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Esta guía pretende ofrecer información práctica e de interese, tanto para as persoas con discapa

cidade como para a comunidade en xeral, sobre as vantaxes e medidas de apoio que teñen ao seu 

alcance e as condicións para acceder a estas. 

A día de hoxe unha sociedade madura e sa é aquela que facilita os espazos necesarios para que 

todos os seus membros gocen e participen en igualdade dos servizos existentes e poidan exercer 

os seus dereitos e responsabilidades cidadáns. 

O obxectivo que nos guía a elaborar este documento é o de facer máis accesible o coñecemento 

destas medidas ás persoas con discapacidade, ás súas familias e aos profesionais, facilitándolles 

unha relación dos servizos e prestacións no ámbito estatal e autonómico, orientadas a este colec

tivo, que lles permitan acadar un maior nivel de normalización e integración social. 

A guía divídese en oito epígrafes que abordan temas como o procedemento para o recoñecemen

to, declaración e cualificación do grao de minusvalidez, a educación, a formación e o emprego, a 

fiscalidade, as prestacións económicas, sociais e sanitarias, a vivenda, así como outros beneficios. 

Desde a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar esperamos que esta Guía de vantaxes e medi

das de apoio para persoas con discapacidade lle resulte de axuda, lle facilite información útil e 

veña reforzar as accións que en materia de discapacidade temos a obriga de desenvolver para aca

dar unha sociedade máis xusta e inclusiva para todo o mundo. 

Ma Jesús Lago Vilaboa 
Secretaria xeral do Benestar 
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A información contida nesta guía está actualizada con data do 24 de xuño de 2008.
 

As mencións que se fan relativas a convocatorias de carácter anual enténdense referidas á última convocatoria publicada con
 
anterioridade a esa data.
 

A finalidade desta guía é soamente informativa e, polo tanto, o seu texto non pode ser alegado como orixe de dereitos. 


A esta guía tamén pode acceder a través dos seguintes enderezos electrónicos: http://vicepresidencia.xunta.es/discapacidade,
 
http://vicepresidencia.xunta.es/MATIASS e www.benestargaliza.org, no que se manterá actualizada periodicamente a
 
información contida nela.
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Recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez 

RECOÑECEMENTO, DECLARACIÓN E CUALIFICACIÓN DO GRAO DE MINUSVALIDEZ 

Normativa 

• Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez. 

BOE do 26 de xaneiro de 2000. Corrección de erros no BOE do 13 de marzo de 2000. 

• Orde do 29 de decembro de 2000, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez. 

DOG do 23 de xaneiro de 2001. 

• Orde do 12 de xuño de 2001, sobre creación, composición e funcións da Comisión Estatal de Coordinación e Seguimento da Valoración de 

Minusvalidez.
 

BOE do 26 de xuño de 2001.
 

• Real decreto 1169/2003, do 12 de setembro, polo que se modifica o anexo I do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para 

o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez. 


BOE do 4 de outubro de 2003.
 

• Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. 

BOE do 3 de decembro de 2003. 

• Real decreto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento de emprego das persoas con disca

pacidade. 

Disposición adicional terceira, modificación do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro.
 

BOE do 21 de febreiro de 2004.
 

• Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoas con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, 

do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
 

BOE do 16 de decembro de 2006.
 

• Orde TAS/646/2007, do 9 de marzo, pola que se modifica a Orde do 12 de xuño de 2001, sobre creación, composición e funcións da Comisión Estatal 

de Coordinación e Seguimento da Valoración de Minusvalidez.
 

BOE do 20 de marzo de 2007.
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• Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
 

BOE do 21 de abril de 2007. Corrección de erros no BOE do 18 de maio de 2007.
 

• O Real decreto 504/2007 derroga expresamente o anexo 2 (baremo para determinar a necesidade de asistencia de terceira persoa) do Real decre
to 1971/1999, do 23 de decembro, sobre procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez, sen prexuízo 
de que, para as persoas que teñan recoñecida a necesidade de asistencia de terceira persoa, este recoñecemento segue a ter efectos xurídicos en 
tanto non se lles recoñeza o grao e nivel de dependencia consonte o baremo aprobado polo Real decreto 504/2007. 

• Resolución do 23 de maio de 2007, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se publica o acordo do Consello Territorial do Sistema para 
a Autonomía e Atención á Dependencia, polo que se establecen os acordos en materia de valoración da situación de dependencia. 

Segundo. Homologación de recoñecementos previos (pasarelas)
 

BOE do 7 de xuño de 2007.
 

• Real decreto 1198/2007, do 14 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 504/2007, do 20 de abril, en materia de recoñecemento de des
canso por maternidade nos supostos de discapacidade do fillo e de recoñecemento da necesidade de asistencia de terceira persoa nas prestacións 
non contributivas. 

BOE do 3 de outubro de 2007. 

Concepto de discapacidade 
Segundo a CIF (Clasificación Internacional do Funcionamento da Discapacidade e da Saúde), enténdese por discapacidade un termo xenérico que 
inclúe déficits, limitacións na actividade e restricións na participación. Indica os aspectos negativos da interacción entre un individuo (cunha “condi
ción de saúde”) e os seus factores contextuais (factores ambientais e persoais). 

Solicitantes 
Persoas de calquera idade (españois, nacionais de países comunitarios e estranxeiros que se encontren en posesión da correspondente autorización 
administrativa de residencia) que presenten un proceso patolóxico permanente diagnosticado polos organismos correspondentes, e que se aplica
sen as medidas terapéuticas indicadas. 
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O diagnóstico da enfermidade non é un criterio de valoración en si mesmo. As pautas de valoración fundaméntanse na capacidade para desenvolver
 
as actividades da vida diaria.
 

Enténdese por actividades da vida diaria aquelas que son comúns a todas as persoas: actividades de autocoidado (vestirse, comer, evitar riscos, aseo
 
e hixiene persoal...) e outras actividades da vida diaria (comunicación, actividade física, función sensorial, oír, ver, funcións manuais, agarrar, suxei
tar, transporte, función sexual, sono, actividades sociais e de ocio).
 

Solicitude: modelo, documentación e lugar de presentación 
A documentación necesaria para tramitar a solicitude do recoñecemento do grao de discapacidade é a que figura no modelo de solicitude que se 
achega como anexo, no que se recolle tanto a que é imprescindible como a complementaria. 

Lugar de presentación 
• nos rexistros da Administración á que se dirixa: delegacións provinciais, seccións de cualificación e valoración de discapacidade. 

• nas oficinas de correos 

• nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro 

• xulgados de garda e centros penais 

• Por calquera das canles previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. 
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SECCIÓNS DE CUALIFICACIÓN E VALORACIÓN DE DISCAPACIDADE 

LOCALIDADE ENDEREZO TELÉFONOS FAX 

A CORUÑA Edificio administrativo de Monelos. Praza Luis Seoane, s/n 15071 

981 182 501 

981 182 502 

981 182 503 

Praza de Europa, 10, 2o andar, Área Central 

(antigo sede do Instituto Galego de Consumo) 
881 999 236 

Edificio administrativo Praza Camilo José Cela, s/n. 15043 

981 337 232 

981 337 234 

981 337 235 

Rúa Serra dos Ancares, 68 baixo. 27003 
982 227 811 

982 225 452 

Rúa Sáenz Díez, 33. 32003 988 386 152 

Rúa Cruz Vermella, 9. 36002 986 844 740 

Rúa Conde de Torrecedeira, 99 baixo. 36202 
986 294 836 

986 294 229 

981 182 525 

881 999 222 

981 337 238 

982 225 509 

988 386 151 

986 863 025 

986 299 000 

SANTIAGO 

FERROL 

LUGO 

OURENSE 

PONTEVEDRA 

VIGO 

DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DA IGUALDADE E DO BENESTAR 

PROVINCIA ENDEREZO TELÉFONO FAX 

A CORUÑA Enrique Mariñas, s/n. 15009 

Rolda da Muralla, 70. 27071 

Camiño Prado Lonia, s/n. 32872 

R/ Concepción Arenal, 8. 36201 Vigo 

981 185 771 

982 294 450 

988 386 147 

986 817 040 

981 185 701 

982 294 443 

988 386 087 

986 817 081 

LUGO 

OURENSE 

PONTEVEDRA 
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Recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez 

Funcións dos EVO (equipos de valoración e orientación) 
Os equipos de valoración e orientación (EVO), dos que forman parte un/unha médico/a, un/unha traballador/a social e un/unha psicólogo/a teñen 
as seguintes funcións: 

• Efectuar a valoración das situacións de minusvalidez e a determinación de grao, a revisión por agravación, melloría ou erro de diagnóstico, así como 
determinar a necesidade de concurso doutra persoa para realizar os actos esenciais da vida diaria e as dificultades para utilizar os transportes 
públicos colectivos. 

• Determinar o prazo a partir do que se poderá instar a revisión do grao de minusvalidez por agravación ou melloría. 

• Aquelas outras funcións que, legal ou regulamentariamente, sexan atribuídas pola normativa reguladora para o establecemento de determinadas 
prestacións e servizos. 

Os equipos de valoración e orientación están situados nas seccións de cualificación e valoración de discapacidade. 
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Educación 

CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

MEDIDAS EDUCATIVAS 
PARA O ALUMNADO 
CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS 

• Avaliación psicopedagóxica. 
• Adaptacións curriculares. 
• Flexibilidade da duración do período de 

escolarización, que poderá estenderse ata os 21 
anos. 

• Escolarización en centros ordinarios, en centros 
e aulas específicos de educación especial e 
escolarización combinada. 

• Diminución da ratio de alumnado en grupos con 
alumno/as con necesidades educativas 
especiais. 

• Atención educativa hospitalaria e domiciliaria. 
• Orientación educativa e profesional para a 

atención á diversidade do alumnado. 
• Preferencia na asignación de prazas para o 

alumnado con discapacidade. 

• Axudas de educación especial: ensino, 
transporte escolar, comedor escolar, residencia 
escolar,transporte para traslado fin de semana, 
transporte urbano, libros e material didáctico, 
reeducación pedagóxica e linguaxe. 

• Subsidios por necesidades educativas especiais 
asociadas á discapacidade para familias 
numerosas. 

• O requisito da idade (3 meses a 3 anos) pódese 

• Alumnado con 
necesidades 
educativas especiais. 

• Estar escolarizado e ter 
cumpridos 2 anos ou 
máis de idade. 

• Presentar necesidade 
específica de apoio 
educativo derivada de 
discapacidade ou 
trastornos graves de 
conducta. 

• Ter un 33% ou máis de 

• Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio. (BOE do 4.05.2006). 

• Decreto 320/1996, do 26 de 
xullo. (DOG do 6.08.1996). 

• Decreto 30/2007, do 15 de 
marzo. (DOG 16.3.2007) 

• Orde ECI/2220/2007, do 12 
de xullo. (BOE do 21.07.2007) 

• Convocatorias anuais. 
• Última convocatoria: Orde 

ECI/1796/2007, do 6 de 
xuño. (BOE do 19.06.2007) 

• Decreto 70/2002, do 28 de 

• Consellería de 
Educación. Delegacións 
provinciais 
Tel.: 981 544 400 

• Ministerio de 
Educación e Ciencia. 

• Consellería de 
Educación. 
www.mec.es 

• Vicepresidencia da 

AXUDAS PARA O 
ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOIO 
EDUCATIVO 

PRAZAS NAS ESCOLAS 
INFANTÍS DA XUNTA flexibilizar no caso de menores con 

discapacidade. 
• No baremo de asignación de prazas 

outórgaselles maior puntuación ás situacións 
de discapacidade na unidade familiar. 

discapacidade. 
• Cumprir os demais 

requisitos establecidos 
na normativa. 

febreiro. (DOG do 13.03.2002). 
• Última convocatoria: Orde do 

27 de febreiro de 2008. 
(DOG do 04.03.2008). 

Igualdade e do 
Benestar 

• Delegacións provinciais 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

COMEDOR ESCOLAR • Preferencia na selección e admisión de usuarios 
no comedor, cando existan máis solicitudes que 
prazas dispoñibles. 

• Colaboración e soporte nas actividades de 
alimentación e aseo. 

• Acreditar unha 
discapacidade igual ou 
superior ao 33%. 

• Decreto 10/2007, do 25 de 
xaneiro  (DOG do 6.02.2007) 

• Orde do 21 de febreiro de 
2007. (DOG do 5.03.2007) 

• Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria. 
Tel.: 981 545 414 

• Maior puntuación nas solicitudes de admisión. • Acreditar unha • Decreto 30/2007 do 15 de • Consellería de ADMISIÓN DO 
ALUMNADO EN discapacidade igual ou marzo. (DOG do 16.3.2007) . Educación. Delegacións 
CENTROS DOCENTES superior ao 33% (o Lei orgánica 2/2006, do 3 de provinciais 
NON UNIVERSITARIOS alumnado, os pais ou 

os irmáns/ás). 
maio. (BOE do 4.5.2006) 

• Reserva do 10% das prazas escolares • Alumnado con • Real decreto 1538/2006, do • Consellería de FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE • Posibilidade de acollerse á solicitude de discapacidade 15 de decembro. (BOE do Educación. Delegacións 
GRAOS MEDIO E convocatoria extraordinaria. 03.01.2007) provinciais 
SUPERIOR • Orde do 5 de xuño de 2007. 

