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QUEN SOMOS

4

FEDERACIÓN
AUTISMO GALICIA

1.1. QUEN SOMOS
Representamos, apoiamos e defendemos os
dereitos de máis de 10.000 persoas, familias e
persoas con TEA, conformando a plataforma
e amparo necesario para a defensa dos dereitos e necesidades das persoas con TEA.

Desde a Federación Autismo Galicia, levamos desde o ano 1995 comprometidos por ofrecer a especialización e especificidade que as persoas con TEA e as súas familias demandan. A través das
diferentes entidades que forman a nosa Federación e grazas a todas as persoas que traballan e
colaboran para un obxectivo en común, imos humanizando o mundo.
Entre todos, estamos a integrar a nosa presenza na contorna grazas a unha maior accesibilidade

nos espazos de convivencia, os servizos sanitarios, administrativos , educativos e tamén no ámbito
laboral.
Os nosos programas de educación específica a profesionais e familias, supón unha importante suma neste traxecto de crecemento e permanente mellora que mantén esta travesía chea de amor,
persistencia e claros obxectivos, que emanan desde todas as entidades que representamos desde a
Federación Autismo Galicia.

5

MISIÓN E
VALORES
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REDE DA FAG
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GUÍA DE AXUDAS E RECURSOS PARA
FAMILIAS E PERSOAS CON TEA
A seguinte guía ten como obxecto facilitar o acceso á información das
axudas e recursos que existen no noso país e na nosa Comunidade
Autónoma e que as persoas con trastorno do espectro do autismo e
as súas familias poden acceder, no caso do cumprimento dos requisitos correspondentes.
Poderanse atopar axudas e recursos tanto para persoas de curta idade, de mediana idade e de terceira idade. Para unha mellor comprensión, dividíronse tanto as axudas coma os recursos en 10 áreas diferenciadas, cuxa orde é: área de familias, área socioeconómica, área
de saúde, área educativa, área de formación e emprego, área de vivenda, beneficios fiscais, área de xustiza, área de transporte e unha
última área onde se recollen outras axudas e servizos.

Agardamos que esta guía sexa da vosa utilidade.
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ÁREA DE FAMILIAS
TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
CATEGORÍAS DE FAMILIA NUMEROSA
XERAL

ESPECIAL

• Un ou dous ascendentes con tres ou máis
fillos ou fillas, sexan ou non comúns.

• Cinco ou máis fillos ou fillas e as
de catro fillos ou fillas dos cales
polo menos tres procedan de parto, adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo múltiples.

• Un ou dous ascendentes con dous fillos ou
fillas (comúns ou non), sempre que polo menos un ou unha delas teña discapacidade ou
non teña capacidade para traballar.

• Con catro fillos ou fillas cando os
seus ingresos anuais divididos
polo número de membros que as
compoñen, non superen, en
cómputo anual o 75% do IPREM
vixente, incluídas as pagas extraordinarias.

• Dúas persoas ascendentes, cando ambas
teñan discapacidade ou como mínimo, unha
delas tivese un grao de discapacidade igual
ou superior ao 65%, ou estivesen incapacitadas para traballar, con dous fillos ou fillas,
sexan ou non comúns.
• O pai ou nai separados ou divorciados, con
tres ou máis fillos/as, sexan ou non comúns,
aínda que estean en distintas unidades familiares, sempre que se encontren baixo a súa
dependencia económica aínda que non vivan
no domicilio conxugal.

É IMPORTANTE SABER...:
Cada fillo ou filla que teña recoñecido
un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33% ou que teña reducida a súa capacidade de traballo nun
grao equivalente ao de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez, computará como 2
para determinar a categoría na que
se clasifica a unidade familiar da que
forma parte.

• Dous ou máis irmáns/ás orfos/as de pai e nai
sometidos a tutela, acollemento ou garda que
convivan coa persoa titora, acolledora ou gardadora, pero que non estean ás súas expensas.
• Tres ou máis irmáns/ás orfos/as de pai e nai,
maiores de 18 anos (ou dous, se un ou unha
delas ten discapacidade) que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles
ou elas.

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
• O pai ou a nai con dous fillos ou fillas, cando
teña falecido a outra proxenitora.

NAS XEFATURAS TERRITORIAIS DA
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

• Aquelas que non están na categoría especial.
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BENEFICIOS POR POSUÍR O TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

•

Carné familiar galego: expídese xunto co título de familia numerosa. Obtéñense descontos en produtos determinados polos establecementos comerciais do programa.

•

Bonificación do 45% nas cotas á Seguridade Social para a contratación de persoas coidadoras ao servizo da familia.

•

Asistencia xurídica gratuíta.

•

Educación: bolsas, exención ou bonificación na matrícula..

•

Bonificacións no transporte.

•

Exención do pagamento da taxa do DNI e Pasaporte.

