
   

Información actualizada a 24/04/2017 

Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade 

 

Fondo Social Europeo 

O FSE inviste no teu futuro 

Axudas individuais para persoas con discapacidade destinadas á adquisición de servizos de promoción da 
autonomía persoal e servizos complementarios de asistencia persoal. Convocatoria 2017 
 

INFORMACIÓN PARA OS SOLICITANTES: REQUISITOS DOS SOLICITANTES 

 
 Artigo 3 da Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de 
axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición 
de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o ano 2017 
(DOG nº 71, do 11/04/2017) 

 
a) Persoas que teñan recoñecida un grao de discapacidade  igual ou superior ao  33 por cento, segundo o 
establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración 
e cualificación do grao de discapacidade  e a Orde do 25 de novembro de 2015, pola que se regula o procedemento 
para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade en Galicia. Así mesmo considerarase 
que presentan unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento os pensionistas da Seguridade Social 
que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, e 
aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por 
incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 
 
Tamén poderán optar a solicitar as axudas reguladas nesta convocatoria as persoas que solicitasen o 
recoñecemento do grao de discapacidade con anterioridade á data de publicación desta convocatoria (11/04/2017), 
quedando condicionada a percepción da axuda a que lles sexa recoñecido un grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33 por cento, dentro do prazo máximo establecido para a resolución desta convocatoria de axudas 
segundo o sinalado no artigo 14.2, é dicir, ata o 11/08/2017 . Neste caso a tramitación do expediente de 
recoñecemento do grao de discapacidade terá carácter prioritario. 
 
b) En canto ás persoas solicitantes de servizos complementarios de asistencia persoal será necesario, ademais de 
cumprir co requisito disposto no apartado anterior,  que a persoa solicitante teña recoñecida a prestación de 
asistencia persoal a través do sistema para a autonomía e atención á dependencia, segundo o establecido no 
Decreto 15/2010, do  4  de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de 
dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento 
para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos 
competentes. 
 
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
d) Que a necesidade da axuda solicitada derive da tipoloxía de discapacidade recoñecida.  
 
e) Que as consecuencias derivadas da tipoloxía de discapacidade recoñecida, que sirvan de base para valorar a 
necesidade da subvención concedida, manteñan a súa vixencia no período de referencia concretado no proxecto de 
intervención obxecto de subvención. 
 
f) Que a capacidade económica da persoa solicitante, calculada conforme ao previsto no artigo 13, non supere o 
200% do indicador público da renda de efectos múltiples mensual (IPREM) establecido para o ano 2017.  
 
g) Non percibir durante o ano 2017 outras  axudas para o mesmo fin salvo que a axuda individual solicitada sexa 
complementaria da anteriormente concedida e neste caso ata o límite do 100% do gasto subvencionado, para os 
efectos de prever a situación de dependencia ou de promover a autonomía persoal da persoa solicitante.  
 
h) Os establecidos con carácter xeral para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións no artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.  

Órgano administrativo xestor destas axudas: 
Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade 
Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 
Correo electrónico: sxdependencia@xunta.gal 
Teléfono: 881 999 231, 881 999 832. 
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