didas de ap
poio a perrsoas con discapaciidade
Aneexo I: Med
Nota introdutoria: A finalidade deste documeento é soame
ente informattiva, polo tantto o seu texto
o non
c
orixe de
e dereitos. Neela non se fai referencia
r
aos requisitos eespecíficos de
pode ser alegado como
a das medida
as de apoio , uunicamente se
e establece a correlación eentre o grao de
d
acceso a cada unha
pacidade e tip
po de medida
a.
discap

PRESSTACIONS ECONÓMICA
E
AS
PENSSIÓN NON CO
ONTRIBUTIVA
A DE INVALID
DEZ
Dirixida a persoass con idade comprendida
c
a entre os 18
8 e os 65 ano
os, cun graoo de discapaccidade
≥65%
% que cumprran os requisitos de naccionalidade, residencia e económicoos establecid
dos na
norm
mativa vixentee.
No caaso de acred
ditar grao ≥75% e neceesidade de axuda de terceira persoaa, incrementtase a
contíía da pensión
n nun 50%.
PRESTTACIÓN FAM
MILIAR POR FILLO
F
A CARG
GO CON DISCAPACIDADE
E
Para menores de 18 anos cun
n grao de disscapacidade ≥33% e maio
ores de 18 a nos con ≥65%. No
caso de maiores de 18 anos cun
c grao ≥755% e acreditación de neccesidade de axuda de te
erceira
perso
oa, incremen
nto da pensió
ón nun 50%.
PENSSIÓNS DE VIU
UVEZ


No caso de menores de 65 an os, cun grao de discap
pacidade ≥655%, equipárrase o
complem
maiores de 65
mento de mín
nimos ao de m
6 anos.



No caso de
d contraer matrimonio non se lles extingue a pensión
p
de viiuvez se acre
editan
≥ 65% dee discapacidade e cumppren cos dem
mais requisitos estableciddos na norm
mativa
vixente ( que a pensión constitúaa o 70% dos ingresos do pensionista e que o/a novo/a
cónxuxe non posúa in
ngresos supeeriores a 2 ve
eces SMI).

PENSSIÓNS DE ORFANDADE


Incremen
nto da contía
a mínima da pensión aos menores de
e 18 anos cunn grao ≥ 65%
%.



Ampliació
ón da idade a 25 anos aoos orfos con discapacidad
de ≥ 33% e i ngresos infe
eriores
ao SMI (d
derivados de traballo rem
munerado).

REND
DA ACTIVA DE INSERCIÓN (R
RAI)

As peersoas con grao
g
de disca
apacidade ≥ 33% están eximidas
e
do requisito dee idade mínim
ma de
45 an
nos e teñen dereito
d
á perrcepción da R
RAI durante tres período
os consecutivvos.
REND
DA DE INCLUSIÓN SOCIA
AL DE GALICIA
A (RISGA)


No caso das
d persoas cun
c grao ≥ 3 3%, o requissito da idade mínima red úcese a 18 anos.
a



No cálcullo do límite de ingresos familiares non
n se comp
puta a prestaación familia
ar por
fillo a carrgo con disca
apacidade (P F).

C
CIÓN POR GA
ASTOS DE TRANSPORTE
SUBSSIDIO DE MOBILIDADE E COMPENSAC
Dirixido a maiorres 3 anos de idade , cun grao de
d discapacidade (≥33%
%), que acre
editen
dificu
ultade de uso
o de transpo
orte público e teñan ingrresos económ
micos familiaares inferiore
es aos
estab
blecidos na normativa
n
regguladora.

ONÓMICAS PERIÓDICAS A MULLEREES QUE SOFR
REN VIOLENCCIA DE XÉNER
RO
PRESTTACIÓNS ECO
A con
ntía da prestación ,así como
c
o limitte de ingreso
os para xera
ar dereito a ela,é superiior no
caso de acreditarr grao de discapacidadee o/a solicitaante ou filloss a cargo ( diferenza en
ntre ≥
33% e ≥65% ).