(DOG do 15.06.2007) 

• No criterio de valoración de ingresos familiares, 
o coeficiente corrector aplicable será o do tramo 
seguinte ao que lle correspondese sen a 
consideración de discapacidade. 

• Acreditar un grao de 
discapacidade igual ou 
superior ao 33% por 
parte do solicitante 
e/ou dalgún membro 
da unidade familiar. 

• Última convocatoria: Orde 
do 29 de febreiro de 2008. 
(DOG do 10.03.2008) 

• O prazo de presentación de 
solicitudes rematou o 10 de 
abril de 2008. 

• Consellería de 
Educación. Delegacións 
Provinciais 
Tel.: 981 556 537 

• Na asignación de prazas baremaranse con 5 
puntos as situacións de discapacidade dos 
membros da unidade familiar, que estean 
incapacitados para obter ingresos de natureza 
laboral. 

• Acreditar un grao de 
discapacidade igual ou 
superior ao 33% (o 
solicitante e/ ou algún 
membro da unidade 
familiar). -Cumprir os 
demais requisitos 
establecidos na 
normativa. 

• Convocatorias anuais 
Última convocatoria: Orde 
do 28 de abril de 2008. 
(DOG do 20.05.2008) 

• Prazo de presentación de 
solicitudes: 21 de xuño de 
2008. 
Período extraordinario: 1a 

quincena de setembro. 

• Consellería de 
Educación. Teléfonos: 
981 546 525 
981 667 832 
988 226 304 
986 262 500 

AXUDAS AO 
ALUMNADO NON 
UNIVERSITARIO PARA 
A ADQUISICIÓN DUN 
ORDENADOR PERSOAL 

PRAZAS DE 
RESIDENCIA EN 
CENTROS 
RESIDENCIAIS 
DOCENTES PARA 
ESTUDOS 
POSTOBRIGATORIOS 
NON UNIVERSITARIOS 
E DE RÉXIME ESPECIAL 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PRAZAS NAS 
RESIDENCIAS XUVENÍS 
DEPENDENTES DA 
VICEPRESIDENCIA DA 
IGUALDADE E DO 
BENESTAR PARA 
ESTUDANTES DE 
UNIVERSIDADE, 
CICLOS FORMATIVOS E 
BACHARELATO 

• Entre os criterios de selección (cando o 
número de solicitudes para cada residencia 
supere a dispoñibilidade de prazas) barémase 
con 0,50 puntos a condición de discapacidade 
de calquera persoa da unidade familiar. 

• Acreditar unha situación 
de discapacidade (o 
solicitante e/ ou algún 
membro da unidade 
familiar). 

• Cumprir os demais 
requisitos establecidos 
na normativa. 

• Última convocatoria: Orde do 
15 de abril de 2008. 
(DOG do 20.06.2008). 

• Prazo de presentación de 
solicitudes: ata o 8 de xullo 
de 2008. 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar 

• Delegacións provinciais 
Teléfonos das 
residencias: 
988 252 412 Ourense 
986 290 808 Vigo 
982 220 450 Lugo 
982 280 432 Lugo 

• Nos criterios de selección do alumnado, tense • Acreditar unha • Orde ECI/315/2008, do 1 de • Ministerio de AXUDAS PARA O 
PROGRAMA DE en conta a situación de discapacidade dalgún discapacidade igual ou febreiro. (BOE do 13.02.2008). Educación e Ciencia 
INMERSIÓN dos membros da unidade familiar. superior ao 33% por parte • Última convocatoria: www.mec.es 
LINGÜÍSTICA DA dalgún dos membros da Orde do 10 de xaneiro de • Becas/Axudas e 
COMUNIDADE unidade familiar (pai, nai, 2008. (DOG do 17.01.2008) Premios/Educación/ 
AUTÓNOMA DE irmáns ou o solicitante). Cursos de idiomas 
GALICIA E DO ESTADO • Cumprir os requisitos 

establecidos na normativa 
(matrícula en centros 
públicos nos niveis de 6o 

de primaria, ESO ou 
bacharelato, avaliación 
positiva na área de 
lingua estranxeira, etc). 

Tel.: 981 957 296 

• Cursar o programa de cualificación profesional • Acreditar ter • Orde do 13 de maio de 2008. • Consellería de PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN de xeito fragmentado por módulos, cunha necesidades educativas (DOG do 23.05.2008). Educación. 
PROFESIONAL INICIAL temporalización distinta á establecida con 

carácter xeral. 
especiais asociadas a 
condicións persoais de 
discapacidade ou 
trastornos graves de 
conduta. 

Departamentos de 
orientación dos centros 
públicos de ensino 
Tel.: 981 540 209 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

BOLSAS E AXUDAS 
PARA ESTUDOS 
POSTOBRIGATORIOS 
NON UNIVERSITARIOS 

• Para os efectos de bolsas, considéranse 
membros computables da unidade familiar, 
entre outros, os/as irmáns/ás maiores de 25 
anos, que acrediten unha discapacidade (contan 
só o 50% dos seus ingresos). 

• No cómputo da renda familiar existen deducións 
por discapacidade dos/as irmáns/ás, fillos/as ou 
do/a propio/a solicitante. As contías varían en 
función do grao de discapacidade (33% ou 65%). 

• No cómputo da renda familiar existen deducións 

• Acreditar un grao de 
discapacidade igual ou 
superior ao 33% por 
parte do solicitante 
e/ou dos/as irmáns/ás 
ou dos/as fillos/as. 

• Cumprir o resto dos 
requisitos recollidos na 
normativa. 

• Acreditar un grao de 

• Real decreto 1721/2007, do 
21 de decembro.  (BOE do 
17.01.2008) 

Última convocatoria: 
• Resolución do 2 de xuño de 

2008. (BOE do 19 de xuño de 
2008) 

• Prazo de presentación de 
solicitudes: con carácter xeral 
ata o 30 de setembro de 2008. 

• Posterior a esta data en casos 
especiais (conceder o prazo de 
matrícula posterior ao 30 de 
setembro, falecemento do/a 
sustentador/a principal da 
familia, xubilación forzosa ou 
outra causa grave xustificada). 

• Orde ESD/2422/2008, do 1 
de xullo, pola que se aproba 
o impreso oficial. (BOE do 
14.08.2008) 

• Real decreto 1721/2007, do 

• Ministerio de 
Educación, Política 
Social e Deporte 
www.mepsyd.es/becas 

• Centros docentes 
• Delegacións provinciais 

da Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria. Teléfonos 
981 184 741 
982 294 188 
988 386 600 
986 805 900 

• Ministerio de BOLSAS E AXUDAS 
PARA O INICIO DE por discapacidade. As contías varían en función discapacidade igual ou 21 de decembro. (BOE do Educación, Política 
ESTUDOS do grao de discapacidade (33% ou 65%). superior ao 33% por 17.01.2008) Social e Deporte 
UNIVERSITARIOS parte do solicitante 

e/ou dos/as irmáns/ás 
ou os/as fillos/as. 

• Cumprir o resto dos 
requisitos recollidos na 
normativa. 

Última convocatoria: 
• Resolución do 6 de maio de 

2008. (BOE do 13.05.2008) 
• O prazo de presentación de 

solicitudes rematou o 13 de 
xuño de 2008. 

www.mepsyd.es/becas 
• Universidades 

Teléfonos: 
902 218 500 
902 111 225 



 

23 
Educación 

CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

BOLSAS DE CARÁCTER 
XERAL E DE 
MOBILIDADE PARA 
ESTUDOS 
UNIVERSITARIOS E 
OUTROS ESTUDOS 
SUPERIORES 

• No cómputo da renda familiar existen deducións 
por discapacidade. As contías varían en función 
do grao de discapacidade (33% ou 65%). 

• Acreditar un grao de 
discapacidade igual ou 
superior ao 33% por 
parte do solicitante 
e/ou dos/as irmáns/ás 
ou os/as fillos/as. 

• Cumprir o resto dos 
requisitos recollidos na 
normativa. 

• Real decreto 1721/2007, do 
21 de decembro. 
(BOE do 17.01.2008) 

• Resolución do 2 de xuño de 
2008. (BOE do 24.06.2008) 

• Prazo de presentación de 
solicitudes: con carácter xeral 
ata o 31 de outubro de 2008. 
Posterior a esta data en casos 
especiais (conceder o prazo 
de matrícula posterior ao 30 
de setembro, falecemento 
do/a sustentador/a principal 
da familia, xubilación forzosa 
ou outra causa grave 
xustificada. 

• Ministerio de 
Educación, Política 
Social e Deporte 
www.mepsyd.es/becas 

• Universidades 
Teléfonos: 
902 218 500 
902 111 225 

• Primeira matrícula gratuíta de ensinanzas • Acreditar por parte do • Acordo do Consello da Uned • Universidade Nacional ESTUDOS 
UNIVERSITARIOS regradas (incluído o doutoramento e o curso de alumnado unha do 4 de abril de 2006 de Educación a 
NA UNED acceso directo para maiores de 25 anos). Exención 

do pago do 90% dos prezos públicos por servizos 
académicos na primeira matrícula de estudos de 
formación continua. Excepcionalmente, os 
estudantes que non superen algunha materia por 
razóns de rehabilitación médico-funcional, 
poderán solicitar na seguinte convocatoria a 
exención do pago das materias afectadas. 

discapacidade igual ou 
superior ao 33% ou ter 
recoñecida unha 
pensión de invalidez 
total, absoluta ou grande 
invalidez da Seguridade 
Social ou pensión de 
clases pasivas. 

Distancia 
www.uned.es 
Tel.: 902 388 888 

• Adaptacións nas probas de acceso á • Presentar unha • Orde do 8 de febreiro de • Consellería de PROBAS DE ACCESO Á 
UNIVERSIDADE PARA universidade. discapacidade que lle 2007. (DOG do 1.03.2007) Educación e Ordenación 
O ALUMNADO CON impida realizar a proba • Real decreto 743/2003, do Universitaria CIUGA 
DISCAPACIDADE de acceso cos medios 20 de xuño). (BOE do Tel.: 981 585 511 

ordinarios. 4.07.2003). 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

MATRÍCULA NAS 
UNIVERSIDADES 
GALEGAS 

• Exención do pagamento da matrícula 
• Reserva dun 3% das prazas totais de 

cada titulación. 

• Acreditar por parte do alumnado un 
grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33%. 

• Decreto 135/2007, do 12 
de xullo. (DOG do 
16.07.2007). 

• Orde do 9 de febreiro de 
2007. (DOG do 1.03.2007) 

• Decreto 147/2008, do 10 
de xullo. (DOG do 21 de 
xullo de 2008). 

• Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria 
Tel.: 981 545 479 

• Universidades galegas: 
981 547 111 Stgo 
981 167 000 A Coruña 
Ext.: 2904 
986 813 630 Vigo 

• Adaptación das probas de madureza e • Acreditar unha discapacidade por • Última convocatoria: • Consellería de PROBAS DE ACCESO 
ÁS ENSINANZAS de carácter específico para persoas parte das persoas aspirantes que Resolución do 26 de maio Educación e Ordenación 
TÉCNICO-DEPORTIVAS con discapacidade. 

• Hai unha cota para a admisión de 
persoas con discapacidade do 5%. 

soliciten adaptación nas probas. 
• A compatibilidade da discapacidade 

coa proba deportiva. 

de 2008. (DOG do 6 de 
xuño de 2008) 

Universitaria 
Tel.: 881 997 020 

• Integración do alumnado con • Estar escolarizado en centro Orde do 15 de xaneiro de • Consellería de AULAS DA NATUREZA 
necesidades de apoio educativo con ordinario ou específico. 2008. (DOG do 4 de febreiro Educación e Ordenación 
alumnado de réxime xeral. • Acreditar ter necesidades de apoio 

educativo específico (mediante 
informe do equipo de orientación 
específico ou certificado de 
discapacidade). 
-Posuír un grao de autonomía e 
condicións persoais que posibiliten a 
súa adaptación ao programa. 

• Cumprir os demais requisitos 
establecidos na normativa. 

de 2008) Universitaria 

• Atención inmediata e eficiente ao • Alumnado que presente unha • Convenio de colaboración • Consellería de PROGRAMA DE 
ALERTA ESCOLAR alumnado que teña unha patoloxía 

crónica, por mor da cal poida 
presentar unha crise en calquera 
momento. 

patoloxía crónica de tipo: alerxias 
alimentarias, epilepsia, diabete... 

entre a Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria e a 
Consellería de Sanidade. 

Educación en 
colaboración coa 
Fundación 061 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

ACCIÓNS FORMATIVAS 
PARA PERSOAS 
DESEMPREGADAS 
PLAN FIP 

• Preferencia das persoas con 
discapacidade para participar nos cursos 
do plan FIP. 