•

Dedución do 50% da cota tributaria do canon de saneamento para usos domésticos.

•

Redución do 50% do importe da base impoñible do imposto de matriculación.

•

Actividades de ocio e culturais: preferencia de acceso (IMSERSO) e bonificacións, entradas a museos estatais etc.

•

Vivenda: preferencia de acceso en programas de aluguer.

•

Tributos: dedución no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

TARXETA BENVIDA (PROGRAMA DE APOIO Á NATALIDADE)
Prestación económica que contribúe a sufragalos gastos derivados da crianza do
neno ou nena e a atender aqueles que supón o nacemento, derivados da adquisición de produtos básicos.
A contía, con carácter xeral, é de 1.200 € (100 €/mes durante o primeiro ano de
vida). Para as familias con renda igual ou inferior a 22.000 € , a axuda ampliarase
ao segundo ano de vida e ata que o neno ou nena cumpra os 3 anos nas seguintes
contías.
MÁIS INFORMACIÓN EN: www.pan.gal/tarxeta_benvida.html

600 €

anuais

50€/mes, se é o primeiro fillo ou filla

1.200 € anuais

100€/mes, se é o segundo fillo ou filla

2.400 € anuais

200€/mes, se é o terceiro fillo ou filla ou sucesivos
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PRESTACIÓNS FAMILIARES
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS E
FILLAS MENORES DE 3 ANOS
Son persoas beneficiarias aquelas que teñan fillos ou fillas menores de tres anos o
1.1.2018 (nados entre o 2.1.2015 e o 1.1.2018, inclusive) e que, durante o ano
2016, nin elas nin as persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a teñan presentado de forma voluntaria.

No caso de ser adoptados/as ou acollidos/as entre o 31.12.2016 e o 31.12.2017, a
prestación poderase conceder durante os 3 anos posteriores á data da inscrición
no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da resolución xudicial
ou administrativa que a declare.
O mesmo fillo ou filla non pode dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta
convocatoria. A contía desta será:

360 euros

Cando sexa o primeiro fillo ou filla

1.200 euros

Cando sexa o segundo fillo ou filla

2.400 euros

Cando sexa o terceiro ou terceiro e sucesivos fillos ou
fillas

PRESTACIÓN POR FILLO OU FILLA MENOR A CARGO CON OU SEN
DISCAPACIDADE
Considérase “fillo ou filla menor a cargo” aquel que conviva e dependa economicamente da persoa beneficiaria. Tramitarase nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.
Se o fillo ou filla ten un salario inferior ao Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) (12.600,00 € anuais), non se perde a condición de fillo a cargo sempre
que conviva coa persoa beneficiaria.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR PARTO OU ADOPCIÓN
MÚLTIPLES
Tramitarase nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

Nº de fillos ou fillas nacidas

Contía anual

2

3.600,00 €

3

7.200,00 €

4 ou máis

10.800,00 €
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RESPIRO FAMILIAR
PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
Dirixido a persoas maiores de 16 anos con discapacidade ou dependencia (grao II
ou III), para que poidan estar no seu domicilio mentres que a persoa coidadora
habitual desfruta duns días de descanso ou precisa solucionar situacións de emerxencia que se lle presenten.

Tamén optarán aquelas que requiran da atención dunha persoa que as coide, segundo o que indique o informe médico e social que acompañan, e que ademais se
cumpran:
Ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia.
Non estar afectado ou afectada por enfermidade en estado agudo ou fase terminal.
Non padecer unha enfermidade infecto–contaxiosa activa, trastornos mentais ou
condutuais graves e non compensados que poidan alterar a convivencia.
Efectuar a solicitude e o pago do prezo estipulado nas condicións indicadas.
As estadías poden ser de 15 días ou de fin de semana. Para maiores de 16 anos,
hai un centro na provincia de A Coruña e outro na provincia de Pontevedra.
Para persoas con TEA, actualmente hai 2 centros de respiro familiar na provincia
de Pontevedra: APACAF e BATA.

CAMPAMENTOS DE VERÁN ESPECÍFICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

REQUISITOS

Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Idade comprendida entre os 11 e os 40
anos.
Empadroamento nalgún municipio de
Galicia
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Non presentar trastornos que
poidan altera-la convivencia
durante a actividade.
Ter unha capacidade mínima
de comunicación e de participación
nas actividades.
Ter unha mobilidade acorde
coas características da instalación que solicita.

CAMPAÑA DE VERÁN. PRAZAS XUVENÍS E PRAZAS DE
INCLUSIÓN
REQUISITOS

Idade comprendida entre
os 9 e 18 anos.

Persoas con grao de discapacidade
igual ou superior ao 33%:

Non padecer enfermidade
transmisible con risco de
contaxio nin trastorno de
conduta e/ou de comportamento que dificulte a convivencia.
A persoa que sexa admitida non poderá selo en
máis dun campamento por
ano.