DA ECONÓM
MICA DE PAG
GAMENTO Ú
ÚNICO PARA
A MULLERES
S VÍTIMAS D
DE VIOLENCIA DE
AXUD
XÉNEERO
Increméntase a contía
c
no casso de discappacidade na solicitante
s
ou en fillos a cargo, varia
ando a
contíía se se trata de ≥ 33% ou
u de ≥ 65%.
XUBILLACIÓN ANTTICIPADA
‐

Traballad
dores/as cunha discapaciidade igual ou
o superior ao
a 45%

Accesso a pensión de xubilacción aos 56 anos se accreditan o período míni mo de cotizzación
esixid
do (5475 díaas) e xustifican padecer unha das enfermidadess comprendi das na norm
mativa
reguladora da xub
bilación anticipada.
‐

Traballad
dores/as cunha discapaciidade igual ou
o superior ao
a 65%

aria esixida ppara o accesso á pensión
n de xubilacción redúcese nun
A idaade de xubilaación ordina
perío
odo equivalente ao que resulte
r
de applicar ao tem
mpo efectivam
mente traba llado os seguintes
coeficcientes redu
utores: ‐coeficiente de 0 ,25 para un grao ≥65%; ‐coeficientee del 0,50 pa
ara un
grao ≥65% con accreditación de
d necesidadde de axuda de
d terceira persoa.
p
A idade resultante non pode ser inferior a 52 anos.
ONTRATO DEE RELEVO
XUBILLACIÓN PARCIAL CON CO
No caaso de traballadores/as con
c discapaccidade o perííodo mínimo de cotizacióón é de 25 an
nos.

EDUC
CACIÓN
Asign
nación de praazas en centrros educativ os
Nos b
baremos de asignación de
d prazas en centros edu
ucativos, aum
menta a punttuación cand
do o/a
solicittante ou membros
m
da
a unidade ffamiliar (pais e/ou irm
máns) teñenn recoñecida
a una
discapacidade igu
ual ou superiior ao 33%.
Accesso á formación profesion
nal de grao m
medio ou sup
perior (ciclos formativos))
Reserrva dun 10%
% do total dass prazas oferrtadas ao alumnado con discapacidadde ≥ 33%.
Axudas económiccas para adquisición de liibros de textto en E.P, E.E
E e ESO
No cáálculo da ren
nda per cápitta familiar coomputan porr dous os membros con ddiscapacidade.
Ao alumnado cun
n grao ≥ 65%
% e o matricuulado en educación espe
ecial outórgaaselle unha contía
c
c
limite de ingresos familiares) que inclúe ademais
a
doss libros o ma
aterial
fixa (sen ter en conta
escolar. Tamén esstán exentoss da devoluc ión dos libro
os.
Estud
dos universitarios na UNE
ED
Primeeira matrícula gratuíta de
d ensinanzaas regradas , incluído o doutoramennto ou o currso de
accesso directo paara maiores de
d 25 años.