• Percepción da axuda por asistencia ao 
curso de xeito íntegro (sen desconto dos 
días de ausencia). 

• Percepción dunha axuda do 75% do 
IPREM en concepto de asistencia a 
cursos incluídos no itinerario de 
inserción. 

En xeral: 

• Atoparse en desemprego e cunha 
discapacidade do 33% ou máis ou ser 
pensionista da Seguridade Social por 
incapacidade permanente (total, 
absoluta ou grande invalidez) ou ben ter 
recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo 

Para a axuda de asistencia a cursos do 
itinerario inserción: 

• Non percibir prestacións. 
• Presentar unha discapacidade igual ou 

superior ao 33%, ou ter fillos/as 
menores de 16 anos ou maiores 
discapacitados. 

• Orde 21 decembro do 
2006. 
(DOG do 28/12/06). 

• Orde 28 de decembro 
do 2006. 
(DOG do 7-3-07). 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Formación e 
Colocación. 
Teléfonos: 
981 957 370 
981 545 614 

ACCIÓNS FORMATIVAS 
EXPERIMENTAIS E 
COMPLEMENTARIAS 
DO PLAN FIP 

• Preferencia das persoas con 
discapacidade para participar nos cursos. 
Nota: aquelas entidades que 
desenvolvan accións formativas dirixidas 
a alumnado con discapacidade recibirán 
un incremento (35%) do importe do total 
para financiar o persoal de apoio, a 
adaptación curricular ou o material 
didáctico. 

• Atoparse en desemprego. 
• Acreditar un grao de discapacidade igual 

ou superior ao 33% ou pertencer a 
outros colectivos regulados na 
normativa. 

• Última convocatoria: 
Orde do 13 de marzo 
de 2008 
(DOG 25.03. 2008) 

Prazo: rematou o 26 de 
abril 2008 

• Consellería de 
Traballo. Dirección 
Xeral de Formación e 
Colocación. 
Teléfonos: 
981 957 370 
981 545 614 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

ACCIÓNS FORMATIVAS 
PARA PERSOAS 
TRABALLADORAS 
OCUPADAS 

• Preferencia das persoas con 
discapacidade para participar nos 
cursos. 

• Nota: aquelas entidades que 
desenvolvan accións formativas 
dirixidas ao alumnado con 
discapacidade recibirán un incremento 
(35%) do importe do total para financiar 
o persoal de apoio, a adaptación 
curricular ou o material didáctico. 

• Atoparse en activo 
• Acreditar un 33% de discapacidade ou 

máis ou ser pensionista da Seguridade 
Social por incapacidade permanente 
(total, absoluta ou grande invalidez), ou 
ben ter recoñecida unha pensión de 
clases pasivas de xubilación ou retiro 
por incapacidade permanente para o 
servizo. 

• Última convocatoria: 
Orde do 12 de marzo 
de 2008. (DOG do 26 
de marzo de 2008) 

Prazo: rematou o 28 de 
abril 2008 

• Consellería de 
Traballo. Dirección 
Xeral de Formación e 
Colocación. 
Teléfonos: 
981 957 370 
981 545 614 

ESCOLAS OBRADOIRO, 
CASAS DE OFICIO E 
OBRADOIROS DE 
EMPREGO 

• Preferencia das persoas con 
discapacidade na selección do 
alumnado. 

• Ter un 33% ou máis de discapacidade ou 
ser pensionista da Seguridade Social por 
incapacidade permanente (total, 
absoluta o grande invalidez), ou ben ter 
recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo. 

• Estar en desemprego, inscrito na oficina 
de emprego. 

• Cumprir os requisitos de idade 
establecidos na normativa. 

Convocatoria anual 
• Última convocatoria: 

Orde do 21 de 
decembro de 2007. 
(DOG do 15-1-2008) 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción de 
Emprego 
Teléfono: 
981 547 225 

EMPREGO CON APOIO • Accións de orientación, 
acompañamento, orientación, apoio, 
seguimento e avaliación do proceso de 
inserción no posto de traballo de 
traballadores con discapacidade. 

• Persoas con parálise cerebral, con 
enfermidade mental, xordeira ou 
discapacidade intelectual que acrediten 
un grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33%. 

• Persoas con discapacidade física ou 
sensorial cun grao de discapacidade 
igual ou superior ao 65%. 

• Real decreto 870/2007, 
do 2 de xullo.  (BOE do 
14 de xullo de 2007) 

• Última convocatoria: 
Orde do 23 de abril de 
2008. (DOG do 2 de 
maio de 2008) 

Prazo: desde o 3 de 
maio ata o 30 de xuño 
2008 

• Consellería de 
Traballo 
Dirección Xeral de 
Promoción de 
Emprego 
Tel.: 981 544 682 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PROMOCIÓN DO 
EMPREGO AUTÓNOMO 

• Subvención polo establecemento como 
traballador/a autónomo/a: O importe 
varía en función do sexo da persoa 
traballadora. 

• Subvención financeira: O importe varía 
en función do sexo da persoa 
traballadora 

• Subvención para asistencia técnica: 
75% do custo dos servizos prestados. 

• Subvención para formación:75% do 
custo dos cursos recibidos. 

• Axuda excepcional para os primeiros 
gastos da actividade para persoas con 
discapacidade. 

• Bonificación do 50% da base mínima da 
cotización á Seguridade Social durante 
5 anos. 

• Ter recoñecido un 33% ou máis de 
discapacidade, ou ser pensionista da 
Seguridade Social por incapacidade 
permanente (total, absoluta ou grande 
invalidez), ou ben ter recoñecida unha 
pensión de clases pasivas de xubilación 
ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo. 

• Estar inscrito como demandante de 
emprego no Servizo Público de Emprego 

• Cumprir os demais requisitos 
establecidos na normativa. 

• Lei 20/2007, do 11 de 
xullo. 
BOE do 12 de xullo 

Última convocatoria: 
• Orde do 21 de abril de 

2008. 
DOG do 28 de abril de 
2008. 

Nota: Reábrese o prazo 
xeral ata o 15 de 
setembro por Orde de 
18 de xullo de 2008. 
(DOG do 28 de xullo) 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 

• Delegacións 
provinciais 
www.tecnicosempreg 
ogalicia.xunta.es 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfonos: 
981 957 727 
981 544 582 
981 544 716 

EMPREGO EN 
COOPERATIVAS 
ESOCIEDADES 
LABORAIS 

• Axuda económica para a incorporación 
de socios/as traballador/as ou de 
traballo. 

• Acreditar un 33% ou máis de 
discapacidade. 

• Atoparse en desemprego, inscrito no 
SGC, no intre de adquirir a condición de 
socio/a. 

• Cumprir os demais requisitos xerais 
establecidos na normativa vixente. 

Última convocatoria 

• Orde do 22 de maio 
de 2008. (DOG  do 29 
de maio de 2008) 

O prazo remata o 15 de 
setembro de 2008. 

• Consellería de 
Traballo. Dirección 
Xeral de Relacións 
laborais 
Tel.: 981 957 745 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA NA 
EMPRESA ORDINARIA 

• Subvención por cada persoa con 
contrato indefinido a xornada completa. 

• Incentivos adicionais á subvención 
(segundo o grao de discapacidade e do 
sexo). 

• Subvención para adaptación dos postos 
de traballo. 

• Bonificación das cotas empresariais á 
Seguridade Social (a contía varia en 
función da severidade da discapacidade, 
da idade e do sexo da persoa 
traballadora). 

• Ter o 33%ou máis de discapacidade ou 
ser pensionista da Seguridade Social por 
incapacidade permanente (total, 
absoluta ou grande invalidez) ou ben ter 
recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo. 

• Atoparse inscrito/a como demandante de 
emprego ou proceder dun centro 
especial de emprego. 

• Ser contratado mediante contrato de 
traballo indefinido. 

• Lei 43/2006 do 29 de 
decembro. (BOE 30
12-2006). 

• R. dec. 1451/83 do 11 de 
maio. (BOE 4-6-1983) 

• R. dec. 170/2004 do 30 
de xaneir.o (BOE 31-1
2004) 

Última convocatoria: 
• Orde do 8 de maio de 

2008. (DOG 15-5-  2008) 
O prazo de presentación 
de solicitudes rematará o 
15 de setembro de 2008 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 
http//traballo.xunta.es 
www.tecnicosempreg 
ogalicia.xunta.es 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Tel.: 981 544 682 

CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA PARA 
PERSOAS 
PROCEDENTES DUN 
ENCLAVE LABORAL 

• Subvención por cada persoa con 
contrato indefinido a xornada completa. 

• Subvención para a adaptación do posto 
de traballo. 

• Bonificación das cotas empresariais á 
Seguridade Social (a contía varía en 
función da severidade da discapacidade, 
da idade e do sexo da persoa 
traballadora). 

• Ter un 33% ou máis de discapacidade no 
caso de padecer parálise cerebral, 
enfermidade mental ou discapacidade 
intelectual. 

• Ter un 65% ou máis no caso de 
discapacidade física ou sensorial. 

• Proceder dun enclave laboral. 

• Lei 43/2006 do 29 de 
decembro. (BOE 30
12-2006). 

• R. dec. 1451/83 do 11 de 
maio.  (BOE 4-6-1983) 

• R. dec. 170/2004 do 
30 de xaneiro. 
(BOE 31-1-2004) 

• R. dec. 290/2004 do 
20 de febreiro. 
(BOE 21-02-2004) 

Última convocatoria: 
• Orde do 8 de maio de 

2008. (DOG do 15-5
2008) 

O prazo de presentación 
de solicitudes rematará o 
15 de setembro de 2008. 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 
http//traballo.xunta.es 
www.tecnicosemprego 
galicia.xunta.es 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Tel.: 981 544 682 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

CENTROS ESPECIAIS • Incentivos a proxectos de creación e de • Requisitos xerais: • Lei 43/2006 do 29 de • Consellería de 
DE EMPREGO (CEE) ampliación do cadro de persoal con 

discapacidade: 
– Axudas para asistencia técnica (ata o 

50% do custo). 
– Redución dos xuros dos préstamos para 

financiar investimentos en activo fixo 
concedidos polas entidades financeiras. 

– Subvención en función do 
investimento en activo fixo. 

• Subvencións para mantemento de CEE 
– Subvención do custo salarial mensual 

de ata o 50% do SMI. 
– Subvención para adaptación de 

postos de traballo e eliminación de 
barreiras arquitectónicas. 

– Subvención para saneamento financeiro. 
– Subvención para o equilibrio 

orzamentario 
– Bonificación do 100% da cota 

empresarial á Seguridade Social, 
incluídas as de accidentes de traballo 
e enfermidade profesional e as cotas 
de recadación conxunta. 

• Subvencións ás unidades de apoio á 
actividade profesional dos servizos de 
axuste persoal e social dos CEE 
– Subvencións para financiar os custos 

salariais e de Seguridade Social dos 
preparadores laborais das unidades 
de apoio. 

– Figurar inscritos no Rexistro de Centros 
Especiais de Emprego de Galicia. 

• Requisitos específicos para subvencións 
das unidades de apoio 
– Que formen parte do cadro de persoal 

do CEE as seguintes persoas: 
- persoas con parálise cerebral, 

enfermidade mental ou discapacidade 
intelectual que acrediten un 33% ou 
máis de discapacidade. 

- persoas con discapacidade física ou 
sensorial que acrediten un 65 % de 
discapacidade ou máis. 

decembro. (BOE do 
30-12-2006). 

• Orde do 8 de maio de 
2008. DOG do 15 de 
maio de 2008 

Última convocatoria: 
• Orde do 26 de marzo 

de 2008. (DOG do 2 
de abril de 2008) 

O prazo de presentación 
de solicitudes rematará 
o 15 de setembro de 
2008 e, no caso de 
subvencións a unidades 
e apoio a actividade 
profesional, rematou o 
13 de maio de 2008. 

Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 
http//traballo.xunta.es 
www.tecnicosemprego 
galicia.xunta.es 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfonos: 
981 544 682 
981 544 716 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

EMPREGO EN 
EMPRESAS DE 
INSERCIÓN LABORAL 

• Subvencións a contratación do 
traballador e bonificación de cotas á 
Seguridade Social 

• Subvencións para a contratación por 
parte da empresa de xerentes, técnicos 
en orientación e acompañamento á 
inserción. 

• Subvención financeira 
• Subvención pola creación ou 

ampliación do cadro de persoal. 

• Atoparse en desemprego e en situación 
de risco ou exclusión social. 

• Presentar unha discapacidade física, 
psíquica ou sensorial , ou enfermidade 
mental, en graos que dificulten a súa 
inserción laboral ordinaria. 

• Cumprir os demais requisitos 
establecidos na normativa (tanto por 
parte da empresa como por parte do/a 
traballador/a). 

• Decreto 156/2007, do 
19 de xullo. (DOG do 
8/08/2007) 

• Lei 44/2007, do 13 de 
decembro. (BOE do 
14/12/2007). 

