 denominado “Discapacidade múltiple” 
que conta cun tempo extraordinario de 15’ 

CUARTO. O interesado sofre unha atrofia completa no nervioóptico esquerdo, secundaria a 
traumatismo craneo encefálico con amaurosis (solo percibe a luz) e ten un grao de 
discapacidade recoñecido do 33%, con carácter definitivo dende o 09/10/2001, segundo o 
ditame técnico facultativo do Equipo Técnico de Valoración e Orientación da Discapacidade 
da Coruña da mesma data. Porén, no informe da Administración desglósase esta valoración 
nos distintos aspectos da mesma, como si os efectos das patoloxías que o afectan puderan 
ter unha interpretación illada ou se non actuasen sobre o mesmo individuo. Convén lembrar, 
tamén, que o Ditame da valoración ao que fai referencia o informe data de hai vinte anos  

QUINTO. O interesado presentouse, durante o último ano, a procesos selectivos en: 
Bergondo, Culleredo, Oroso, Padrón, Ponteceso, Porto do Son, Vilalba, Castrelo do Val e 
Cambados. Aporta probas documentais de que en todos estes casos foi atendida a sua 
petición de incremento horario (15’ de incremento por cada 60’ de proba) vista a 
documentación que aportaba o interesado e atendendo ao Baremo da Orde PRE/1822/2006, 
de 9 de xuño. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería 
seguinte suxestión: 

Valorar unha revisión do expediente de don ****** e a posibilidade de acceder á sua 
petición de adaptación do tempo para o proceso selectivo, visto que cumpre o requisito do 
33% de discapacidade e atendendo ao exposto nesta Resolución 

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 
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aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

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. 

Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