o a universida
ade para alu mnos con discapacidade
e
Probaas de acceso
Adap
ptación das probas
p
de accceso para o alumnado cuxa discapacidade lles impida realizar a
probaa de acceso cos
c medios ordinarios.
o
Accesso e matrícula nas univerrsidades galeegas
Reserrva dun 5% das prazas totais
t
e exennción do paggamento de matriculacióón para alum
mnado
con d
discapacidade(≥ 33%).
Bolsaas e axudas para
p
estudos post obrigattorios non universitarios
No co
omputo da renda
r
familia
ar existen deeducións porr discapacida
ade da persooa solicitante
e, dos
irmán
ns/as e dos fillos/as.
f
As contías
c
varíann en función
n do grao (≥33% e ≥65%
%).
Bolsaas e axudas para
p
estudos post obrigattorios univerrsitarios
Dedu
ucións por discapacidade
e ( alumno/aa, irmáns e fillos/as) no computo
c
da renda familiiar .As
contíías varían en función do grao
g
de discaapacidade (≥
≥33% e ≥65%
%).
Redución da carrga lectiva a matricularr ata un 50
0% en caso
o de alumnaado cun gra
ao de
discapacidade ≥6
65%. Neste caso disporánn de beca 1 ou 2 anos mais
m do estabblecido no pllan de
estud
dos.
Posib
bilidade de in
ncrementar nun
n 50% a coontía fixa das axudas e bolsas de estuudos (agás a bolsa
de matrícula) no caso de alum
mnado cun g rao de discapacidade ≥65%.
Axudas para alum
mnado con ne
ecesidade esspecífica de apoio educativo
Dirixidas ao alu
umnado co
on necesidaade especiffica de apo
oio educatiivo derivad
da de
discapacidade (≥3
33%) ou porr trastorno ggrave de con
nduta que curse: EI, EP, ESO, Bacharrelato,
cicloss formativos e PCPI.
Inclúeen 2 modalidades: axudas directass (nos conce
eptos de: ‐e
ensino, ‐trannsporte esco
olar, ‐
resideencia escolar,‐ comedor,, ‐libros , ‐m aterial didácctico ‐ reeducación peda góxica e lingguaxe)
e sub
bsidios para alumnado
a
co
on NEAE de ffamilias num
merosas (tran
nsporte urbaano, interurb
bano e
comeedor).
No limite de ingresos familia
ares estable cidos para as
a axudas diirectas existeen dedución
ns por
d alumno/a
a, dos irmánss/as e dos fillos/as) que varían en fuunción do grrao de
discapacidade ( do
discapacidade(≥3
33% e ≥65%).
Os su
ubsidios non están suxeittos a renda nnin patrimonio.
Comeedores escolares
Gratu
uidade do co
omedor esco
olar en centrros docentess públicos de
e infantil, priimaria e ESO
O para
alumnado con disscapacidade (≥33% ).
Taxass nas escolass superiores de idiomas, conservatorios de música
Exencción de taxass para alumn
nado con dis capacidade.
Prazaas de colaborradores‐bolsseiros nas ressidencia xuve
enís da Xunta de Galicia
No baremo de crriterios de selección tennse en contaa a situación
n de discapa cidade (≥33%) do
solicittante e douttros/as membros da uniddade de convvivencia.

ntros residennciais docen
ntes para esstudos post obrigatorios non
Prazaas de resideencia en cen
univeersitarios
No baremo de assignación de
e prazas baréémanse con 5 puntos as situacións de discapaccidade
dos m
membros de unidade fam
miliar incapaacitados paraa obter ingresos de naturreza laboral.

EMP
PREGO E FORMACIÓN
EMPR
REGO
PROM
MOCION EMPREGO AUTO
ONOMO


Subvencións destinad
das a: ‐ estabblecemento como
c
traballlador autónoomo, ‐
financiam
mento dos xu
uros de presttamos para inversión (ma
ax 4 puntos)) , ‐ asistenciia
técnica, ‐ formación.



Bonificaccións do 50% das cotas dee cotización á Seguridade Social duraante os primeiros
cinco ano
os. A redució
ón pode acaddar o 80% en determinad
dos casos.

FOMENTO DO EM
MPREGO NA EMPRESA O RDINARIA


Obrigatorriedade das empresas dde máis de 50 empregados de conntratar un 2%
2 de
traballadores con disccapacidade.



Incentivo
os ás empre
esas para a contrataciión de perssoas con d iscapacidade
e nos
contratoss temporaiss (superiorees a 1 ano
o), contratos indefinidoos, contrato
os de
formación e aprendizzaxe, contrattos en prácticas. Poden incluír: ‐bonnificación de cotas
empresarriais a segu
uridade soci al (que varrían en funcción de graao e tipoloxxía da
discapacidade e sexo
o); ‐subvencióóns por conttrato de trab
ballo con inccentivos adicionais
segundo sexo, grao e tipo de disccapacidade;‐ subvenciónss adicionais ppor adaptaciión de
postos dee traballo.



Exención da idade máxima
m
do t raballador e ampliación da duracióón do contra
ato en
contratoss de formació
ón e aprendiizaxe para pe
ersoas con discapacidadee.



Bonificacción do 100%
% nas cotas e mpresarias á Seguridade
e Social nos ccontratos de
e
interinidaade para sub
bstituír a trabballadores/as con discapacidade.

REGO NA AD
DMINISTRAC
CIÓN PUBLICA
A
EMPR


Reserva dun 7% das prazas, seendo un 2%
% destas para persoas ccon discapaccidade
intelectu
ual.



Exención
n do pagame
ento de taxass.



Adaptaciión de tempo
o e medios nnas probas de acceso .



Alteració
ón da orde
e de prelacción para elección
e
de destino , por motivo
os de
dependeencia perso
oal, dificulttades de desprazame
ento ou ooutras análogas,
debidam
mente acredittadas.

