
BANDO
AXUDAS INDIVIDUAIS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS DE PROMOCION DA

AUTONOMÍA PERSOAL, ASÍ COMO Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE
ASISTENCIA PERSOAL A PERSOAS CON DISCAPACIDADE,CONFINANCIADAS POLO FONDO

SOCIAL EUROPEO NO MARCO DO PROGRAMA FSE GALICIA 2014-2020 ANO 2017

José M. Miñones Conde, alcalde-presidente do Concello de Ames (A Coruña), 

INFORMA:

A  “Consellería de Política Social ” convoca as  “Axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción de
autonomía persoal, así como á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal a persoas con discapacidade,
confinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017”.

FINALIDADE:
A finalidade desta axudas é a de colaborar en determinados gastos, con efectos do 1 de xaneiro de 2017, destinados a: 

            a) Facilitar a adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal.

            b) Facilitar a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal.
REQUISITOS :

1.    Poderán ser persoas beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:
a) Persoas que teñan recoñecido 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
grado de discapacidade, e a Orde do 25 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 total, absoluta ou grande invalidez, e os 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;  a  percepción da axuda  quedará
condicionada a que lles sexa recoñecida un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, dentro do prazo
máximo establecido para a resolución desta convocatoria de axudas. 
b) En canto ás persoas solicitantes de servizos complementarios  de asistencia persoal será necesario, 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 as 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) Para os efectos de recoñecer a necesidade da axuda individual solicitada en relación coa adquisición do servizo de
promoción a que se vincula, será requisito necesario que sexa determinada a situación de necesidade de acordo coa
situación de saúde e social da persoal solicitante.

2. Ademais, as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
        a) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.

                        b) Que a necesidade da axuda solicitada derive da tipoloxía de discapacidade recoñecida.
                        c) 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 da subvención.

                       d) Que a capacidade económica da persoa solicitante, calculada conforme o previsto no artigo 13, non  supere o 200%      
           do indicador público da renda de efectos múltiples mensual(IPREM) establecido para o ano 2017.

                       e) 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.

     f) 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.

 PRAZO E LUGAR  DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
As  solicitudes  deberán   presentarse  preferiblemente  por  vía  electrónica  a  través  do  formulario  normalizado  dispoñible  na  sede
electrónica da Xunta de Galicia,  http://sede.xunta.  gal opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en
calquera  dos  lugares  e   rexistros  establecidos  no  artigo  14.1  e  16.4  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  utilizando  o  formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Tamén se poden tramitar a través dos Servizos Sociais de Bertamiráns (Centro Sociocultural de Bertamirans) ou Servizos Sociais de
Milladoiro (R/de Abaixo Nº10), previa cita. 

O prazo remata o 9 de Maio a través dos Servizos Sociais e o 11 de maio na Xunta de Galicia.

Ames, 19 de abril de 2017.

O alcalde,

José M. Miñones Conde 
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