• Orde do 6 de maio de 
2008. (DOG no 92 do 
14/05/2008) 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfono: 902 125 000 

CONTRATACIÓN 
TEMPORAL 

• Bonificación de cotas á Seguridade 
Social (a contía varía en función da 
severidade da discapacidade, así como 
da idade e o sexo do traballador) 

• Ter un 33% ou máis de discapacidade ou 
ser pensionista da Seguridade Social 
por incapacidade permanente (total, 
absoluta ou grande invalidez), ou ben 
ter recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o 
servizo. 

• Atoparse en desemprego, inscrito na 
oficina de emprego. 

• Cumprir os demais requisitos 
establecidos na normativa vixente. 

• Lei 43/2006 do 29 de 
decembro. (BOE 30
12-2006) 

• R. dec. 1451/83 do 11 
de maio. (BOE 4-6
1983) 

• R. dec. 170/2004 do 
30 de xaneiro. (BOE 
31-1-2004) 

• R. dec. 290/2004 do 
20 de febreiro. (BOE 
21-02-2004) 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego. 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfono: 902 125 000 

CONTRATO DE 
INTERINIDADE 

• Bonificación do 100% das cotas 
empresariais á Seguridade Social, 
incluídas as de accidentes de traballo, 
de enfermidades profesionais e nas 
achegas empresariais das cotas 
conxuntas. 

• Acreditar un 33% ou máis de 
discapacidade 

• Figurar inscrito na oficina de emprego 
• Substituír a persoas traballadoras con 

discapacidade que teñan suspendido o 
contrato por incapacidade temporal. 

• Lei 45/2002 do 12 de 
decembro. (BOE 13
12-2002) 

• Consellería de 
Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do 
Emprego 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

CONTRATO EN 
PRÁCTICAS 

• Redución durante a vixencia do 
contrato, a tempo completo ou parcial, 
do 50% da cota empresarial á 
Seguridade Social por continxencias 
comúns. 

• Subvención para a adaptación de 
postos de traballo e eliminación de 
barreiras arquitectónicas (cando se 
trate de contratos de duración superior 
a 12 meses. 

• Acreditar un 33% ou máis de 
discapacidade ou ser pensionista da 
Seguridade Social por incapacidade 
permanente (total, absoluta ou grande 
invalidez ) ou ben ter recoñecida unha 
pensión de clases pasivas de xubilación 
ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo. 

• Figurar inscrito/a como demandante de 
emprego na oficina de emprego e non ter 
esgotado o prazo de 6 anos desde o 
remate dos estudos. 

• Acreditar unha titulación determinada. 
• Cumprir os demais requisitos 

establecidos na normativa vixente. 

• Lei 43/2006 do 29 de 
decembro. (BOE 30
12-2006). 

• R. dec. 170/2004 do 
30 de xaneiro. 
(BOE 31-1-2004) 

• R. dec. 488/98 do 27 
de marzo. 
(BOE 9-4-98) 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfono: 902 125 000 

CONTRATO DE 
FORMACIÓN 

• Cotización do 50% das cotas 
empresariais á Seguridade Social. 

• Subvención para a adaptación de 
postos de traballo e eliminación de 
barreiras arquitectónicas, cando se 
trate de contratos de duración superior 
a 12 meses). 

• Ter 33% ou máis de discapacidade ou 
ser pensionista da Seguridade Social por 
incapacidade permanente (total, 
absoluta o grande invalidez), ou ben ter 
recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo. 

• Figurar inscrito como demandante de 
emprego na oficina de emprego. 
-Non posuír a titulación necesaria para 
formalizar un contrato en prácticas. 

• Cumprir os demais requisitos 
establecidos na normativa. 

• R. dec. 488/98 do 27 
de marzo. 
(BOE 9.4.1998). 

• Orde 14 de xullo do 
1998. (BOE 28.7.98). 

• Lei 45/2002 do 12 de 
decembro. 
(BOE 13.12.2002). 

• R. dec. 170/2004 do 
30 de xaneiro. 
(BOE 31-1-2004) 

• Consellería de Traballo. 
Dirección Xeral de 
Promoción do Emprego 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Teléfono: 902 125 000 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

EMPREGO EN 
INICIATIVAS : 
ILES/I+E+E (iniciativas 
emprendedoras e de 
emprego) 

• Incremento da contía da subvención á 
creación directa de emprego no caso de 
persoas con discapacidade. 

• Ter un 33% ou máis de discapacidade ou 
ser pensionista da Seguridade Social por 
incapacidade permanente (total, 
absoluta ou grande invalidez ), ou ben 
ter recoñecida unha pensión de clases 
pasivas de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo. 

• Figurar inscrito/a como demandante de 
emprego. 

• Cumprir os requisitos xerais da normativa. 

• Convocatoria anual 
• Última concocatoria: 

Orde do 19 de xuño de 
2008 (DOG do 27 de 
xuño de 2008). 

• O prazo xeral de 
presentación de 
solicitudes remata o 
15 de setembro de 
2008. 

• Consellería de 
Traballo. Dirección 
Xeral de Promoción 
do Emprego. 
Teléfonos: 
981 544 682 
981 957 727 

REDUCIÓN DA IDADE 
DE XUBILACIÓN POR 
DISCAPACIDADE 

• Redución da idade de xubilación das 
persoas traballadoras cunha 
discapacidade superior ao 65%, de 
acordo cuns coeficientes redutores, 
aplicados aos anos de traballo nos cales 
presentaba a devandita discapacidade. 

• Acreditar presentar un 65% ou máis de 
discapacidade na súa vida laboral. 

• Real decreto 
1539/2003, do 5 de 
decembro. 
(BOE do 20.12.2003) 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
Teléfono: 900 166 565 

MEDIDAS LABORAIS 
DERIVADAS DA LEI 
ORGÁNICA DE 
IGUALDADE EFECTIVA 
ENTRE HOMES E 
MULLERES 

• Permiso por maternidade de 18 
semanas. 

• Nacemento, adopción ou acollemento 
familiar dun neno/a con discapacidade. 

• Lei orgánica 3/2007, 
do 22 de marzo. 
(BOE 22.3.2007) 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Socia 
Teléfono: 900 166 565 • Redución da xornada laboral entre 1/8 e ?. 

O primeiro ano considérase, para os 
efectos das prestacións da Seguridade 
Social, como cotizado a xornada completa. 

• Traballador/a con persoa con 
discapacidade a cargo que non 
desenvolva actividade retribuída. 

• Excedencia por coidado de familiar con 
discapacidade. Ten unha duración 
máxima de 2 anos (3 anos para 
funcionarios) e pode ser fraccionada. 

• Persoas traballadoras que teñan ao seu 
cargo un familiar (ata o 2o grao por 
consanguinidade ou afinidade) con 
discapacidade, que non poida valerse 
por si mesmo e que non desenvolva 
actividade retribuída. 

RESERVA DE 
TRABALLADORES EN 
EMPRESAS PRIVADAS 

• Reserva do 2% en empresas privadas. • Persoas con discapacidade. 
• Empresas con máis de 50 traballadores 

fixos. 

• Lei 13/1982, do 7 de 
abril. 
(BOE do 30.04.1982) 

• Servizo público de 
emprego 
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CONCEPTO TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

EMPREGO NA • Obriga da Administración pública de • Ter unha discapacidade recoñecida • Resolución do 23.05. • Consellería de 
ADMINISTRACIÓN reservar como mínimo o 5% no caso da igual ou superior ao 33%. 2002. (DOG do Presidencia, 
PÚBLICA Administración estatal, e o 7% da 

Administración autonómica das prazas 
que constitúen a oferta pública de 
emprego para persoas con 
discapacidade. 

• Exención do pagamento das taxas dos 
exames de oposición. 

• Adaptacións para a realización das 
probas: de tempo, espazo, acústicas, 
medios etc. 

• Adaptación do posto de traballo. 

• Acreditar a compatibilidade da 
discapacidade co desenvolvemento das 
tarefas e funcións correspondentes ao 
posto de traballo. 

4.06.2002). 
• Decreto 65/2007, do 

12 de abril. 
(DOG do 13.04.2007). 

• Decreto lexislativo 
1/2008, do 13 de 
marzo. (DOG do 
13.06.2008) 

Administracións 
Públicas e Xustiza. 
Dirección Xeral de 
Función Pública 
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CONCEPTO MEDIDA NORMATIVA INFORMACIÓN 

IRPF 

• Aplicación de reducións específicas por rendementos netos de traballo de persoas con 
discapacidade: 
as contías varían en función do grao de discapacidade: 3.200 €/ano no caso de acreditar un grao 
de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, 7.100 €/ano no caso de ter a 
devandita discapacidade e acreditar ademais a necesidade de axuda de terceira persoas e/o 
mobilidade reducida e, 7.100 €/ano no caso de ter un 65% ou máis de discapacidade 

• Aplicación de reducións específicas por rendementos netos derivados do exercicio de 
actividades económicas de persoas con discapacidade 
As contías son as mesmas cás da epígrafe anterior. 

• Existe un mínimo persoal e familiar que constitúe a parte da base liquidable do imposto que, 
por destinarse a satisfacer as necesidades básicas persoais e familiares do contribuínte, non se 
somete a tributación. O mínimo persoal e familiar é o resultado da suma do mínimo do 
contribuínte e os mínimos de descendentes, ascendentes e discapacidade: 
– O mínimo do contribuínte está establecido en 5.050 €/ano. Increméntase en 900 €/ano se ten 

máis de 65 anos e adicionalmente en 1.100 €/ano se ten máis de 75 anos. 
– O mínimo por descendentes aplícase a cada un dos descendentes menores de 25 anos ou con 

discapacidade (igual ou superior ao 33%), de calquera idade, que convivan co contribuínte e 
non teñan rendas anuais, non exentas, superiores a 8.000 €. A contía varía en función do 
número de membros da unidade familiar nesa circunstancia. 

– O mínimo por ascendentes maiores de 65 anos ou con discapacidade (igual ou superior ao 33%) 
é de 900 €/ano. Increméntase en 1.100 €/ano no caso de ascendentes maiores de 75 anos. 

– O minimo por discapacidade do contribuínte é de 2.270 €/ano no caso de persoas con 
discapacidade en grao igual ou superior ao 33% e inferior ao 65% e de 6.900 €/ano no de 
discapacidade igual ou superior a o 65%. O devandito mínimo auméntase, en concepto de 
gastos de asistencia, en 2.270 €/ano no caso de que acredite necesitar a axuda de terceira 
persoa ou mobilidade reducida ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 

– O mínimo por discapacidade de ascendentes e/ou descendentes con discapacidade dependerá 
do grao de discapacidade: será de 2.270 €/ano no caso de presentar un grao de discapacidade 
igual ou superior ao 33% e inferior ao 65% e de 6.900 €/ano no caso de ter unha discapacidade 
igual ou superior ao 65% O devandito mínimo pode incrementarse en 2.270 €/ano en concepto 
de gastos de asistencia por cada ascendente ou descendente que acredite precisar de axuda de 
terceira persoa, ou mobilidade reducida ou un grao de discapacidade do 65%. 

• Real decreto 
1775/2004, do 30 
de xullo. (BOE do 
4.8.2004) 

• Lei 41/2003, do 18 
de novembro. (BOE 
do 19.11.2003) 

• Lei 35/2006, de 28 
de novembro. (BOE 
do 29 .11.2006) 

• Lei 51/2007, do 26 
de decembro. (BOE 
do 27.12.2007). 

• Ministerio de 
Economía e 
Facenda 
Axencia Estatal 
de Administración 
Tributaria 
www.aeat.es 
Tel.: 901 335 533 
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CONCEPTO MEDIDA NORMATIVA INFORMACIÓN 

IRPF 

• Redución por achega a plans de pensións e mutualidades de previsión social constituídos a 
favor de persoas con discapacidade psíquica (cun grao igual ou superior ao 33%) e/ou con 
discapacidade física ou sensorial (cun grao igual ou superior ao 65%) ou persoas incapacitadas 
xudicialmente. É aplicable tanto para o/a contribuínte como para o cónxuxe ou familiares ata o 
3o grao en liña recta ou colateral. 

• Redución por achega a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade (cun grao igual ou 
superior ao 65% no caso de discapacidade física ou sensorial e cun 33% no caso de 
discapacidade psíquica). 

• Dedución por obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual para persoas con 
discapacidade. Aplícase tanto aos/ás contribuíntes como ao seu cónxuxe ou familiares ata ao 3o 

grao en liña recta ou colateral que convivan con el. 
• Dedución autonómica por discapacidade no caso de contribuíntes de idade igual ou superior a 

65 anos que presenten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e acrediten a 
necesidade de axuda de terceira persoa e no caso de familias numerosas nas que o/a cónxuxe 
ou os/as descendentes teñan recoñecido un 65% ou máis de discapacidade e precisen a axuda 
de terceira persoa. 