EMPR
REGO PROTEEXIDO
Centrros especiaiss de empreggo
Subveencións do custe
c
salaria
al do 50% doo SMI e bon
nificación do
o 100% da coota empresa
arial á
Segurridade Social.

Enclaaves laboraiss
Inclúeen incentivo
os tales como: ‐subvenciións por con
ntrato indefiinido;‐ bonifficacións do 100%
das ccotas empreesariais á Se
eguridade Soocial ; ‐ sub
bvencións pa
ara adaptaciión de postos de
trabaallo.
Poden acceder a esta form
mula de em prego os trraballadores//as con disccapacidade ≥33%
afectados por parrálise cerebrral, enfermiddade mental e déficit inte
electual e os traballadore
es cun
grao ≥65% no casso de discapa
acidade físicaa ou sensoriaal.
Emprrego con apo
oio
Consiiste no acom
mpañamento
o e a orientaación individu
ualizada no posto de traaballo na em
mpresa
ordin
naria durante 6 meses a 1 ano (coon posibilidaade de prorrroga) a trabballadores/a
as con
discapacidade ≥3
33% que pressenten parállise cerebral, enfermidad
de mental e déficit intele
ectual
e a trraballadores//as con grao ≥65% que ppresenten disscapacidade física ou sennsorial.
Estab
blécense sub
bvencións de
e contía vari able en función do grao
o e tipo de ddiscapacidad
de. As
emprresas de meercado ordin
nario podenn acollerse a beneficioss tales comoo bonificacións á
Segurridade Sociaal e subven
ncións para a contratacción de perrsoas con ddiscapacidade por
contrrato indefinid
do ou tempo
oral.
EMPR
REGO EN COOPERATIVASS E SOCIEDAD
DES LABORA
AIS
Existeen subvenció
óns para a in
ncorporaciónn de socios en
e situación de
d desempreego que acre
editen
un grrao ≥33%.
CONV
VENIO ESPEC
CIAL COA SE
EGURIDADE SOCIAL PAR
RA AS PERSO
ONAS CON D
DISCAPACIDA
ADE E
DIFIC
CULTADES DEE INSERCIÓN LABORAL
Cubree prestación por xubilación, morte e supervivenccia.
Vai dirixido a perrsoas maiore
es de 18 anoos e menoress da idade mínima
m
de xuubilación ord
dinaria
que n
non sexan pensionistas de xubilació n nin incapaacidade perm
manente e ppresenten un
n grao
de discapacidadee ≥33% (no caso de paarálise cereb
bral, enferm
midade menttal, discapaccidade
inteleectual) ou un
n ≥65% (no caso de discaapacidade física ou senso
orial).
FORM
MACIÓN PAR
RA O EMPRE
EGO:
ACCIO
ONS FORMA
ATIVAS PARA PERSOAS EN
N DESEMPREEGO
Prioriidade para acceder a esttas accións fformativas e dereito a un
nha bolsa porr estudos.
ACCIO
ONS FORMA
ATIVAS PARA TRABALLAD
DORES EN AC
CTIVO
Prioriidade para participar
p
noss cursos de fformación.
ACCEESO A ESCOLA
AS OBRADOIIRO, CASAS D
DE OFICIO E OBRADOIRO
OS DE EMPREEGO
Prioriidade para participar.
p
ACCEESO A CENTR
ROS DE RECUPERACIÓN D
DE PERSOAS CON DISCAP
PACIDADE FÍSSICA ( CRMF))
Requisitos de accceso: ‐presen
ntar discapaccidade física e/ ou sensorrial en grao ≥≥33%,‐ ter mais
m
de 166 anos de idaade (excepcio
onalmente 114 anos), ‐no
on padecer enfermidade infecto‐
contaaxiosa nin traastornos mentais que pooidan alterar a convivencia, ‐non preccisar atenció
ón de
formaa continuadaa en instituciións sanitariaas.

NALIDADE
CERTTIFICADOS DEE PROFESION
Exencción do pagaamento de ta
axas e adapt ación de pro
obas para pe
ersoas con diiscapacidade
e
(grao
o ≥33%).