• Facer constancia da súa condición na
solicitude.
• Que no certificado de recoñecemento
de discapacidade NON se recolla a
necesidade de axuda de terceira persoa.
• Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades.

PROGRAMA DE ACOLLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE
Pretende facilitar a integración de persoas con discapacidade no seo dunha familia
que lle proporcione un ambiente e trato familiar e atenda ás súas necesidades.

CARACTERÍSTICAS DA PERSOA ACOLLIDA

Ter nacionalidade española ou ser cidadán/á da UE, con empadroamento en Galicia.
Non ter parentesco ata 3º grao, salvo se é persoa dependente no domicilio e que a persoa acolledora teña a obriga de prestarlle alimento.
Ter 18 ou máis anos.
Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
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CARACTERÍSTICAS DA PERSOA ACOLLEDORA

Ter nacionalidade española ou ser cidadán/á da UE, con empadroamento en Galicia.
Unha das persoas acolledoras debe ser maior de idade e menor de 65
anos.
Ausencia de ánimo de lucro e que non existan transmisións de bens da
persoa acollida e a acolledora.
Non ter a condición de titor ou titora legal.
Prevé a posibilidade de outorgar axudas individuais que sufraguen os
costes do acollemento.

ÁREA SOCIOECONÓMICA
* Pode consultar a GUÍA DE AXUDAS SOCIAIS E SERVIZOS PARA AS FAMILIAS
Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 - Dirección Xeral de Diversidade Familiar e Servizos Sociais

AXUDAS INDIVDUAIS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
PARA SERVIZOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL
Poden optar as persoas que teñan un grao de discapacidade igual ou superior
ao 33%, persoas con pensión de incapacidade permanente no grao de total,
absoluta ou gran invalidez e as persoas con pensión de xubilación ou de xubilación por incapacidade permanente para o servizo. Ademais, débense cumprir os
seguintes requisitos:

REQUISITOS
Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
Ter unha renda per cápita da unidade familiar de convivencia, que non supere o a
porcentaxe IPREM establecido para ese ano.
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INCOMPATIBILIDADE
- Con prestacións derivadas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.
- Cun recurso do Sistema galego de servizos sociais incluído como prestación do
catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Doutras axudas procedentes de calquera Administración pública ou ente público,
que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal subvencionables.

DEDUCIÓN NA DECLARACIÓN DA RENDA – CHEQUE FAMILIAR
As persoas beneficiarias terán unha dedución na cota diferencial, a partir da declaración do IRPF 2015. Será necesario estar dado de alta na seguridade social ou
mutualidade realizando unha actividade laboral ou cobrando o subsidio por desemprego ou unha pensión.

FAMILIA BENEFICIARIA

CONTÍA

Familia numerosa

1.200 €/ano ou 2.400 € se é de categoría
especial

Familia monoparental con dous fillos/as

1.200 € anuais

Descendente con discapacidade

1.200 € anuais por cada descendente

Ascendente con discapacidade

1.200 € anuais por cada ascendente

PRESTACIÓNS ECONÓMICAS
As persoas que perciban unha pensión non contributiva de invalidez cuxo grao de
discapacidade sexa igual ou superior ao 75% e acrediten a necesidade do concurso doutra persoa para realizar os actos esenciais da vida, percibirán ademais un
complemento do 50% dos 5.639,20 € anuais, polo que o seu importe queda fixado
en 2.819,60 € anuais.
CONTÍA MENSUAL
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
IPREM
Subsidio por desemprego

CONTÍA ANUAL

950,00 €

13.300,00 €

564,90 €

6.778,80 €

451,92 €

Pensión Non Contributiva
(PNC)

402,80 €
15

5.639,20 €
(14 pagas)

INCLUSIÓN SOCIAL
AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS)
Prestacións económicas non periódicas destinadas a sufragar gastos de carácter
extraordinario e urxente e, se é o caso, a financiar actuacións de acompañamento
ou reforzo de carácter excepcional vinculadas ás medidas de apoio dos diferentes
tramos da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) (ver no seguinte apartado).

REQUISITOS XERAIS DE ACCESO

•
•

•

Ser maior de idade (+18) Empadroamento e ter residencia constatada polos servizos sociais comunitarios básicos en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia
Non dispoñer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados
da situación que xustifica a solicitude da axuda (ingresos non superiores ao 125% do importe do tramo persoal e familiar da renda de inclusión correspondente)

ONDE SE PRESENTA A SOLICITUDE?
Servizos sociais comunitarios básicos do Concello de residencia
Xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia de
residencia

RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA)
Prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a
quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral. Esta prestación ten carácter alimenticio, persoal e non transmisible, e non poderá ser obxecto de embargo ou retención nin darse en garantía
de obrigas.