• Supresión do límite aplicable á exención da prestación por desemprego que se perciba en 
pagamento único para as persoas traballadoras con discapacidade que se constitúan en autónomos. 
Nota: 
para os efectos de IRPF, considérase persoa con discapacidade aquela que teña recoñecido, 
mediante certificado ou resolución, un grao igual ou superior ao 33% polo EVO ou sexa titular 
dunha pensión de incapacidade permanente (total, absoluta ou grande invalidez) da Seguridade 
Social ou sexa pensionista de clases pasivas de xubilación ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo. 
Igualmente considérase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% aquelas 
persoas cuxa incapacidade fose declarada xudicialmente. 

• Real decreto 
1775/2004, do 30 
de xullo. (BOE do 
4.8.2004) 

• Lei 41/2003, do 18 
de novembro.  (BOE 
do 19.11.2003) 

• Lei 35/2006, de 28 
de novembro. (BOE 
do 29 .11.2006) 

• Lei 51/2007, do 26 
de decembro. (BOE 
de 27.12.2007). 

• Ministerio de 
Economía e 
Facenda 
Axencia Estatal 
de Administración 
Tributaria 
www.aeat.es 
Tel.: 901 335 533 

IVE 

• Aplicación dun 4% de IVE aos vehículos destinados a persoas con discapacidade e con 
mobilidade reducida (con independencia de quen os conduza, sempre que sirva como medio de 
transporte habitual para esa persoa). 

• Lei 6/2006, do 24 
de abril, de 
modificación da Lei 
37/1992, do 28 de 
decembro. 
(BOE do 25.04.06) 

• Ministerio de 
Economía e 
Facenda 
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CONCEPTO MEDIDA NORMATIVA INFORMACIÓN 

IMPOSTO DE 
SUCESIÓNS E 
DOAZÓNS 

• Exención do pagamento do imposto nas achegas realizadas a plans de pensións a favor de 
persoas discapacitadas cun grao igual ou superior ao 65%. 

• Reducións da base impoñible nas adquisicións por causa de morte: distintas contías en función 
do grao de discapacidade (33% ou 65%) e do importe do patrimonio preexistente. 

• Reducións pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica e de 
participacións en entidades a favor do cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais de ata 
o cuarto grao, por consanguinidade, afinidade ou adopción cando a persoa doadora se atope en 
situación de incapacidade absoluta ou gran invalidez. 

• Nota: A efectos da aplicación da Lei 9/2008, considéranse persoas con discapacidade as 
mesmas que se sinalan na nota do IRPF, así como aquelas que teñan recoñecida a dependencia 
severa e a gran dependencia, de acordo co establecido na Lei 39/2006, de 14 de decembro. 

• Lei 29/1987, do 18 
decembro. (BOE 
19.12.1987) 

• Real decreto 
1629/1991, do 8 de 
novembro (BOE do 
16.11.1991) 

Lei 9/2008, do 28 de 
xullo. 

(DOG do 7.08.2008) 

• Consellería de 
Economía e 
Facenda. 
Dirección Xeral de 
Tributos. 
www.economia 
efacenda.org/ga 

• Están exentas as asociacións declaradas de utilidade pública dedicadas á protección, asistencia • Real decreto 1/1993, IMPOSTO SOBRE 
TRANSMISIÓNS e/ou integración social das persoas con discapacidade. do 24 de setembro. 
PATRIMONIAIS E 
ACTOS XURÍDICOS 
DOCUMENTADOS 

(BOE do 20.10.1993) 

• Exención do imposto de matriculación definitiva de automóbiles matriculados a nome de persoas 
con discapacidade, destinados ao seu uso exclusivo. 

• Lei 14/2000, do 29 
de decembro. (BOE 
do 30.12.2000) 

• Ministerio de 
Economía e 
Facenda 

• Exención do pagamento do imposto para persoas con discapacidade. • Real decreto • Concello de 

IMPOSTO DE 
MATRICULACIÓN 
DE VEHÍCULOS 

IMPOSTO DE 
VEHÍCULO DE lexislativo 2/2004, residencia 
TRACCIÓN do 5 de marzo. (BOE 
MECÁNICA do 09.03.2004) 

• Dedución por incremento do equipo de traballadores/as con discapacidade, contratados por • Lei 41/2003, do 18 • Ministerio de IMPOSTO DE 
SOCIEDADES tempo indefinido. 

• Dedución por achegas aos patrimonios protexidos dos seus empregados/as con discapacidade. 
• Dedución pola adquisición de plataformas de acceso para persoas con discapacidade ou en 

ancoraxes de fixación de cadeiras de rodas instaladas en vehículos de transporte público de 
viaxeiros por estrada. 

• Bonificación da cota íntegra do imposto sobre sociedades aplicables a cooperativas de traballo 
asociado que integren socios con discapacidade igual ou superior ao 65%. 

de novembro. (BOE 
do 19.11.2003) 

Economía e 
Facenda. 
Axencia Estatal 
de Administración 
Tributaria. 
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CONCEPTO MEDIDA NORMATIVA INFORMACIÓN 

IMPOSTO SOBRE 
O PATRIMONIO 

• A contía mínina exenta aumenta no caso de persoas con discapacidade igual ou superior ao 
65%. 

• Lei 19/91 do 6 de 
xuño. (BOE do 
7.06.1991) 

• Ministerio de 
Economía e 
Facenda. Axencia 
Estatal da 
Administración 
Tributaria. 
Tel.: 901 335 533 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PENSIÓN DE 
INVALIDEZ NON 
CONTRIBUTIVA 
(PNC) 

• Idade comprendida entre 18 e os 65 anos. 
• Grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 
• Residencia en territorio español durante 5 anos (dous deles 

consecutivos e inmediatamente anteriores á data da solicitude). 
• Non superar o límite de acumulación de recursos establecido. 
Nota: 
* Existe un complemento do 50% da PNC para persoas beneficiarias que 

teñan recoñecido un 75% de discapacidade e a necesidade de terceira 
persoa. 

* A PNC é incompatible coa prestación por fillo a cargo. 

• Real decreto 357/1991, do 15 de 
marzo. (BOE 21.03.1991). 

• Real decreto 118/1998, do 30 de 
xaneiro. (BOE 18.02.1998), Real 
decreto lexislativo 1/1994 do 20 de 
xuño.  (BOE 29.06.1994). 

• Real decreto 1734/1994, do 29 de 
xullo. (BOE 02.08.1994). 

• Real decreto 2/2004, do 9 de xaneiro. 
(BOE 10.01.2004). 

• Lei 52/2003, do 10 de decembro. 
(BOE 11.12.2003). 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 
Delegacións 
provinciais 
Tel.: 981 544 896 

Teléfono social: 
900 333 666 

COMPLEMENTO 
ANUAL VIVENDA 
DE ALUGAMENTO 
PARA 
BENEFICIARIOS DE 
PENSIÓNS NON 
CONTRIBUTIVAS 

• Ter recoñecida unha pensión non contributiva de invalidez ou 
xubilación. 

• Carecer de vivenda en propiedade. 
• Ser o arrendatario da vivenda 
• Non ter relación de parentesco ata o 3º grao co arrendador. 
• Ter fixada a súa residencia habitual na vivenda alugada. 

• Real decreto 1400/200. (BOE do 
30.10.2007). Corrección de erros no 
BOE do 31.10.2007. 

Convocatorias anuais 
Última convocatoria: 
• Lei 51/2007, do 26 de decembro. 

(BOE do 27.12.2007) 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 
Delegacións 
provinciais 
Tel.: 981 544 896 

RENDA DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE 
GALICIA (RISGA) 

• Cumprir os requisitos xerais establecidos na normativa 
(empadroamento e residencia efectiva en Galicia durante o ano 
inmediatamente anterior; ter constituída unha unidade de convivencia 
independente; contar con ingresos inferiores á contía da RISGA...), agás 
o requisito da idade mínima, que para as persoas cunha discapacidade 
igual ou superior ao 33% se sitúa nos 18 anos. 

Nota: 
No cálculo do límite de ingresos familiares non computa a prestación 
familiar por fillo a cargo discapacitado. 

• Lei 9/91, do 2 de outubro. 
(DOG 3/10/1991). 

• Decreto 374/91, do 24 de outubro. 
(DOG 5.11.1991). 

• Orde do 2 de outubro de 1995. 
(DOG 6.11.1995). 

• Lei 1/1999, do 5 de febreiro. 
(DOG 22/02/99). 

• Lei 16/2004, do 29 de decembro. 
(DOG 31.12.2004) 

• Lei 11/2007, do 27 de xullo. 
(DOG do 7.08.2007) 

• Servizos sociais de 
atención primaria dos 
concellos. 
Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 
Delegacións 
provinciais 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

SUBSIDIO DE 
MOBILIDADE E 
COMPENSACIÓN 
GASTOS 
TRANSPORTE 

• Ter unha discapacidade igual ou superior ao 33% e unha idade superior 
a 3 anos. 

• Acreditar a imposibilidade de empregar o transporte público. 
• Que os ingresos económicos familiares non superen o límite do 70, 80 

ou 90% do SMI, segundo o número de persoas que compoñan a 
unidade familiar. 

• Lei 13/1982, do 7 de abril. 
(BOE do 30.04.1982). 

• Real decreto 383/1984, do 1 de 
febreiro. (BOE do 27.02.1984) 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar 
Delegacións 
provinciais. 
Tel.: 981 44 896 

SALARIO DA 
LIBERDADE 

• Cumprir os requisitos establecidos na normativa que o regula (acreditar 
ser vítima de violencia de xénero, carecer de recursos económicos 
suficientes para independizarse, residir en Galicia, etc). 

Nota: 
A contía da axuda é maior no caso de acreditar unha discapacidade igual 
ou superior ao 33%. 

Última convocatoria: 

• Resolución do 16 de xaneiro. 
(DOG do 22.01.2008). 
Prazo: do 23 xaneiro ao 30 novembro 
de 2008. 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 

• Servizo Galego de 
Promoción da 
Igualdade do Home e 
da Muller. 
Tel.: 981 545 357 

AXUDA DE 
PAGAMENTO 
ÚNICO PARA 
MULLERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLENCIA DE 
XÉNERO 

• Mulleres vítimas de violencia de xénero, que non superen en cómputo 
mensual o 75% do SMI e teñan especiais dificultades para obter un 
emprego. 

Nota: 
O importe da axuda é maior no caso de que a víctima e/ ou os familiares 
ao seu cargo acrediten un grao de discapacidade (a contía varía en función 
de se o grao é igual ou superior ao 33% ou ao 65%). 

Última convocatoria: 

• Resolución do 3 de abril de 2008. 
(DOG do 10.04.2008) 
Prazo: ata o 30 de novembro 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 

• Servizo Galego de 
Promoción da 
Igualdade do Home e 
da Muller. 
Tel.: 981 545 357 

AXUDAS 
EXTRAORDINARIAS 
A EMIGRANTES 
GALEGOS 
RETORNADOS E 
AOS SEUS 
FAMILIARES 

• Cumprir os requisitos xerais establecidos na normativa (nacionalidade 
española, residencia mínima de 3 anos ininterrompidos no estranxeiro, 
carecer de rendas e ingresos suficientes, etc), agás o requisito de 
acreditar como mínimo un ano de traballo no estranxeiro, do cal están 
eximidas as persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 

Nota: 
Citerios de adxudicación: barémase con 1,2 ou máis puntos, segundo que 
a discapacidade sexa igual ou superior ao 33%, ao 65% ou necesite a 
axuda de 3a persoa. 

Convocatoria anual 
• Última convocatoria: Resolución do 2 

de abril de 2008. (DOG do 8.04.2008) 
Prazo: desde o 8 de abril ata o 30 de 
setembro de 2008. 

• Xunta de Galicia 
Secretaría Xeral de 
Emigración 
Teléfonos: 
981 547 271 
981 547 274 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PAGO ÚNICO DA • Persoas co 33% de discapacidade e que reúnan o resto dos requisitos • Lei 45/2002, do 12 de decembro. • Instituto Nacional de 
PRESTACIÓN POR esixidos na normativa reguladora da prestación por desemprego. (BOE do 13.12.2002) Emprego 
DESEMPREGO • Real decreto 1413/2005, do 25 de Oficina de emprego 

novembro. (DOG do 15.12. 2005) Tel.: 901 119 999 

RENDA ACTIVA DE 
INSERCIÓN (RAI) 

• Cumprir os requisitos xerais establecidos na normativa (desemprego, 
límite ingresos, etc) agás o de idade mínima (maiores de 45 anos) do cal 
están eximidas as persoas con discapacidade (33% ou máis). 

• As persoas con discapacidade poden percibir esta prestación durante 3 
períodos continuados, logo de solicitude. 