BENEEFICIOS FISC
CAIS
IMPO
OSTO SOBREE A RENDA DAS PERSONA
AS FÍSICAS (IIRPF)
Consiidéranse peersoas con discapacidad
d
de os/as contribuíntes con discapaacidade ≥33%, os
pensiionistas de de
d Seguridad
de Social de incapacidad
de permanente total, abbsoluta ou grande
g
invaliidez e os pen
nsionistas de
e clases pasivvas que teñaan recoñecid
da unha penssión de xubilación
ou reetiro por incaapacidade pe
ermanente ppara o servizo
o ou inutilida
ade.
Consiidérase acreeditado un grrao de disca pacidade do
o 65% nas pe
ersoas cuxa iincapacidade
e sexa
declaarada xudiciaalmente, ind
da que non acaden o de
evandito gra
ao nas valorracións do órgano
ó
respeectivo da CCA
AA.
Reducións por Reendementos de Traballo
A contía varía en función do
d grao de discapacidad
de, establecéndose tress tramos: (≥
≥33%);
(≥33%
% e inferior ao 65%, co
on necesidadde de axudaa de 3ª perssoa ou mobbilidade redu
ucida);
(≥65%
%).
Redución por Ren
ndementos de
d Actividadees Económiccas


Redución
n especial establecida ppara determ
minados rend
dementos een actividades de
estimació
ón directa. Varía
V
en funnción do graao de discap
pacidade, esttablecéndose tres
tramos: (≥33%);
(
(≥ 33% e inferioor 65% con necesidade
n
de
d axuda de terceiras pe
ersoas
ou mobiliidade reducida); (≥ 65%)).



Redución
ns para a apliicación de m
módulos para persoas con
n grao ≥ 33%
%.

a igual
Reducións por acchegas a Patrimonios prootexidos de persoas con discapacidaade (psíquica
ou su
uperior ao 33
3% e física ou
u sensorial iggual ou superior ao 65%)
As acchegas realizadas darán dereito
d
a redducir a base impoñible da
a persoa quee fai a achegga. Por
outraa banda, as recibidas
r
polas persoas ccontribuíntess teñen conssideración dee rendementtos de
trabaallo (ata un to
ope máximo establecidoo).
Ganaancias e perd
das patrimoniais:


Estimase que non exxiste gananccia ou perdaa patrimonia
al por acheggas a patrim
monios
os constituídos a favor dee persoas co
on discapacid
dade.
protexido



Está exen
nta de tributtación en IR PF a transm
misión da vive
enda habituaal en persoa
as con
dependencia severa ou
o grande deependencia.

Acheggas a plans de pensións e outros ssistemas de previsión social constittuídos a favvor de
perso
oas con discaapacidade
Dereiito a reducirr da base impoñible as aachegas realizadas a plans de pensióóns constituíídos a
favorr de: ‐persoaas cunha disscapacidade psíquica igual ou supe
erior ao 33%
%; ‐persoas cunha
discapacidade física ou senso
orial igual ou superior ao 65%; persoa
as con incapaacidade decllarada
xudiccialmente.

mo persoal e familiar
Mínim
Varía en función do grao de discapacidadde do/a conttribuínte, asccendente ouu descendente, de
do cos seguiintes tramoss: (≥ 33%); (≥ 33% e in
nferior 65% con necesiddade de axuda de
acord
terceeiras persoas ou mobilida
ade reducidaa); (≥ 65%).
Dedu
ución por obras e insta
alacións de adecuación
n da vivend
da habitual das persoas con
discapacidade
Aplicaable aos/as contribuínttes que rea lizasen obraas e instalacións de addecuación da súa
viven
nda habitual por razón da discapaccidade do/a contribuínte
e ou da/do seu cónxuxxe, ou
un/haa parente en
n liña directa
a ou colateraal consanguíínea ou por afinidade atta o 3º grao e que
conviivan con el/aa.
Dedu
ucións sobre a cota auton
nómica do IR
RPF da Comu
unidade Autó
ónoma de Gaalicia


Duplicación dos impo
ortes da ded ución por familia numerrosa no caso en que algú
ún dos
cónxuxess ou descendentes pressenten discapacidade ≥ 65%. Candoo a discapaccidade
non acade o devanditto grao hai ooutras deduccións.