ESTRUTURA DA RISGA
Tramo persoal e familiar

persoas en situación ou risco de exclusión social
que cumpran os requisitos de acceso

Tramo de inserción

persoas en situación de risco ou exclusión vinculadas a un itinerario de inserción laboral

Tramo de transición ao emprego
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persoas beneficiarias dos tramos anteriores para
incentivar e facilitar o seu acceso a un emprego

Serán beneficiarias as persoas que o Sistema galego de servizos sociais valore
como persoas en situación ou risco de exclusión social e ademais, terase que
cumprir o seguinte:
Ter máis de 25 anos.
Ter residencia efectiva e constatada polos SS.SS. Comunitarios responsables de
desenvolver as accións que se deseñen no proxecto de integración social e estar
empadroado ou empadroada en calquera dos concellos da C.A. galega, polo menos durante os seis meses anteriores á presentación da solicitude de valoración.
A cidadanía dos Estados non membros da UE precisarán acreditar a residencia
legal en España no momento da presentación da solicitude.
Dispor na unidade de convivencia de ingresos inferiores ao importe do tramo persoal e familiar que lle correspondería e, ademais, non dispor de bens patrimoniais dos
cales se deduza a existencia de medios suficientes para a subsistencia.
Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de lles prestar alimentos de acordo coa lexislación civil.
INFORMACIÓN DAS PRESTACIÓNS DE NIVEL NON CONTRIBUTIVO
INFORMACIÓN DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
INFORMACIÓN DA RISGA

CONVENIO ESPECIAL DE COIDADORES NON PROFESIONAIS
DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
R.D. 615/ 2007
O A acción protectora dispensada por este Convenio Especial será a correspondente a xubilación e de incapacidade permantente e morte e supervivencia, derivadas de accidente, calquera que sexa o seu carácter, ou de enfermidade, con
independencia da súa natureza.
As solicitudes presentaranse na Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social, ou na Administración desta no modelo correspondente
Os efectos serán dende a data de solicitude do convenio especial.
O convenio para este colectivo extinguirase por calquera das causas seguintes:
Por adquirir o coidador a condición de titular dunha pensión de xubilación ou de
incapacidade permanente, ou de viuvez ou de favor familiar, cando teña 65 anos ou
máis en calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social.
Por falecemento da persoa asistida ou extinción da prestación económica para
coidados familiares por ela percibida ou por falecemento do subscritor.
Por deixar de prestar os servizos como coidador.
Por deixar de reunir os requisitos establecidos no R.D. 615/2007.
As cotizacións á Seguridade Social por este convenio especial serán a cargo exclusivo do subscritor.
No non establecido na norma reguladora deste convenio específico, este convenio
especial regúlase polo disposto no Capítulo I da Orde TAS/2865/2003 do 13 de
Outubro.
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ÁREA DE SAÚDE

TARXETA SANITARIA “AA”
ACOMPAÑAMENTO E ACCESIBILIDADE
O obxectivo é favorecer a accesibilidade a determinados servizos sanitarios ás
persoas que son diagnosticadas daquelas patoloxías co Servizo Galego de saúde
sinale, así como das persoas que lles coidan. Dentro destas patoloxías atópase o
Trastorno do Espectro do Autismo.
Para solicitala acudirase ao centro de saúde. É necesario achegar a solicitude (a
proporcionan no mesmo centro) e a tarxeta sanitaria.
Mentres non se dispoña da tarxeta “AA” (que será enviada por correo ordinario ou
recollerase no centro de saúde), entregarase un documento provisional que o certifique.

UNIDADE DE PACIENTES ESPECIAIS DA FACULTADE DE ODONTOLOXÍA DA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Unidade de atención odontolóxica de balde para pacientes con necesidades de apoio.
CITA PREVIA:
No seguinte horario: martes, mércores e xoves de 10:30 h a 11:30 h
Teléfono: 881 812344
Correo electrónico: pacientes.especiales@hotmail.com
Dirección: Rúa Entrerríos 1 15782 Santiago de Compostela
Web: www.odontoloxia-accesible.org/

CRITERIOS DO SERVIZO:

•

Ter discapacidade, igual o superior ao 33%.

•

Ter dificultades de manexo en atención primaria ou centros privados. Se o paciente é colaborador nos procedementos quedará excluído.

•

Non terá custo todo aquelo que estea na carteira de atención sanitaria de asistencia dental de base. Nos
restantes procedementos terán que pagar o 100 %. Agás se a persoa está tutelada pola FUNGA.
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ÁREA EDUCATIVA
BOLSAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO PARA CURSO ESCOLAR
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
CONSULTA R A CONVOCATORIA CORRESPONDENTE A CADA CURSO ESCOLAR.
Axudas ou subsidios para o alumnado con necesidades específicas no eido educativo derivadas da discapacidade ou trastorno grave de conduta, así como para programas complementarios ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
asociada a altas capacidades.
Son esixibles un requisitos xerais (acreditación da necesidade específica de apoio
educativo) así coma uns requisitos económicos.