• Real decreto 1369/2006, do 24 de 
novembro. (BOE do 5.12.2006) 

• Instituto Nacional de 
Emprego 
Oficina de emprego 
Tel.: 901 119 999 

• Acreditar ter a cargo persoas menores de 18 anos cun grao igual ou • Real decreto 1335/2005, do 11 de • INSS Instituto PRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR superior ao 33% de discapacidade ou persoas maiores de 18 anos cun novembro. (BOE do 22.11.2005) Nacional da 
FILLO CON grao igual ou superior ao 65% de discapacidade. Seguridade Social 
DISCAPACIDADE • Ou acreditar ser orfos/as de pai e de nai, ou que fosen abandonados/as Tel.: 900 166 565 
A CARGO polos pais (e se atopen ou non en réxime de acollemento familiar), que 

sexan menores de 18 anos ou maiores desta idade cun grao igual ou 
superior ao 65% de discapacidade. 

• Residir en territorio español. 
• Reunir o resto dos requisitos establecidos na normativa aplicable. 
Nota 

* É compatible coa pensión de orfandade e incompatible coa pensión non 
contributiva de invalidez. 

* Non se extingue por contraer matrimonio 

• Residencia legal en territorio español. 
• Non superar o límite de ingresos económicos establecido para a 

prestación económica por fillo a cargo sen discapacidade. 
• A nai debe ter recoñecido un grao de discapacidade do 65%. 

• Lei 35/2007, do 15 de novembro. 
(BOE do 16.11.2007) 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
Tel.: 900 166 565 

PRESTACIÓN 
ECONÓMICA DE 
PAGAMENTO ÚNICO 
POR NACEMENTO 
E/OU ADOPCIÓN DE 
FILLOS CANDO A 
NAI PRESENTE UN 
65% DE 
DISCAPACIDADE 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PRESTACIÓN 
ECONÓMICA DE 
PAGO ÚNICO POR 
PARTO OU 
ADOPCIÓN 
MÚLTIPLES 

• Nacemento ou adopción de dous ou máis fillos. 
• No caso de que un dos fillos estea afectado por unha discapacidade 

igual ou superior ao 33% computará dobre para efectos da contía para 
percibir. 

• Real decreto 1335/2005, do 11 de 
novembro, polo que se regulan as 
prestacións familiares da Seguridade 
Social. (BOE do 22.11.2005) 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
(INSS) 
Tel.: 900 166 565 

AUMENTO DA 
CONTÍA DE 
PENSIÓN DE 
ORFANDADE 

• Ter menos de 18 anos e un grao de discapacidade igual ou superior ao 
65%. 

• Cumprir os demais requisitos establecidos na normativa que regula a 
pensión de orfandade. 

• Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% ou grande 
invalidez. 

• Cumprir os demais requisitos establecidos na normativa vixente. 

• Menores de idade ou maiores de idade cun grao de discapacidade igual 

• Lei 42/2006, do 28 de decembro. 
(BOE do 29.12.2006) 
Artigo 46. 

• Real decreto 1465/2001, do 27 de 
decembro. (BOE do 31.12. 2001). 

• Presupostos xerais do Estado para o 
ano 2008. (BOE do 29.12.2007) 

• Real decreto 1618/2007, do 7 de 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
Tel.: 900 166 565 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
Tel.: 900 166 565 

• Ministerio de 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DA 
PENSIÓN DE 
VIUVEZ: 

- non se extingue 
por contraer 
matrimonio 

- aumento da 
contía e iguala a 
maiores de 65 
anos. 

ANTICIPO DO 
FONDO DE ou superior ao 65%. decembro. (BOE do 14.12.2007) Economía e Facenda. 
GARANTÍA DO • Que sexan titulares do dereito de alimentos recoñecido por sentenza • Resolución do 17 de decembro. Dirección Xeral de 
PAGO DE 
ALIMENTOS, EN 
CASO DE 
SEPARACIÓN DOS 
PAIS 

xudicial e non pagado. 
• Que formen parte dunha unidade familiar que non supere a cantidade 

resultante de multiplicar a contía anual do IPREM polo coeficiente que 
corresponda en función do número de fillos/as menores que integran a 
unidade familiar, segundo a normativa que regula este anticipo. 

(BOE do 22.12 2007) Custos de Persoal e 
Pensións Públicas. 
Tel.: 900 503 055 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

SUBVENCIÓNS 
PÚBLICAS 
DESTINADAS A 
PERSOAS 
MAIORES E 
PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE 
PARA FACILITAR A 
AUTONOMÍA 
PERSOAL E A 
ACCESIBILIDADE 

• Persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, menores 
de 65 anos. 

• Que residan na Comunidade Autónoma de Galicia. 
• Que a axuda derive da súa discapacidade 
• Que a axuda non estea incluída no eido doutras liñas de protección 

social ou sanitaria. 
• Reunir o resto dos requisitos establecidos no artigo 2 da orde de 

convocatoria. 
Nota: 
Terán preferencia na concesión das axudas as persoas solicitantes con 
ingresos familiares per cápita inferiores ao 70% do indicador público da 
renda de efectos múltiples (IPREM), que para o ano 2008 está establecido 
en 7.236,6 euros. 

• Convocatorias anuais. Última 
convocatoria: Orde do 26 de xuño de 
2008 (DOG do 9 de xullo). 
Prazo de presentación de solicitudes: 
dende o 10 de xullo ata o 9 de agosto 
de 2008. 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. Secretaría 
Xeral do Benestar. 

• Delegacións 
provinciais 

Teléfonos: 
981 288 188 A Coruña 
982 294 972 Lugo 
988 386 199 Ourense 
986 817 639 Pontevedra 
• Servizos sociais dos 

concellos. 
Teléfono social: 
900 333 666 

SUBVENCIÓNS 
PARA FACILITAR A 
AUTONOMÍA 
PERSOAL 
DIRIXIDAS ÁS 
PERSOAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

• Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia polo órgano 
de valoración da dependencia no grao III, niveis 1 e 2, ou no grao II, nivel 
2. Ademais, os solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos: 

• Residir na Comunidade Autónoma de Galicia. 
• Que a axuda solicitada derive da súa dependencia recoñecida. 
• Non ter recibido nos últimos dous anos axudas para o mesmo fin. 

• Convocatorias anuais. Última 
convocatoria: Orde do 9 de xullo de 
2008 (DOG do 18 de xullo). 
Prazo de presentación de solicitudes: 
dende o 19 de xullo ata o 18 de agosto 
de 2008. 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. Secretaría 
Xeral do Benestar. 

• Delegacións 
provinciais 

Teléfonos: 
981 288 188 A Coruña 
982 294 972 Lugo 
988 386 199 Ourense 
986 817 639 Pontevedra 
• Servizos sociais dos 

concellos. 
Teléfono social: 
900 333 666 





6 
Prestacións sociais e sanitarias
 





53 
Prestacións sociais e sanitarias 

CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PROGRAMA DE • Entre outros figuran : nacionalidade española (ou da UE), residencia • Decreto 318/2003, do 26 de xuño. • Servizos sociais dos 
ACOLLEMENTO efectiva en Galicia, discapacidade da persoa interesada igual ou superior o (DOG do 29.07.2003). concellos 
FAMILIAR DE 65%, idade comprendida entre os 18 e os 65 anos, idade da persoa • Orde do 8 de xaneiro do 2004. (DOG • Vicepresidencia da 
PERSOAS CON acolledora inferior a 65 anos, bo estado de saúde da persoa acolledora, do 23.01.2004) Igualdade e do 
DISCAPACIDADE inexistencia de grao de parentesco (ata o 3o grao por consanguinidade), 

acollemento sen ánimo de lucro e vivenda de doado acceso, boas 
condicións de habitabilidade e sen barreiras arquitectónicas. 

Benestar. 
Delegacións 
provinciais. 

SERVIZO GRATUÍTO • Persoa con discapacidade (para efectuar o envío só é necesario • Normativa interna de MRW: Plan 2000 • MRW  
DE ENVÍO DE presentar a folla do certificado de discapacidade onde figura a http://www.mrw.es/ 
PAQUETERÍA porcentaxe) como destinatario ou receptor, desde e ata calquera lugar Teléfono de Atención 
(1 ENVÍO AO MES) de Andorra, España, Xibraltar e Portugal. 

Nota: os impostos e prestacións complementarias non son gratuítas. 
ao Cliente: 
902 300 400 

PROGRAMA DE • Fundacións, asociacións, institucións, organizacións non Última convocatoria: • Dirección Xeral de 
ACOLLIDA A gobernamentais e entidades sociais que desenvolvan programas • Resolución do 25 de febreiro de 2008. Institucións 
PERSOAS destinados á atención de persoas con discapacidade psíquica e física. (BOE do 15.03.2008). Penitenciarias. 
LIBERADAS Prazo: rematou o 5 de abril de 2008. Ministerio do Interior. 
CONDICIONAIS Tel.: 913 354 773 

DESCONTO NAS 
ESTADÍAS EN 
RESIDENCIAS DE 
TEMPO LIBRE DE 
VICEPRESIDENCIA 
DA IGUALDADE E 
DO BENESTAR 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 
• Ser maior de idade e residir en territorio español. 

Nota: os descontos son do 20% para persoas cunha discapacidade 
entre o 33 eo 66% e dun 30% para aqueles cun grao superior ao 66%. 

Última convocatoria: 

• Orde do 4 de marzo de 2008. 
(DOG do 12.03.08). 
Prazo: rematou o 1 de abril de 2008. 

• Secretaría Xeral da 
Igualdade 
www.Igualdade 
galiza.org 
Tel.: 981 544 623 

PROGRAMA DE • Contar cunha idade comprendida entre os 9 e os 40 anos e cun grao de • Convocatoria anual • Vicepresidencia da 
OCIO E TEMPO discapacidade igual ou superior ao 33%. Igualdade e do 
LIBRE Benestar. 
CAMPAMENTOS DE Delegacións 
VERÁN / CAMPOS provinciais. 
DE TRABALLO 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

TURISMO E • Ter máis de 16 anos (agás cando sexan acompañados polos pais) e un • Convocatoria anual • www.cocemfe.es 
TERMALISMO PARA grao de discapacidade física ou orgánica igual ou superior ao 33%. Vacaciones@cocemfe. 
PERSOAS CON Nota: outórgaselles prioridade ás persoas con máis dun 50% de discapacidade. es 
DISCAPACIDADE Tel.: 914 138 00 

TELEASISTENCIA • Acreditar atoparse nunha situación de dependencia, de discapacidade 
ou ancianidade e atoparse nunha situación de vulnerabilidade e 
fraxilidade que requira o uso da teleasistencia, asi como a necesidade 
de utilizar este dispositivo. 

• Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera concello de Galicia 
durante o ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude. 

• Dispor de liña telefónica na vivenda. 

• Orde do 22 de xullo do 1996. (DOG 
21.08.1996.) 

• Convenios do IMSERSO coas 
deputacións provinciais e a FEMP. 

• Servizos sociais dos 
concellos 

PROGRAMA DE 
NOVAS 
TECNOLOXÍAS 

• Acreditar discapacidade ou ancianidade e atoparse nunha situación de 
vulnerabilidade e fraxilidade que requira o uso deste dispositivo. 

• Ter residencia efectiva en Galicia. 

• Circular interna. • Xunta de Galicia 
Dirección Xeral de 
Acción Social 

TARXETA DOURADA • Ser maior de 60 anos ou ser pensionista de invalidez ou acreditar unha 
discapacidade igual ou superior ao 65%. 

Notas: 
* A tarxeta dourada, cunha validez anual, outorga descontos do 40 ou 25% 

do custo da viaxe dependendo da categoría do tren e do día da semana. 
* A persoa acompañante terá as mesmas condicións económicas da viaxe 

que a persoa titular da tarxeta. 

• Ter a cargo un/unha menor con 3 meses de idade na data de ingreso na 
escola infantil. 

• Que a renda per cápita mensual da unidade familiar non supere os 1.000 €. 
• Cumprir os demais requisitos establecidos na normativa. 
Nota: 
* No baremo que determina o acceso á praza en gardería a través do 

cheque, outórgaselle unha puntuación adicional de 2 puntos cando se 

* Normativa interna 

Última convocatoria 
• Orde do 29 de maio de 2008. 

(DOG do 10.06.2008) 

O prazo de presentación de solicitudes 
de reserva de prazas remata o 10 de 

• Estacións de tren 
www.renfe.es 
Teléfonos: 
902 240 505 
902 240 202 

• Vicepresidencia 
Secretaría Xeral da 
Igualdade 
www.igualdade 
galiza.org 
Tel.: 981 545 669 

CHEQUE INFANTIL 

acrediten situacións de discapacidade en membros da unidade familiar 
(pais, irmáns ou o propio menor). 

* Considérase que as/os nenas/os de integración ocupan 2 prazas, e a 
axuda que resulte, incrementarase na contía correspondente ao custo 
dunha praza. 

xullo 2008. 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
FARMACÉUTICA 
DA LISMI 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 
• Non ter dereito a prestación sanitaria análoga por ningún outro sistema 

público de sanidade, nin como titular nin como beneficiario. 

• Lei 13/1982, do 7 de abril. 
(BOE do 30.04.1982). 

• Real decreto 383/1984, do 1 de 
febreiro. (DOG do 27.02.1984). 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do 
Benestar. 
Delegacións 
provinciais. 