Dedución
n do 10% da
as cantidade s satisfeitas (ata un máxximo estableecido) no ca
aso de
contribuííntes de 65 ou mais an os cun grao
o de discapa
acidade ≥ 655% que acre
editen
necesidad
de de axuda de terceira ppersoa.

ucións por peersoas con diiscapacidadee a cargo
Dedu


Impostoss negativos para
p
os contrribuíntes que
e realicen un
nha actividadde económicca por
conta pro
opia ou alle
ea con ascenndentes ou descendente
es discapaci tados a carggo do
contribuíínte. O impo
orte da deddución é de 1.200€ anu
uais por cadda descende
ente e
ascenden
nte discapaciitado a cargoo. Estas dedu
ucións faransse efectivas na declaración do
IRPF do exercicio 20
015 (a preseentar no 201
16) se ben pode
p
solicitaarse o seu abono
a
do con caráctter mensual.
anticipad

OSTO SOBREE SUCESIONSS E DOAZONSS
IMPO
Redución na basee impoñible nas
n adquisiciións mortis causa,
c
sendo
o diferente a contía en fu
unción
do grrao de discap
pacidade: ‐ ≥33% e inferioor o 65%; ‐ iggual ou supe
erior ao 65%..
IMPO
OSTO SOBREE O PATRIMO
ONIO
A con
ntía mínima exenta
e
aume
enta en pers oas con discapacidade en grao ≥65%
%.
IMPO
OSTO SOBREE TRASMISIÓ
ÓNS PATRIMO
ONIAIS E AC
CTOS XURIDIC
COS DOCUM
MENTADOS
Aplicaación dun grravame redu
ucido do 4% no imposto de transmissións patrimooniais e do 0,5
0 no
imposto de actos xurídicos documentad
d
dos na adquisición de vivenda habittual por parrte de
perso
oas con discaapacidade ≥6
65%.
IMPO
OSTO SOBREE O VALOR EN
NGADIDO ( IIVE)
Aplicaación dun tip
po reducido do 4% na addquisición de
e vehículos de motor porr parte de pe
ersoas
con d
discapacidad
de (≥33%) en
e cadeira dde rodas ou
u con mobilidade reduccida e as pe
ersoas
afiliad
das á ONCEE e os titula
ares da tarxeeta de estacionamento emitidas poolas corpora
acións
locaiss.

OSTO SOBREE SOCIEDADE
ES
IMPO
Estab
blécense ded
ducións por creación
c
de eemprego parra traballado
ores con disccapacidade (≥
≥33%)
e inveersión en plaataformas de
e acceso parra persoas co
on discapacid
dade ou ancllaxes de fixación e
bonifficación da cota
c
do imp
posto sobre sociedades a cooperativvas de trabaallo asociado que
integren socios co
on discapacidade (≥33%)).

VIVEENDA
Viven
ndas de protección oficia
al de promocción pública
Reserrva de vivendas adap
ptadas paraa persoas con mobilid
dade reduccida de carácter
perm
manente.
Rexisstro público de
d demandantes de vive nda protexid
da en Galicia
Os in
nscritos no rexistro
r
debe
en especific ar que dese
exan particip
par no sorteeo específico
o para
perso
oas con discaapacidade e mobilidade rreducida.
O lim
miar de rendaa para acceso
o VPOP é supperior en situ
uacións de discapacidadee.
Arren
ndamentos de
d vivenda


Dereito do arrendattario/a a reealizar as obras
o
de ad
daptación d a vivenda a súa
discapacidade ou a do
o/da seu/súaa cónxuxe ou
u familiares cos
c que convviva.



Dereito a continuar co
c contrato de alugueiro
o no caso de
e que o arreendatario faleza e
algún dos membro
os da uniddade familiar( parentesco ata o 3º grao
o por
consangu
uinidade ou afinidade) presente un
nha discapaccidade ≥65%
% e convivise coa
persoa faalecida os últtimos dous a nos.

nación de baarreiras arqu
uitectónicas een edificios
Elimin
Obrigga da comun
nidade de prropietarios dde realizar as
a obras de mellora
m
da aaccesibilidad
de dos
elementos común
ns cuxo impo
orte total noon exceda de
e tres mensu
ualidades orddinarias de gastos
g
comú
úns. Se o imp
porte é superior, é necessario o voto favorable
f
da maioría doss propietarios que,
a súa vez, represeenten a maio
oría das cotaas de particip
pación.