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA
Necesidade derivada de discapacidade ou trastorno grave de
conduta

• Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do
IMSERSO u órgano correspondente.

• Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do
departamento de orientación dependentes da administración educativa.

• Certificado de discapacidade.
• Certificación expedida polo servizo de inspección da zona e a inviabilidade
de matriculación da persoa solicitante nun centro que dispoña do servizo
de reeducación requirido.

• Informe do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación no que se detalle a asistencia educativa, as
horas semanais que se consideren necesarias, así como as prestadas
polo centro, a duración e as condicións que garanten a súa prestación.

Axuda para reeducación pedagóxica ou da
linguaxe

• Memoria expedida polo centro ou pola persoa reeducadora na que conste

Necesidade específica de apoio
educativo asociado a altas
capacidades
intelectuais

• Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do

información detallada das características do servizo a prestar.

• Declaración da persoa que imparta a reeducación pedagóxica ou da linguaxe que reúna os requisitos de formación establecidos.
Se a unidade familiar superara os límites económicos establecidos, pero tivera
a condición de familia numerosa, a unidade de bolsas poderá propoñer de
oficio a concesión de subsidio; nese caso, requirirase presenta-la documentación que demostre dita condición a data que corresponda á convocatoria.

departamento de orientación da administración educativa.

• Memoria expedida polo centro ou pola persoa reeducadora na que conste
as características do servicio.

19

CONTÍAS DESTAS AXUDAS PARA NO CURSO 2018/2019
Ensino

ata 862 €

Transporte escolar

ata 617 €

Comedor escolar

ata 574 €

Residencia escolar

ata 1.795 €

Transporte de traslado de fin de semana
do alumnado interno en centros de educación especial

ata 442 €

Transporte urbano

ata 308 €

Libros e material didáctico

EP, ESO, FP básica e Formación á
transición á vida adulta: ata 105 €.
Resto de niveis educativos: ata 204 €.

Reeducación pedagóxica ou da linguaxe
(compatibles coas anteriores)

ata 913 €

FAMILIAS NUMEROSAS: de non cumprir os requisitos xerais nin os económicos,
hai a posibilidade de obter un subsidio por necesidades educativas especiais (só
cubre o transporte urbano ou interurbano e comedor, e non está suxeito baixo os
umbrais de renda e patrimonio).
ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO ASOCIADA A ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS: cunha axuda única para asistir a
programas específicos que non se presten de forma gratuíta pola correspondente
administración educativa.
TRAMITAR AXUDA

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA
LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Preferencia: alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha
discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
Requisitos da renda: Consultar contía per cápita.
O alumnado matriculado en EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%
que non empregue os libros de texto do curso en que estea matriculado, poderá adquirir os libros doutros cursos ou o material específico que determine o centro docente.

Fondo de libros

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP e
en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Cheque para adquisición de libros

1º e 2º de EP e en EE

Cheque para material escolar

alumnado matriculado en EP, ESO e EE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZADO
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ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO
RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI) SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
O fin é aumentar a oportunidade de retorno ao mercado de traballo das persoas traballadoras desempregadas con especial necesidade económica e dificultade para
atopar emprego. Inclúe unha renda mensual, un asesoramento individualizado e
accións de formación e inserción laboral.
NINGUNHA PERSOA PODE SER BENEFICIARIA DÚAS VECES DESTE PROGRAMA.
MÁIS INFORMACIÓN RAI

PERSOAS DESTINATARIAS

REQUISITOS DE ACCESO

• Persoas en desemprego de longa dura• Estar en situación de desemprego

ción.

• Ter un grao de discapacidade igual ou
superior ao 33 % ou ser pensionista
por incapacidade.

• Vítimas de violencia de xénero ou violencia doméstica.

• Emigrantes retornados cunha idade

e inscribirse coma demandante de
emprego.

• Ser menor de 65 anos.
• Suma dos ingresos mensuais das
persoas da unidade familiar: inferior a 551,92 €.

entre 45 e 65 anos.
DURACIÓN E CONTÍA
Percepción de 430,27 € mensuais durante un máximo de 11 meses.
Pódese solicitar ata 3 veces. Por cada renovación teñen que cumprirse os requisitos.
As persoas con discapacidade poden percibi-la axuda os 3 anos seguidos.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA O EMPREGO (PAE)
Dirixido ás persoas desempregadas de longa duración. É específico, extraordinario e
temporal.
AMPLÍA INFORMACIÓN NA WEB DO SEPE:

Programa de Activación para el Empleo (PAE)
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REQUISITOS DE ACCESO

• Que transcorra polo menos un mes dende a finalización doutra prestación/subsidio/
axuda por desemprego.

