
CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE - Real decreto 1851/2009, do 4 de decembro
(Modelo a cumprimentar polo órgano de valoración cando dispoña de antecedentes)
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Para os efectos do disposto no Real decreto 1851/2009, do 4 de decembro (BOE do día 22), polo que se desenvolve o artigo 206.2 
da Lei xeral da Seguridade Social en canto á anticipación da xubilación dos traballadores con discapacidade en grao igual ou 
superior ao 45 por cento,

CERTIFICA que, segundo consta nos seus antecedentes, a D./Dª.
con DNI/NIE                           valoróuselle un grao de discapacidade total igual ao       % tendo en conta a suma das porcentaxes 
de discapacidade alcanzadas nas patoloxías sinaladas. Na porcentaxe indicada incluíronse            puntos por factores sociais 
complementarios outorgados en base ás circunstancias persoais e sociaies.  

Márquese cun X as doenzas padecidas, indicando para cada unha delas a porcentaxe de discapacidade da afección e a súa data de 
diagnóstico: 

Para os efectos indicados, D./Dª.
con DNI/NIE                       AUTORIZA, con garantía de confidencialidade, a que o Instituto Nacional da Seguridade Social 
solicite do órgano competente o enchemento do presente certificado.

Sinatura do interesado

a             de    do 20

O EQUIPO DE VALORACIÓN E ORIENTACIÓN DE

Discapacidade intelectual         %  Data  Parálise cerebral.

Dano cerebral (adquirido):

Traumatismo cranioencefálico. Secuelas de tumores do SNC, 
infeccións ou intoxicacións.

Enfermidade mental:

Esquizofrenia. Trastorno bipolar.

Enfermidade neurolóxica:

Esclerose lateral amiotrófica. Esclerose múltiple.

Leucodistrofias. Síndrome de Tourette.

Lesión medular traumática.

A discapacidade ten a súa orixe en patoloxía distinta das anteriores.

Anomalías xenéticas:

Síndrome de Down. Síndrome de Prader Willi.

Síndrome X fráxil. Osteoxénesis imperfecta.

Acondroplasia. Fibrose quística.

Enfermidade de Wilson. Trastornos do espectro autista.

Anomalías conxénitas
secundarias á Talidomida.

Síndrome Postpolio / 
Secuelas de poliomelites.
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