TRAN
NSPORTE
Tarxeeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida
a
Dirixida a persoass que acreditten un grao ≥33% e a im
mposibilidade
e de uso de ttransporte publico
d discapacid
dades).
colecctivo (ditamee técnico doss equipos de valoración de
Exencción de impo
ostos do vehículo
Exencción do impo
osto de 1ª matriculación
m
n e do imposto de vehícculos de traccción mecánica en
vehícculo matricullado a nome de persoas con discapaccidade (grao ≥33%).
Servizzo de apoio a mobilidade
e persoal ( 0665)
Dirixido a persoas en situació
ón de dependdencia ou cu
un grao de discapacidadee ≥75% que teñan
recoñ
ñecida imposibilidade de
e uso de traansporte púb
blico colectivvo. Excepcioonalmente, poden
p
optarr a el as persoas
p
cun grao entree 33% e 75
5% cando acrediten
a
a concorrenccia de
circun
nstancias qu
ue aconsellen o uso de transporte adaptado e así conste nno informe social
unificcado.

Tarxeeta dourada de RENFE
Dirixida a pensionistas de incapacidade permanente
e total, absoluta ou grannde invalidez e as
oas con disccapacidade ≥65%.
≥
Nestee ultimo casso, tamén se
e pode ben eficiar da ta
arxeta
perso
douraada o/a acom
mpañante.
Servizzo de atenció
ón para perssoas con mobbilidade redu
ucida en Aerroportos
Existee en todos os aeroporttos europeoos e inclúe: recollida, axuda
a
coa eequipaxe de man,
acom
mpañamento en facturaciión, zona de embarque , chegada , ca
ambios de teerminal, etc.
Bono
o bus: algúns concellos te
eñen reducióóns ou exenccións nas tarifas do bonoo‐bus para pe
ersoas
con d
discapacidade.

FAM
MILIA
Famillia numerosaa
Equip
páranse a familia numerosa, as consttituídas por:
‐ Un ou dous asscendentes con
c dous/dúúas fillos/as,, sempre qu
ue un dos //das fillos/ass teña
discapacidade ≥ 33%
3 ou estea
a incapacitaddo para trabaallar.
‐ Os aascendentess con dous/d
dúas fillos/ass, cando ámb
bolos dous ascendentes
a
teñan recoñ
ñecido
un ≥333% ou un deeles o ≥65%.
‐ Dou
us irmáns orffos absolutoss, maiores dee 18 anos, se
e un deles ten discapaciddade ≥ 33%.
Exced
dencia laboraal por coidad
do de familiaares
Exced
dencia de 2 anos de duración
d
( ssalvo períod
do superior establecido por negociación
colecctiva) para coidado de familiar ata o 2º grao de consanguinidade ou aafinidade qu
ue por
razón
n de discapaccidade non pode
p
valerse por si mesm
mo e non realice actividadde retribuída
a.
Redución da xorn
nada de traba
allo (con reddución de parte proporcio
onal do salarrio)
Comp
prende unhaa redución do 1/8 a ½ d a xornada laaboral. Vai dirixida
d
a trabballadores/a
as que
por rrazón de garrda legal teñ
ñan ao seu ccoidado directo fillos/ ass con discappacidade (que non
desen
nvolvan actividade retribuída ) ou teñan ao se
eu coidado un familiar ata o 2º grao de
midade non poda
consaanguinidade ou afinidade que por r azón de idade , accidente ou enferm
valerse por si mesmo e non desenvolva acctividade rettribuída .
Presttación econó
ómica por red
dución de xoornada para coidado de menores
m
afe ctados por cancro
c
ou en
nfermidades graves que requiran hosspitalización ou coidadoss directos
Consiiste nun subsidio equ
uivalente aoo 100% daa base reguladora esttablecida pa
ara a
incap
pacidade tem
mporal . É proporciona l á xornadaa de traballo
o reducida, a cal será como
mínim
mo de ½ da xornada
x
labo
oral.
Subsiidio por maternidade e paternidade
p
Na m
modalidade co
ontributiva:
•
Ampliació
ón do subsid
dio de materrnidade en 2 semanas máis
m no caso de discapaccidade
do neeonato en grrao ≥ 33%.
•
Incremen
nto de días adicionais
a
(noon superior a 13 semana
as) cando o neonato se atope
erior a 7 díass despois do parto.
hospiitalizado en período supe