• Acreditar unha discapacidade psíquica e/ou física por mor dunha lesión • Convenio de colaboración entre a • Consellería de PROGRAMA DE 
ATENCIÓN cerebral e que polas circunstancias da discapacidade ou complexidade Consellería de Sanidade, Sergas e a Sanidade 

ODONTOLÓXICA A asistencial non poidan ser atendidos nos servizos de odontoloxía de Universidade de Santiago de Sergas 

PACIENTES atención primaria de saúde. Compostela División de 

ESPECIAIS Nota: Asistencia Sanitaria 

Tratamentos de 
ortopedia 

Serán derivados desde as unidades de saúde bucodental de atención 
primaria e sempre para procedementos incluídos na carteira de servizos 
do Sistema Galego de Saúde. 

Tel.: 902 400 116 

maxilofacial, 
empastes 
extraccións etc. 

• Acreditar atoparse nunha situación de dependencia, de discapacidade ou • Decreto 240/1995, de 28 de xullo (DOG • Vicepresidencia da PROGRAMA DE 
TELEASISTENCIA ancianidade e atoparse nunha situación de vulnerabilidade e fraxilidade do 17/8/95) Igualdade e do 

DA COMUNIDADE que requira o uso da teleasistencia, asi como a necesidade de utilizar este • Real Decreto 727/2007, de 8 de xuño Benestar. Secretaría 

AUTÓNOMA dispositivo. (BOE do 9/6/07) Xeral do Benestar. 

GALEGA • Estar empadronado e ter residencia efectiva en calquer concello de Galicia 
durante o ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude. 

• Dispor de liña telefonica na vivenda. 

http://vicepresidencia.x 
unta.es/Dependencia 

• Servizos sociais dos 
concellos. 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

MERCA DE 
VIVENDAS DE 
PROTECCIÓN 
AUTONÓMICA, 
VIVENDAS 
USADAS E 
PROMOCIÓN DE 
VIVENDAS DE 
PROTECCIÓN 
AUTONÓMICA 
PARA USO 
PROPIO 

• O límite de ingresos é máis amplo nos 
casos de discapacidade. 

• O importe da subvención é maior. 
• As dimensións da vivenda poden chegar 

aos 108 metros cadrados cando sexan 
para  persoas con mobilidade reducida. 
A prohibición de transmisión intervivos 
ou de cesión da vivenda durante 10 anos 
non lle é aplicable. 

• Cumprir os requisitos xerais establecidos na 
normativa vixente. 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 
33% ou ser pensionista de incapacidade 
permanente (total, absoluta ou grande invalidez) 
da Seguridade Social), ou ben ter recoñecida unha 
pensión de clases pasivas de xubilación ou retiro 
por incapacidade permanente para o servizo. 

• Acreditar mobilidade reducida no caso de 
necesidade de espazos máis amplos. 

• Estar inscritos no rexistro de demandantes de 
vivendas protexida de Galicia (para os efectos 
de merca de vivenda de protección 
autonómica). 

• Real decreto 801/2005, 
do 1 de xullo. (BOE do 
13.07.2005) 

• Decreto 18/2006, do 26 
de xaneiro. (DOG do 
13.02.2006) 

• Real decreto 14/2008, do 
11 de xaneiro. (BOE do 
12.01.2008) 

• Orde do 29 de xaneiro de 
2007. (DOG do 6.02.2007) 

• Consellería de 
Vivenda e Solo. 
Delegacións 
provinciais 
www.consellería 
vivenda.xunta.es 
Tel.: 902 100 054 

• Inscribiranse aquelas persoas que desexen • Ter recoñecida a mobilidade reducida ou a • Orde do 29 de xaneiro de • Consellería de REXISTRO 
PÚBLICO DE optar a unha vivenda de protección discapacidade polos equipos de valoración e 2007 pola que se regula Vivenda e Solo. 

DEMANDANTES autonómica en réxime de compra, e orientación ou que a familia teña unha persoa o Rexistro Público de Delegacións 

DE VIVENDA espeficarase se é o caso, a condición de dependente ao seu cargo. Demandantes de provinciais 

PROTEXIDA mobilidade reducida ou discapacidade. Vivendas de Protección www.consellería 

DE GALICIA Para cada promoción de vivendas 
protexidas farase un sorteo que inclúe 
unha quenda para as vivendas adaptadas 
ás que optarán as persoas con mobilidade 
reducida e outra quenda para persoas con 
discapacidade ou familias con 
dependentes ao seu cargo inscritas. 

Autonómica (DOG do 6 
de febreiro de 2007). 

• Orde do 31 de marzo de 
2008. (DOG do 18. 
03.2008). 

vivenda.xunta.es 
Tel.: 902 100 054 

• A contía da subvención é maior cá • Ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%. • Real decreto 801/2005, • Consellería de REHABILITACIÓN 
DE VIVENDAS establecida con carácter xeral cando se • Cumprir os requisitos xerais establecidos na do 1 de xullo. (BOE do Vivenda e Solo. 

(PLAN DE trate de obras de mellora da normativa vixente, agás o de antigüidade 13.07.2005) Delegacións 

VIVENDA accesibilidade e eliminación de barreiras mínima da vivenda (15 anos) cando se realicen • Decreto 18/2006, do 26 de provinciais 

2005-2008) arquitectónicas. obras de mellora de accesibilidade e 
adaptación para o uso de persoas con 

xaneiro (DOG 13.02.2006) 
• Orde VIV/2784/2006, do 

www.consellería 
vivenda.xunta.es 

discapacidade. 27 de xullo. (BOE do Tel.: 902 100 054 
12.09.2006) 



Guia de vantaxes e medidas de apoio 
para persoas con discapacidade 

60 

CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

REHABILITACIÓN 
E RENOVACIÓN 
DE CALIDADE NO 
MEDIO RURAL E 
EN CONXUNTOS 
HISTÓRICOS DE 
GALICIA 

• Entre as actuacións de rehabilitación 
subvencionables inclúese a adaptación 
da vivenda ou do edificio para o uso de 
persoas con discapacidade e persoas 
maiores de 65 anos. 

• Reserva de vivendas adaptadas para 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior 
ao 33%. 

• Que a vivenda estea no ámbito rural ou no 
conxunto histórico definido pola normativa. 

• Cumprir os demais requisitos establecidos na 
normativa, agás o de antigüidade mínima da 
vivenda de 15 anos. 

• Presentar unha discapacidade igual ou 

• Decreto 157/2006, do 7 
de setembro. (DOG do 
19.09.2006). 

• Decreto 90/2008, do 24 
de abril . (DOG do 
13.05.2008) 

• Orde do 13 de decembro 
de 2006. 
(DOG 22.12.2006). 

Última convocatoria: 
• Orde do 27 de maio de 

2008. (DOG. de 
4.06.2008). 

Prazo: ata o 30 de 
setembro de 2008. 

• Decreto 253/2007, do 13 

• Consellería de 
Vivenda e Solo. 
Delegacións 
provinciais 
www.consellería 
vivenda.xunta.es 
Tel.: 902 100 054 

• Consellería de VIVENDAS DE 
PROTECCIÓN persoas con mobilidade reducida de superior ao 33%. de decembro. (DOG do Vivenda e Solo. 
OFICIAL DE carácter permanente na proporción que • Estar inscritos no Rexistro de Demandantes de 9.01.2007) Delegacións 
PROMOCIÓN se estableza en cada convocatoria de Vivenda Protexida de Galicia. • Orde do 31 de marzo de provinciais 
PÚBLICA vivendas de promoción pública, a 

adxudicación realizarase por sorteo. 
• Os integrantes desta reserva clasifícanse 

en dous grupos coa seguinte Orde do 
preferencia: 
1 Os que precisen cadeira de rodas para 

os seus desprazamentos ou dependan 
absolutamente de dous bastóns para 
deambular. 

2 Os que acrediten unha enfermidade ou 
discapacidade permanente que, polo 
seu desenvolvemento, poida chegar a 
impedir desprazarse sen axuda ou que 
afecten notoriamente a súa mobilidade. 

• Cumprir os demais requisitos xerais 
establecidos na normativa de aplicación. 

2008. (DOG do 
18.04.2008) 

Tel.: 902 100 054 
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CONCEPTO TIPO DE MEDIDA REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PROGRAMA DE 
VIVENDA EN 
ALUGAMENTO 
DA XUNTA DE 
GALICIA 

• Prioridade no acceso ao Programa de 
vivenda en alugamento. 

• Concesión dunha axuda máxima dun 
60% do prezo do alugamento cando os 
ingresos ponderados da unidade de 
convivencia estean comprendidos entre 
o 0,7 e 1 veces o IPREM e do 50% para 
ingresos ponderados entre 1 e 3 veces o 
IPREM. 

• O inquilino pode realizar obras de 
adaptación da vivenda á súa 
discapacidade ou á da súa parella ou 
familiares cos que conviva. Ao termo do 
contrato, deberá repoñer a vivenda a 
situación anterior, se así llo esixe o 
propietario. 

• Dereito a continuar co contrato de 
arrendamento no caso de que o 
arrendatario faleza e algún dos 
membros da unidade familiar presente 
unha discapacidade igual ou superior ao 
65%. 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior 
o 33% ou ser pensionista de incapacidade 
permanente (total, absoluta ou grande 
invalidez) da Seguridade Social), ou ben ter 
recoñecida unha pensión de clases pasivas de 
xubilación ou retiro por incapacidade 
permanente para o servizo. 

• Cumprir os demais requisitos xerais 
establecidos na normativa. 

• Acreditar unha discapacidade igual ou superior 
ao 33% (o inquilino ou calquera dos 
conviventes). 

• Ter un grao de discapacidade igual ou superior 
ao 65% no caso de sucesión do arrendamento. 

• Decreto 48/2006 do 23 
de febreiro. 
(DOG 22.3.2006) 

• Decreto 63/2008, do 13 
de marzo. (DOG do 
7.04.2008) 

Última convocatoria: 
• Orde do 8 de abril de 

2008. (DOG do 
22.04.2008). 

Prazo: desde o 1 xaneiro 
ata o 10 decembro 2008. 

• Lei 29/1994, do 24 de 
novembro, de 
arrendamentos urbanos. 
(BOE do 25.11.1994). 

• Consellería de 
Vivenda e Solo. 
Delegacións 
provinciais 
Tel.: 902 100 054 

• Consellería de 
Vivenda e Solo. 
Delegacións 
provinciais 
Tel.: 902 100 054 

DEREITOS DOS 
ARRENDATARIOS 
CON 
DISCAPACIDADE 
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OBRAS DE 
ACCESIBILIDADE 
E ELIMINACIÓN 
DE BARREIRAS 
ARQUITETÓNICAS 
EN EDIFICIOS 

• Obriga da comunidade de propietarios 
de realizar as obras de mellora de 
accesibilidade dos elementos comúns, 
cuxo importe non supere 3 
mensualidades de gastos comúns. 

• Se o importe é superior a 3 
mensualidades, será necesario o voto 
favorable da maioría dos propietarios 
que, á súa vez, representen a maioría 
das cotas de participación. 

• Que no edificio residan ou presten os seus 
servizos, retribuídos ou altruístas, persoas 
con discapacidade ou maiores de 70 anos. 

• Lei 49/1960, do 21 de 
xullo, de propiedade 
horizontal, reformada 
pola Lei 8/1999, do 6 de 
abril, modificada pola 
Lei 51/2003 do 2 de 
decembro, de igualdade 
de oportunidades, non 
discriminación e 
accesibilidade universal 
das persoas con 
discapacidade. 
(BOE do 3.12. 2003). 

• Vicepresidencia 
da Igualdade e do 
Benestar 
Servizo de 
Equipamentos e 
Promoción da 
Accesibilidade 
Consellería de 
Vivenda e Solo. 
Delegacións 
provinciais 
Tel.: 902 100 054 

• Posibilidade de estacionar nas prazas 
reservadas para tal efecto. 

• Ampliación do límite de tempo para 
estacionar. 

• Posibilidade de deterse na vía pública 
polo tempo imprescindible e sempre que 
non entorpeza a circulación rodada ou 
peonil. 

• Presentar un 33% ou máis de discapacidade. 
• Ter recoñecida a imposibilidade de uso de 

trasporte colectivo público. 

• Lei 8/1997, do 20 de 
agosto. 
(DOG 29.9.1997). 

• Decreto 35/2000 de 28 
de xaneiro. 
(DOG do 29.2.2000) 

• Concello de 
residencia. 

• Procedemento de voto accesible que, • Presentar unha discapacidade visual igual ou • Real decreto 1612/2007, • Ministerio de 

TARXETA DE 
ESTACIONAMENTO 
PARA PERSOAS 
CON 
DISCAPACIDADE 
Expedida polos 
concellos de 
residencia. 

VOTO ACCESIBLE 
A PERSOAS CON mediante a utilización dunha superior ao 33% ou estar afiliada/o á ONCE. do 7 de decembro. Interior 
DISCAPACIDADE documentación complementaria en • Coñecer o sistema de lecto-escritura braille. (BOE do 8.12. 2007) Teléfono gratuíto 
VISUAL sistema braille, permita a identificación • Orde INT/3817/2007, de 900 150 000 

da opción de voto con autonomía e 21 de decembro. 
plena garantía para o segredo do voto. (BOE do 27.12.2007). 



