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1. RECOÑECEMENTO DO GRAO DE DISCAPACIDADE1
1.1. Concepto
O grao de discapacidade, indica as dificultades que unha persoa pode ter para realizar
actividades, expresadas nunha porcentaxe.
Unha limitación na actividade abarca dende unha pequena desviación ata unha grave, en
termos de cantidade ou calidade, na realización da actividade, comparándoa co xeito,
extensión ou intensidade en que se espera que a realizaría unha persoa sen esa condición de
saúde.
O certificado do grao de discapacidade responde a criterios técnicos unificados, fixados
mediante baremos establecidos.
1.2. Revisión do grao de discapacidade
O grao de discapacidade será obxecto de revisión sempre que se prevexa unha melloría
razoable das circunstancias que deron lugar ao seu recoñecemento, debendo fixarse o prazo
en que debe efectuarse esta revisión.
En todos os demais casos, poderase instar a revisión do grao por agravamento ou melloría
sempre que, polo menos, transcorrera un prazo mínimo de dous anos dende a data en que se
ditou a resolución, excepto nos casos en que se acredite suficientemente erro de diagnóstico
ou se produciran cambios substanciais nas circunstancias que deron lugar ó recoñecemento do
grao, en que non será preciso esgotar o prazo mínimo.
1.3. Tarxeta acreditativa
A tarxeta acreditativa do grao de discapacidade ten como finalidade facilitar a acreditación da
condición de persoa con discapacidade do seu titular. Non crea de por si mesma novos
beneficios ou servizos a maiores dos que actualmente xa pode optar a persoa que teña
recoñecida un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. O obxectivo da mesma é
facilitar a acreditación desta situación.
1.4. Órgano competente
Este recoñecemento efectúase a través dos Equipos de Valoración e Orientación (EVOs). A
cualificación do grao de discapacidade que realicen os órganos técnicos competentes será
independente das valoracións técnicas efectuadas por outros organismos no exercicio das súas
competencias públicas.
-

A Coruña: R/ Vicente Ferrer 2. Edif. Administrativo–Ala Sur Monelos Tfno: 981 18 25 01
/ 981 18 25 02 / 981 18 25 03

1

NORMATIVA DE REFERENCIA:REAL DECRETO 1971/1999 do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento,
declaración e cualificación do grao de discapacidade. (BOE nº 22 do 26 de xaneiro do 2000). (Corrección de erros: BOE nº 62, do
13/03/2000); Real Decreto 1856/2009, de 4 de decembro, de Procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do
grado de discapacidade, e polo que se modifica o Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro.(BOE nº 311 do 26/12/2009)
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-

Ferrol: Plaza Camilo José Cela, s/n. Edif. Administrativo de Ferrol, 3º andar. Tfno: 981
33 72 32 / 981 33 72 34 / 981 33 72 35
Lugo: R/Serra dos Ancares, 68 baixo. Tfno: 982 88 91 45 /982 88 91 33
Ourense: R/ Sáenz Díez 33 baixo. Tfno: 988 38 61 57 /988 386 158 /988 386 160/ 988
386 161
Vigo: R/ Conde Torrecedeira, 99 baixo. Tfno: 986 29 48 36 / 986 29 42 29
Pontevedra: Avenida de Vigo 16 baixo. Tfno: 986 84 47 40
Santiago: Praza de Europa 10A, 2º andar. Centro Comercial Área Central Tfno:
881999236
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2. PRESTACIÓNS ECONÓMICAS
2.1. Pensión non contributiva de invalidez2
- Concepto
A pensión non contributiva de invalidez, asegura a todos os cidadáns en situación de invalidez
e en estado de necesidade unha prestación económica, asistencia médico-farmacéutica
gratuíta e servizos sociais complementarios, aínda que non se teña cotizado ou se fixera de
forma insuficiente para ter dereito a unha pensión contributiva.
-

Beneficiarios

Poden ser beneficiarios da PNC de invalidez os cidadáns españois e nacionais de outros países,
con residencia legal en España que cumpren os seguintes requisitos:


Carecer de ingresos suficientes: existe carencia cando as rendas ou ingresos dos que se
dispoña, en cómputo anual para 2017, sexan inferiores a 5.164,60€ anuais. Non
obstante, se son inferiores a 5.164,60€ e se convive con familiares, unicamente
cúmprese o requisito cando a suma ou ingresos anuais de todos os membros da súa
Unidade Económica de Convivencia, sexan inferiores a:
o Convivencia só co cónxuxe e/ou parentes consanguíneos de segundo grao:
Nº convivintes

2
3
4
...

€/Ano
8.779,82
12.395,04
16.010,26
...

o

Se entre os parentes consanguíneos cos que convive encóntrase algún dos
seus pais ou fillos:
Nº convivintes

2
3
4
...

€/Ano
21.949,55
30.987,60
40.025,65
...