Ampliació
ón do subsid
dio de paterrnidade a 20
0 días naturais no caso de discapaccidade
•
≥33%
% no neonato
o ou nalgún dos
d convivinttes da unidade familiar.
Na m
modalidade non contributtiva: aumentto da duració
ón da prestacción a 14 díaas máis no ca
aso de
discapacidade en grao ≥ 65% no fillo ou nna mai.
ómica de paggamento únicco por nacem
mento ou adopción
Presttación econó
Poden acollerse a esta presta
ación as naiss que acreditten discapaccidade ≥ 65%
% e non supe
eren o
limitee de ingresoss anual estab
blecido pola Lei.
Presttación econó
ómica por parto ou adopccións múltiples
Para o cálculo da prestación, computan d obre os fillos con discapacidade ≥ aoo 33%.
Progrrama de Turiismo Social para maiore s do IMSERSSO
Admíítese de acom
mpañante un
n fillo con gr ao de discap
pacidade ≥ 45
5%.

OUTRAS PRESTA
ACIÓNS E BENEFICIOS
B
PRESTACIONS
ualidade Xeraal de Funcion
narios Civís ddo Estado (M
MUFACE)
Mutu
Conteempla axud
das para facilitar a auutonomía pe
ersoal nas modalidadess de:‐ axud
da de
manttemento e potenciación
p
n da autonoomía persoal, ‐ axuda para
p
elimina ción de barrreiras
arquiitectónicas, ‐ axudas para
a medios téccnicos.
Para a axudas de mantemen
nto e potennciación da autonomía
a
persoal
p
é neecesario acreditar
discapacidade ≥ ao 33% ou dependenciaa en calquera dos graoss. Nas outraas dúas as co
ontías
varían en función
n da capacid
dade económ
mica e do grao
g
de disca
apacidade e//ou dependencia:
≥33%
% e/ou grao 1 dependencia; entre 655% e 74% e//ou grao 2 dependencia
d
a; ≥75% ou grao
g
3
dependencia.
Fondo de acción social para a atención dde persoas con discapaccidade dirixi do a empregados
públicos da Xuntaa de Galicia
A con
ntía da prestación varía en
e función daa renda familiar per cápita e do graoo de discapaccidade
de: 33% a 64%, de 65% a 74%
% e dende o 775%.
madas (ISFASS)
Instituto Social daas Forzas Arm
Existeen axudas para
p
a prom
moción da aautonomía persoal nos conceptos de ‐tratam
mentos
especciais a discaapacitados (grao igual ou superio
or ao 25%),‐‐ terapia dee mantemento e
ocupaacional (grao
o igual ou superior ao 333%).
Mutu
ualidade Xeraal Xudicial (M
MUGEJU)
Para as axudas do Plan de Atención Sociio‐Sanitario as contías varían en funnción dos inggresos
ao de discap acidade: do 33% ao 64%
%, do 65% aoo 74% e do 75% ao
menssuais por perrsoa e do gra
100%
%.

ROS BENEFIC
CIOS:
OUTR
Asimilación da inccapacitación
n xudicial ao 65% a efecto
os da Lei Xeral de Seguriddade Social.

Xustizza gratuíta


Non se teen en conta o limite de iingresos can
ndo se trate de procesoss xudiciais no
os que
estean im
mplicadas pe
ersoas con discapacidad
de psíquica vítimas de abusos ou maos
tratos



Elevase o tope de ingresos ( innferior a 5 veces IPREM
M) para xusstiza gratuíta en
procedem
mentos que garden
g
relacción con circu
unstancias de saúde ou ddiscapacidad
de .

Servizzo de mensaaxería MRW
Ofrecce un prezo especial parra envíos dee paquetería por parte de
d persoas ccon discapaccidade
(≥33)).
Camp
pamentos dee verán
Dirixidos a persoaas con discap
pacidade (≥ 333%) e idade
es comprendidas entre o s 11 e os 40 anos.
Tarifaas especiais en
e ocio e culltura
En deeterminadoss monumentos e lugarees turísticos, piscinas municipais,
m
eetc existen tarifas
t
especciais para persoas con discapacidadee.