• Inscribirse coma demandante de emprego no Servicio Público de Emprego na data
1.5.2017 ou estalo o 1.12.2014 ou o 1.4.2016.

• Ter a inscrición como demandante de emprego durante 270 días nos 18 meses
inmediatamente anteriores á data da solicitude de incorporación ao programa.

• Carecer do dereito á protección contributiva ou asistencial por desemprego ou á
RAI.

• Carecer de rendas superiores en cómputo mensual ao 75% do SMI, excluída a
parte proporcional de dúas pagas extraordinarias, e acreditar responsabilidades
familiares.
DURACIÓN E CONTÍA
Ata 6 meses de axuda económica. As accións de inserción poden superar este prazo.
A contía será igual ao 80% do IPREM mensual

REDUCIÓN DA XORNADA LABORAL
As persoas traballadoras teñen dereito a pedir redución da súa xornada de traballo.
O goce destes permisos non afecta aos seus postos de traballo nin aos seus dereitos.

NO CASO DE COIDADO DE MENORES E OUTROS FAMILIARES, PODE SOLICITALA CANDO:

• Teña garda legal e o coidado directo dunha persoa menor de doce anos.
• Teña garda legal e o coidado directo dunha persoa con discapacidade física,
psíquica ou sensorial que non realice unha actividade retribuída.

• Teña o coidado directo dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou
afinidade e que pola súa idade ou polo padecemento dun accidente ou unha enfermidade non poida valerse por si mesma e non traballe.

CARACTERÍSTICAS DA REDUCIÓN:

• Duración: mínimo unha octava parte da xornada diaria e como máximo a metade.
• Será a persoa traballadora quen ten o dereito a decidir o horario e a duración (os
convenios colectivos poden chegar a establecer uns criterios para a concreción
do horario). En calquera caso, terá que avisar 15 días antes da data na que iniciará e rematará a redución da xornada.

• Se reducirá o salario en proporción á parte da xornada que se deixe de traballar.
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CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO
A súa finalidade é asegurar o emprego remunerado e a prestación dos servizos de
axuste persoal e social que requiran as persoas traballadoras con discapacidade, así
coma un medio de integración destas persoas ao réxime de traballo normal.
Como mínimo, o 70% do persoal constituirase por persoas traballadoras con
discapacidade.

ÁREA DE VIVENDA
PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018 – 2021

• Programa 1. Subsidiación de préstamos convidos.
• Programa 2. Axudas para o aluguer da vivenda: facilitar o acceso e a permanencia nunha vivenda en réxime de aluguer a sectores de poboación con escasos medios económicos.

• Programa 3. Axudas ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual.

• Programa 4. Fomento do parque da vivenda en aluguer: fomentar o parque
de vivendas (novas ou procedentes da rehabilitación) destinadas ao aluguer ou
cedida en uso, tanto de titularidade pública coma privada, durante un prazo mínimo de 25 anos.

• Programa 5. Fomento da mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en
vivendas.

• Programa 6. Fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

• Programa 7. Fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.
• Programa 8. Axudas aos xoves: facilitar o desfrute dunha vivenda digna e
adecuada a xoves menores de 35 anos, xa sexa en réxime de aluguer ou por
unha axuda directa á adquisición de vivendas localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
PROGRAMAS DE AXUDAS Á VIVENDA
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-lavivienda
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AXUDA PARA PERSOAS AFECTADAS POR EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS
DAS VIVENDAS ARRENDADAS. MARCO DO PROGRAMA ALUGA (2018)

Beneficiaranse as persoas integrantes de unidades familiares ou de convivencia
afectadas por execucións hipotecarias, ás cales non se aplicará o límite relativo á
parte da renda do alugueiro que deben asumir. As porcentaxes a aplicar sobre o
prezo anual da renda para determinar a contía máxima da subvención neste suposto, segundo os tramos de ingresos son:

MÁIS INFORMACIÓN

Ingresos inferiores a 1 vez o IPREM

100% da renda anual do alugueiro

Ingresos entre 1 e menos de 2 veces o
IPREM

70% da renda anual do alugueiro

Ingresos entre 2 e ata 2,5 veces o IPREM

60% da renda anual do alugueiro

PROGRAMA DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)

PROGRAMA DE APOIO A SITUACIÓNS DE EMERXENCIA RESIDENCIAL
Orientado a dar solución a situacións de imposibilidade absoluta de acceder a unha
vivenda que ademais poida traer consigo situacións de desprotección social e exclusión. Dúas accións:
Bono alugueiro social: destinado a persoas en situacións de especial dificultade, a
vítimas de violencia de xénero, a persoas con circunstancias de emerxencia
social. Ten carácter anual, polo tanto, cada unidade de convivencia só poderá
percibir unha subvención de 12 bonos mensuais consecutivos. O importe
pode variar dependendo do concello no que estea situada a vivenda. A renda
mensual máxima do contrato de alugueiro das persoas beneficiarias non pode
superar os 300€, 350€ ou 400€ (depende do concello onde se atope a vivenda). Prazo de solicitude: consultar convocatoria correspondente.