63 
Vivenda e accesibilidade 
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SERVIZO GALEGO 
DE TRANSPORTE 
ADAPTADO 

• Servizo programado non urxente, que 
deberá solicitarse cunha antelación de 
48 horas, para trasladarse a centros do 
Sistema Galego do Benestar, e para 
cubrir as necesidades básicas de 
desprazamento das persoas maiores, 
conforme á Orde do prioridades recollida 
no artigo 4 do decreto que o regula. 

• Ter recoñecido un grao de dependencia e/ou 
unha discapacidade igual ou superior ao 65% 
e con dificultades para a utilización de 
transporte colectivo público. 

• Decreto 195/2007, do 13 
de setembro. (DOG do 
18.10.2008) 

• Vicepresidencia 
da Igualdade e do 
Benestar. 
Tel.: 902 222 065 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

ASIMILACIÓN DA INCAPACITACION 
XUDICIAL AO 65% DE DISCAPACIDADE 
PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA LEI 
XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

• Ter recoñecida unha incapacitación xudicial. • Lei 40/2007, do 4 de decembro. 
(BOE do 5.12.2007). 

• Instituto Nacional da 
Seguridade Social 
Tel.: 900 166 565 

LICENZA DE CONDUCIR CICLOMOTORES 
PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

• Residir en España. 
• Non estar privado por resolución xudicial do 

dereito a conducir vehículos a motor e 
ciclomotores. 

• Ter 14 anos de idade no caso de presentar 
mobilidade reducida 

• No caso de transportar viaxeiros a persoa con 
mobilidade reducida deberá ter unha idade de 16 
anos. 

Nota: Á persoa solicitante de licenza que teña 
hipoacusia que lle impida recibir as instrucións do 
examinador a través de intercomunicador, 
facilitaráselle un plano co itinerario que ha realizar. 
Utilizarase un ciclomotor de 2 rodas ou un 
cuatriciclo lixeiro con carrocería pechada adaptados 
á deficiencia da persoa que os conduza. 

• Real decreto 772/1997, do 30 
de maio. (BOE do 06.06.1997) 

• Real decreto 64/2008, do 25 de 
xaneiro. (BOE do de 26.01.2008). 

• ORDEN INT/2373/2008, de 31 de 
xullo. (BOE do 9.08.2008) 

• Dirección Xeral de Tráfico 
www.dgt.es 
Tel.:060 

BONIFICACIÓN NO PAGO DE TAXAS DA 
PRÓRROGA DO PERMISO E LICENZA DE 
CONDUCIR 
(A bonificación varía en función do tempo 
polo que se concede: ata 1 ano o 80% de 
desconto, ata 2 anos o 60%, ata 3 anos o 
40%, ata 4 anos o 20% de desconto) 

• Persoas que por razón das súas específicas 
aptitudes psicofísicas teñen que solicitar con 
maior frecuencia a prórroga de vixencia do 
permiso ou autorización administrativa para 
conducir. 

• Lei 16/1979, do 2 de outubro. 
(BOE do 6.10.1979) 
Modificada pola Lei 24/2001, 
do 27 de decembro e polas leis 
de Orzamentos Xerais do 
Estado, que se publican 
anualmente no BOE. 

• Dirección Xeral de Tráfico 
www.dgt.es 
Tel.: 060 

ADMISIÓN DE FILLOS CON 
DISCAPACIDADE NO PROGRAMA DE 
VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO 

• Ter unha discapacidade igual ou superior ao 45%. 
• Realizar a viaxe cos pais e ocupar unha cama 

supletoria no mesmo cuarto do hotel. 

• Convocatorias anuais • Ministerio de Traballo e 
Asuntos Sociais 
www.seg-social. es/imserso 
Tel.: 901 109 899 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

ABONO SOCIAL DE TELEFÓNICA • Ser xubilado/a ou pensionista (por incapacidade, 
viuvez, orfandade etc.) da Seguridade Social. 

• Os ingresos económicos familiares non deben 
superar a contía anual do IPREM (indicador 
público de renta de efectos múltiples). 

• A instalación da liña beneficiaria do abono social 
debe coincidir co lugar de empadroamento do titular. 
Nota: este abono concédese para unha única liña 
de teléfono. 

• Normativa interna de Telefónica http://www.telefonicaonline. 
com 
Apartado de correos 423 
48080 Bilbao 
Fax: 900 501 472 

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA Equipárase á familia numerosa a formada por: 

• Un ou dous ascendentes con dous fillos, se un dos 
fillos padece unha discapacidade igual ou superior 
ao 33% ou está incapacitado para traballar. 

• Dous ascendentes con discapacidade e dous fillos 
sen discapacidade. Un dos ascendentes debe ter 
polo menos un 65% de discapacidade. 

• Dous orfos de pai e nai, maiores de 18 anos, cando 
un deles acredite unha discapacidade igual ou 
superior ao 33%. 

• Real decreto 1621/2005, do 30 
de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 
40/2003, do 18 de novembro. 
(BOE 18.01.2006) 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar 
Secretaria Xeral da 
Igualdade 
Tel.: 981 544 623 

TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO • Ser pensionista da Seguridade Social de 
xubilación, invalidez, ou doutras pensións (sendo 
maior de 60 anos). 

• Non padecer trastornos de comportamento que 
alteren a convivencia. 

• Poder valerse por si mesmo e precisar os 
tratamentos termais que solicita. 

Última convocatoria: 

• Resolución do 12 de novembro 
de 2007 (BOE do 23.11. 2007). 

• Ministerio de Traballo e 
Asuntos Sociais 
IMSERSO 
Tel.: 901 109 899 

ESTADÍAS QUINCENAIS E DE FIN DE 
SEMANA EN RESIDENCIA  (apoio social, 
en colaboración coa Fundación “Pedro 
Barrié de la Maza”) 

• Ter máis de 65 anos e acreditar un grao de 
dependencia ou ter menos desta idade no caso de 
presentar demencias neurodexenerativas ou 
vasculares (cando existan prazas vacantes). 

• Circular interna da 
Vicepresidencia da Igualdade e 
do Benestar. 

• Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar 
Delegacións provinciais 
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CONCEPTO REQUISITOS NORMATIVA INFORMACIÓN 

PRESTACIÓNS ORTOPROTÉSICAS DO 
SERGAS (cadeiras de rodas, audífonos 
para persoas menores de 16 anos, coxíns 
antiescaras, etc). 

• Persoas afiliadas e/ou beneficiarias do Sistema 
Galego de Saúde que acrediten a necesidade da 
prestación ortoprotésica por prescrición facultativa. 

• Orde do 21 de novembro de 
2002. (DOG do 4.02.2003) 

• Consellería de Sanidade 
Inspección médica de zona 

PRESTACIÓNS SOCIAIS DO ISFAS (Instituto Social das Forzas Armadas) • Real decreto 1726/2007, do 21 de 
decembro. (BOD do 31.12.2007) 
(Boletín Oficial da Defensa) 

• Instrución 150/2007, do 10 de 
decembro. (BOD do 31.12.2007) 
(Boletín Oficial da Defensa) 

• ISFAS  
http: //www.mde.es/isfas/ 
Teléfonos: 
900 504 326 
981 212 311 
982 264 470 - 71 
988 510 524 

986 86 6751 
981 369 420 
981 552 635 
986 415 414 

Axudas para tratamentos especiais • Ser titular ou beneficiario/a de ISFAS. 
• Ser menor de 18 anos. 
• Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 

25%. 

Axuda para terapia de mantemento e 
ocupacional 

• Ser titular ou beneficiario/a de ISFAS. 
• Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 

33%. 

Axuda para estadía en residencia asistida • Ser titular ou beneficiario/a de ISFAS. 
• Ter 65 máis anos e un grao de discapacidade igual 

ou superior ao 75% e acreditar a necesidade de 
terceira persoa. 

• Excepcionalmente, esta axuda pode 
concedérselles tamén ás persoas afiliadas 
menores de 65 anos, que presenten a 
discapacidade descrita no parágrafo anterior. 

Nota: autorízase tamén o internamento no mesmo 
centro ao cónxuxe ou a outra persoa da mesma 
unidade familiar, se ten unha discapacidade igual ou 
superior ao 65%. 

Axuda para estadía en centro de día, 
axuda no fogar e teleasistencia 

• Ser titular ou beneficiario/a de ISFAS. 
• Acreditar un grao de discapacidade igual ou 

superior ao 65% ou unha dependencia moderada 
nivel 1 ou superior. 

Nota: á teleasistencia poden optar tamén as persoas 
afiliadas maiores de 75 anos con calquera grao de 
discapacidade. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSOAS ANCIÁNS E CON DISCAPACIDADE DE MUFACE 
(Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado) 

• Resolución do 2 de febreiro de 
2007. (BOE 17.2.2007) 

Última convocatoria 
• Resolución do 4 de febreiro de 

2008. (BOE do 23 de febreiro 
2008) 

Prazo de presentación da 
renovación de axudas: 10 de 
decembro de 2008 

• MUFACE  
www.map.es/muface 
Teléfonos 
A Coruña 981 989 001 
Santiago 981 981 000 
Lugo 982 759 001 
Ourense 988 759 001 
Pontevedra 986 989 001 
Vigo 986 988 002 

Axuda para estadías en residencias 
asistidas, centros de día e de noite e 
axuda no fogar 

• Ser titular ou beneficiario de Muface. 
• Ter menos de 65 anos e un grao de discapacidade 

igual ou superior ao 80%. 

Axuda para mantemento e potenciación 
das capacidades residuais das persoas 
con discapacidade (estimulación 
temperá, terapia ocupacional, 
tratamentos médico-funcionais) 

• Ser titular ou beneficiario de Muface. 
• Presentar un grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33%. 
• Acreditar a necesidade por prescrición médica. 
• Ter menos de 7 anos de idade no caso de solicitar 

a prestación de estimulación temperá. 

Axudas para facilitar a autonomía persoal: 
• mantemento e potenciación da 

capacidade residual 
• tratamentos médico-funcionais, terapia 

de mantemento e ocupacional, 
actividades formativas, estimulación 
precoz). 

• eliminación de barreiras e/ou medios 
técnicos 

• Ser titular ou beneficiario de Muface. 
• Presentar un grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33% ou acreditar algún grao e nivel de 
dependencia, ou estar xubilado por incapacidade 
permanente para o servizo. 

• Acreditar a necesidade da axuda. 
• Ter menos de 7 anos para beneficiarse da 

prestación de estimulación temperá. 

Axuda para o servizo de teleasistencia 
domiciliaria 

• Ter máis de 65 anos e un grao de discapacidade 
igual ou superior ao 65%. 

PRESTACIÓNS DE MUGEJU (Mutualidade Xeral Xudicial) • R. dec. 3283/1978, do 3 de 
novembro (BOE do 30.01.1979) 

• Circular n. 72- Asemblea do 
29.11.2002 

• Resolución do 5 de decembro 
de 2007 (BOE do 19.12.2007) 

• MUGEJU  
http://www.mjusticia.es/m 
ugeju 
Teléfonos: 
981 151 752 
982 294 831 
988 687 143 
986 855 966 

Prestación económica para: 
Axuda no fogar, estadía en residencia, 
centro de día e teleasistencia 

• Ser mutualista ou beneficiario de MUGEJU. 
• Ter 65 ou máis anos e un grao de discapacidade 

igual ou superior ao 65%. Ou ter máis de 50 anos 
e menos de 65 e un grao de discapacidade igual 
ou superior ao 75%. 

• Depender doutras persoas para o 
desenvolvemento das actividades da vida cotiá. 

• Obter un mínimo de 28 puntos, conforme o 
baremo establecido na circular. 
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PRESTACIÓNS DE MUGEJU (Mutualidade Xeral Xudicial) • Resolución do 12 de xuño de 
2008. (BOE do 4.07.2008) 

• MUGEJU  
http://www.mjusticia.es/m 
ugeju 
Teléfonos: 
981 151 752 
982 294 831 
988 687 143 
986 855 966 

Programa de atención a persoas con 
discapacidade 

1. Axudas para mantemento e 
potenciación da capacidade residual. 

(Tratamentos de carácter médico-
funcional, terapia de mantemento e 
ocupacional, actividades 
formativas.Estimulación precoz para 
menores de 7 anos). 

2. Axudas para autonomía persoal 

(Eliminación de barreiras arquitetónicas e 
axudas para medios ténicos). 

• Ser titular ou beneficiario de MUGEJU 
• Acreditar un grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33% ou estar xubilado por 
incapacidade permanente para o servizo. 

• Acreditar a necesidade do servizo a través dun 
informe dun facultativo especialista. 

• Acreditar que as ténicas empregadas ou as 
actividades non están incluídas no concerto 
suscrito por Mugeju. 
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VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR


