OS SERVIZOS SOCIAIS EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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CABES

Para mellorar a calidade de vida da veciñanza de
Santiago de Compostela, o Concello, a través da
Concellaría de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde
e Centros Cívicos mobilizan diferentes recursos:

Escolas infantís: prazas
emerxencia social
Bolsas comedor,
actividades e material
escolar
Programa de uso de recursos comunitarios

Exención de cota de auga

Programa municipal socioeducativo

Programa municipal de vivenda

Ordenanza de garantía básica cidadá

Programa municipal de apoio á inclusión

Programa municipal sen teito

Bonobús

Teleasistencia
domiciliaria
Servizo de Axuda
no Fogar

Axudas individuais para persoas con problemas graves de
mobilidade

AXUDAS INDIVIDUAIS PARA O USO DO SERVIZO DE TAXI
COMO MEDIO ALTERNATIVO ADAPTADO ÁS PERSOAS CON
DÉFICITS DE MOBILIDADE E QUE PRESENTAN GRAVES
DIFICULTADES PARA O USO DO TRANSOPORTE COLECTIVO
DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, no seu art. 3.
establece como un dos obxectivos dos Servizos Sociais o de garantir a vida
independente e a autonomía das persoas en situación de dependencia.

Tendo en conta que as persoas afectadas por graves problemas de mobilidade
ven limitadas as súas posibilidades de uso de transporte público, deberán ser
obxecto de medidas compensatorias para corrixir as desigualdades.
Corresponde a este Concello:
Facilitar o desenvolvemento da vida diaria, incidindo no principio de
igualdade de dereitos.
Fomentar
persoais.

a

autonomía

e

o

desenvolvemento

das

capacidades

Favorecer a convivencia comunitaria, respectando a diferenza de cada
quen.

Estas axudas pretenden facer reais e efectivos os
principios recollidos na Lei 10/2014, do 3 de
decembro, de accesibilidade de Galicia, e ademais …

Ao establecido na
lexislación en
materia de
Servizos Sociais

A dar cumprimento
ao acordo adoptado
por unanimidade polo
Pleno da Corporación
Municipal o pasado 22
de maio de 2017.

A seguir
traballando para
a garantía de
dereitos sociais

Quen pode beneficiarse destas axudas?
Persoas empadroadas e residentes en Santiago de
Compostela,
que
teñan
recoñecida
unha
discapacidade
que
afecte
gravemente
á
súa
mobilidade, así como as persoas que teñan recoñecida
unha discapacidade visual que implique un grao de
limitación igual ou superior ao 75 %.

REQUISITOS:
Estar empadroadas no Concello de Santiago de
Compostela cunha antigüidade dun ano inmediatamente
anterior á solicitude.
Ser maiores de 3 anos.
Ter recoñecida a condición legal de persoa con
discapacidade, con graves problemas de mobilidade.
Carecer de vehículo adaptado.
Non ser beneficiarios de transporte adaptado 065 da
Xunta de Galicia nin doutra axuda polo mesmo concepto.
Non dispor de ingresos per cápita superiores ao 250
% do IPREM anual (16.135,20 €/ano)

CONTIAS:

ATA O 150 % DO IPREM
ANUAL (9.681,12 €)

300 €, PAGO
ÚNICO

MAIS DO 150 % E ATA O
250 % DO IPREM ANUAL
(16.135,20 €)

200 €, PAGO
ÚNICO

DOCUMENTACION

 Impreso de solicitude, cuberto e asinado pola persoa solicitante ou pola representante

OBRIGATORIA

 Impreso de autorización para a consulta de datos das diferentes administracións públicas

OBRIGATORIA

 Declaración responsable da persoa solicitante (anexo III).

OBRIGATORIA

 Fotocopia compulsada do documento de identidade da persoa solicitante e da súa

OBRIGATORIA

 No caso de menores de idade, fotocopia completa e compulsada do libro de familia ou,

OBRIGATORIA

 Fotocopia compulsada do certificado ou da tarxeta acreditativa da discapacidade

OBRIGATORIA

 Certificado bancario co código IBAN da conta na que desexa que ingresen a prestación

OBRIGATORIA

A acreditación do empadroamento e convivencia obterase de oficio, no caso de ser
autorizado. No suposto contrario, debe ser presentado pola persoa solicitante.

OBRIGATORIA

Os datos do IRPF obteranse de oficio, agás nos casos en que non se teña autorización,
que deberán ser presentados pola persoa solicitante.

OBRIGATORIA

legal (anexo I).

necesarios para a tramitación do expediente (anexo II).

representante legal, de ser o caso.

de non o ter, da documentación oficial que o substitúa

no caso de que sexa concedida

PRAZO E LUGAR DE
PRESENTACIÓN

Prazo: 30 días naturais, contados a
partir do seguinte á publicación no BOP.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do
Concello de Santiago de Compostela.

Estas axudas pretenden facer reais e efectivos
os principios recollidos na Lei 10/2014,
do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia:

NORMALIZACIÓ
NORMALIZACIÓN

NORMALIZACIÓN: as persoas con discapacidade deben poder acceder a todos os lugares, ámbitos e
servizos que estean a disposición da veciñanza.
INCLUSION SOCIAL: as persoas deben poder participar plenamente na sociedade na que viven e na vida
social, laboral e cultural.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: obxectivo polo que se adoptan medidas de acción positiva para evitar
ou compensar as desvantaxes das persoas con graves problemas de mobilidade co fin de participar
plenamente na comunidade.
VIDA INDEPENDENTE: todas as persoas teñen o dereito de participar activamente na vida da cidade e ao
libre desenvolvemento da súa personalidade.