BONO ALUGUEIRO SOCIAL
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-2212170001_gl.html

•

Reparación de infravivendas rurais en concellos de menos de 5000 habitantes: o importe máximo é de 8000 € por vivenda.
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RESERVA DE VIVENDAS DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)
En cada procedemento de adxudicación, poderase reservar vivendas para ser adxudicadas ás unidades familiares ou de convivencia que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

• Mobilidade reducida dalgunha das persoas integrantes da unidade familiar ou de
convivencia cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

• Familias numerosas ou unidades de convivencia de tres ou más fillas ou fillos.
• Familias ou unidades de convivencia monoparentais.
• Familias ou unidades de convivencia cuxa persoa titular teña menos de 35 anos
ou máis de 65.

• Mulleres vítimas de violencia de xénero.
• A concorrencia de calquera outra circunstancia considerada de atención preferente polo IGVS, nos termos que se establezan reglamentariamente.

A suma das reservas non superará o 30% da oferta, salvo nos casos dos programas
de interese público ou integración social ou de atención a mulleres vítimas de violencia de xénero.

BONO SOCIAL ELÉCTRICO
Desconto na factura eléctrica da que pode beneficiarse a persoa consumidora que
teña contratado o Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC).
INFORMACIÓN BONO SOCIAL ELÉCTRICO
HTTPS://WWW.BONOSOCIAL.GOB.ES/#REQUISITOS

CUMPRIMENTO DALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS
A renda conxunta anual da unidade familiar á que pertenza sexa igual ou inferior:
A 1,5 veces o IPREM de 14 pagas, no caso de que non forme parte dunha unidade familiar ou non haxa ningún menor na unidade familiar.
A 2 veces o IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade
familiar.
A 2,5 veces o IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade familiar.
Estar en posesión do título de familia numerosa.
Que a persoa consumidora ou, no caso dunha unidade familiar, as persoas integrantes da mesma que teñan ingresos, sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social por xubilación ou incapacidade permanente, percibindo a contía mínima
vixente en cada momento para ditas clases de pensión, e non perciban outros ingresos.
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BENEFICIOS FISCAIS
DEDUCIÓN DO IRPF

A normativa do IRPF establece un mínimo persoal e familiar, que é a valoración do
Estado sobre o custo dunha persoa para cubrir as súas necesidades vitais mínimas,
o cal non se somete a tributación. Con respecto á Declaración conxunta do imposto sobre a Renda: consultar convocatoria

NUNHA UNIDADE FAMILIAR FORMADA POR DOUS CÓNXUXES:
O mínimo da persoa contribuínte é de 5.550 € anuais (importe único). Incrementarase por cada cónxuxe, atendendo ás súas circunstancias cando:

•

Se é maior de 65 anos o incremento é de 1.150 € anuais, e se é superior a 75
anos, aumentará adicionalmente en 1.400 € anuais.

•

Se ten discapacidade, aplicarase un mínimo de 3.000 € anuais, e elevarase a
9.000 € cando o grao de discapacidade sexa igual ou superior ao 65%.

En referencia aos gastos de asistencia, o mínimo por discapacidade aumenta en
3.000€ anuais con acreditación de axuda de 3ª persoa ou mobilidade reducida, ou un
grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
Neste suposto, a base impoñible reducirase en 3.400€ anuais.

NUNHA UNIDADE FAMILIAR MONOPARENTAL:
O mínimo da persoa contribuínte é de 5.550 € anuais.
A base impoñible reducirase en 2.150€ anuais cando sexa familia monoparental e
non exista convivencia entre os ou as proxenitoras.

REQUISITOS DAS PERSOAS DESCENDENTES A CARGO
•
•
•
•

Ser menor de 25 anos, ou con discapacidade, calquera que sexa a
súa idade
Non convivir coa persoa contribuínte
Non ter rendas superiores aos 8.000€ anuais
Non presentar independentemente a declaración do IRPF con renda
superior a 1.800€
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A valoración oscila entre 2.400€ pola primeira persoa descendente ata 4.500€
anuais pola cuarta e seguintes.
Nais traballadoras con fillos ou fillas menores de 3 anos: poderán reducir ata en
1.200€ anuais por cada descendente menor de 3 anos, sempre e cando:

•

Realicen unha actividade por conta allea ou propia.

•

Estar dada de alta no réxime da Seguridade Social ou nunha mutualidade.

ÁREA DE XUSTIZA
ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

Trátase de dispoñer dunha persoa profesional de avogacía e dun procurador ou procuradora de maneira gratuíta e a exención dos gastos derivados dun xuízo.
PODE SOLICITARSE NO COLEXIO DE AVOGACÍA OU NO XULGADO CORRESPONDENTE
MÁIS INFORMACION EN: ADMINISTRACIONDEJUSTICIA.GOB.ES/PAJ

MÁXIMOS PARA ACCEDER Á ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
(DATOS CORRESPONDENTES A 2016)
Para persoas non integradas en ningunha unidade familiar

12.780,26 €

Para familias con menos de 4 integrantes

15.975,33 €

Para familias con 4 ou máis integrantes

19.170,39 €

As vítimas de violencia de xénero, terrorismo e trata, a mocidade menor de idade
ou persoas con discapacidade psíquica vítima de abusos ou maltrato, as vítimas
dun accidente laboral con secuelas que lle impidan desempeñar o seu posto, e
para as persoas traballadoras por demanda de despido, nóminas impagadas...,
non precisan acreditar un límite económico.
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ÁREA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE GALICIA METROPOLITANO

TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA SOCIAL
DESCONTOS NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO (ATM) DE FERROL
CONCELLO DE MUGARDOS
Persoas en situación de risco social ou dificultade socioeconómica: 100 % do importe da viaxe
(máximo 10 viaxes mensuais)
Estudantes: 25% importe da viaxe, máximo 41 viaxes mensuais.
DESCONTOS NA ATM DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Na ATM de Santiago, os concellos de Ames, Boqueixón, Brión, Negreira, O Pino, Oroso, Teo, Touro, Val do Dubra e Vedra teñen activadas as condicións para aplicar bonificacións especiais aos
colectivos que determinen. É preciso o empadroamento no concello promotor. Os colectivos bonificados son:

•Persoas maiores de 65 anos, sen actividade laboral.
•Persoas en situación de desemprego.
•Persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 65 %.
•Aquelas persoas, que a criterio dos Servizos Sociais do concello e atendendo a razóns de emerxencia social ou de precariedade persoal, puidesen precisar destas axudas.
FAMILIAS NUMEROSAS

•Desconto do 20% para as de categoría xeral.
•Desconto do 50% para as de categoría especial.
DESCONTOS AO ALUMNADO DA UDC QUE TEÑA A SÚA RESIDENCIA NALGÚN DOS CONCELLOS DA ATM DA CORUÑA OU DE FERROL

•Alumnado que cursa na Coruña: os desprazamentos bonificados son aqueles entre calquera dos
concellos da ATM da Coruña e os concellos da Coruña e de Oleiros nos que están as dependencias universitarias.

•Alumnado que cursa en Ferrol: os desprazamentos bonificados son aqueles entre calquera dos
concellos da ATM de Ferrol e o concello de Ferrol nos que están as dependencias universitarias.
O alumnado debe estar oficialmente matriculado para percibir a subvención, que será por
cada estudante e curso académico dun máximo de 90,24 €

TARXETA XENTE NOVA
Tarxeta de transporte metropolitano de Galicia que permite realizar todas as viaxes interurbanas
gratuítas á mocidade de entre 4 e 18 anos.
Cando cumpran os 19 anos, poderase seguir usando ata que se esgote o saldo.
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LIGAZÓNS DE INTERESE:
TMG Social: http://tmg.xunta.gal/tmg-social.html
Solicitude da Tarxeta Xente Nova: http://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn
Máis información da Tarxeta Xente Nova: http://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e

TARXETA DOURADA DE RENFE
Para persoas maiores de 60 anos, pensionistas e persoas con discapacidade igual
ou superior ao 33 %, que da dereito a obter descontos segundo as condicións establecidas. As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65% poden estar
acompañadas por outra persoa, que optará ás mesmas condicións económicas de
viaxe ca persoa titular.
É nominativa e intransferible. Válida para todos os días da semana durante un período dun ano a partir da data de emisión.
O seu prezo é de 6 € e acompañarase do correspondente título de transporte.

OUTRAS AXUDAS E SERVIZOS
SERVIZO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA POR MRW
Servizo con tarifas reducidas para os seguintes colectivos:
persoas con discapacidade, estudantes, familias numerosas, persoas en desemprego e persoas maiores.
Consulta na web de MRW ou chamando á túa oficina máis próxima.

CARNÉ XOVE
Tarxeta persoal e intransferible á disposición da mocidade galega de 12 a 30 anos,
ambos inclusive, e coa que se obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras en Galicia, no resto das comunidades autónomas españolas e nos países
europeos adheridos ao programa.
A súa expedición é de balde unha vixencia permanente sen necesidade de
renovación ata que o usuarios faga os 31 anos
MÁIS INFORMACIÓN EN: Xuventude.xunta.es
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ENTIDADES FEDERADAS
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SEDE SOCIAL
Rúa Home Santo de Bonaval,74

CENTRO DE RECURSOS
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela

T. 981 589 365
info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org

@AutismoGalicia
@federacion.autismo.galicia
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