Específicos da propia pensión non contributiva de invalidez:
o Idade: ter dezaoito ou máis anos e menos de sesenta e cinco

2

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. (BOE del 31 de octubre).
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20
de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto
Legislativo anterior), (BOE del 21 de marzo).
Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de
15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se
establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación. (BOE del 20
de noviembre).
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o

o

Residencia: residir en territorio español e telo feito durante un período de
cinco anos, dos cales dous deben ser consecutivos e inmediatamente
anteriores á data da salicitude.
Discapacidade: grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

O dereito a pensión non contributiva de invalidez non impide o exercicio de aquelas
actividades laborais, sexan ou non lucrativas, compatibles coa discapacidade do pensionista e
que non representen un cambio na súa capacidade real para o traballo.
A pensión non contributiva de invalidez é incompatible coa pensión non contributiva de
xubilación, coas Pensións Asistenciais (PAS) e cos subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos e
por Axuda de Terceira Persoa3, así como coa condición de causante da Asignación Familiar por
Fillo a Cargo con Discapacidade.
A contía individual da pensión establécese en función do número de beneficiarios de pensión
non contributiva integrados na mesma unidade económica de convivencia, dos ingresos
persoais e/ou das persoas que integran a unidade económica, non podendo ser inferior dita
contía a 1.291,14€ anuais, que se corresponde co 25% do importe íntegro para o 2017.
A contía individual establecida increméntase co complemento por necesidade de outra persoa
sempre que se acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 75%, así como a
necesidade do concurso de outra persoa para realizar os actos esenciais da vida. O importe
deste complemento para o ano 2017 é de 2.582,30€ anuais.

2.2. Produtos de apoio (Prestacións ortoprotésicas do SERGAS)4
- Concepto
A prestación ortoprotésica consiste no uso do produtos sanitarios implantables ou non, que
teñen como finalidade substituír total ou parcialmente unha estrutura corporal, ou ben
modificar, corrixir ou facilitar a súa función. Inclúe as seguintes prestacións:







Próteses quirúrxicas fixas e a súa oportuna renovación.
Próteses ortopédicas permanentes ou temporais (próteses externas) e a súa oportuna
renovación.
Vehículos para persoas con discapacidade para as que o seu tipo de discapacidade o
aconselle.
Beneficios
Reintegro total ou parcial dos gastos de adquisición de material.
Renovación da prestación, se procede.

3

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social
4
NOTA: Catálogo de prestación de produtos de apoio da Consellería de Política Social
NORMATIVA:Real Decreto 63/1995, do Ministerio de Sanidade e Consumo, do 20 de xaneiro , sobre a ordenación de prestacións
sanitarias. (BOE nº 35 do 10/02/95) ; ORDEN de 28 de mayo de 2013 por la que se regula la prestación ortoprotésica en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
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-

Liberdade de elección do establecemento dispensador da prótese prescrita, segundo
os criterios de planificación establecidos polo SERGAS.
Posibilidade de acudir á Inspección Sanitaria no caso de desconformidade coa
prestación.
Procedemento

Esta prestación será facilitada polos servizos de saúde ou dará lugar a axudas económicas, nos
casos e de acordo cas normas que regularmentariamente fixen as administracións sanitarias
competentes.
A prescrición será realizada polos facultativos especialistas e/ou polos médicos de atención
primaria na materia correspondente á clínica que xustifique a prescrición e axustarase ó
establecido no catálogo autorizado pola Administración sanitaria, e a súa prestación seguirá o
procedemento regulado tamén pola Administración sanitaria.

2.3. Axudas individuais para a adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal
e a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal para persoas con
discapacidade
- Obxecto
Adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de
servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade.
-

Persoas beneficiarias

Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %os
pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade
permanente no grao de 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.
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3. A IDADE DE XUBILACIÓN NO CASO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE5
- Redución da idade de xubilación á persoas traballadoras que acreditan un grao de
discapacidade igual ou superior ao 65%
 Requisitos
o Persoas traballadoras por conta allea incluídos no réxime xeral e réxime especial
agrario; no réxime de persoas traballadoras do mar; persoas traballadoras da
minería do Carbón.
o Que realicen actividade retribuída e durante a mesma, acrediten un grao igual ou
superior de discapacidade do 65%.
o Período de cotización: Ter un período mínimo de traballo efectivo de polo menos
15 anos (5.475 días) e un período de cotización específico de 2 anos comprendidos
dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores ao momento de causar dereito ou
á data en que cesou a obriga de cotizar, se accede á pensión de xubilación dende
unha situación de alta ou asimilada, sen obriga de cotizar.
o Feito causante: depende da situación da que acceda á pensión (o día do cese na
actividade laboral se a persoa está de alta na seguridade social; o día da
presentación da solicitude nas situacións asimiladas a de alta agás excedencia
forzosa ou traslado fora do territorio nacional; no caso das situacións de non alta o
día de presentación da solicitude.
Na redución da idade de xubilación para acceder á pensión de xubilación. Esa redución será
dun período equivalente ao que resulte de aplicar ao tempo efectivamente traballado uns
coeficientes, que varían segundo a discapacidade acreditada
A aplicación dos correspondentes coeficientes redutores da idade non pode dar lugar a que a
persoa acceda pensión de xubilación antes dos 52 anos de idade. Esta limitación non afectará
aos persoas traballadoras dos Réximes Especiais (Minería do Carbón e Persoas traballadoras
do Mar) que, no 01-01-08, tivesen recoñecidos coeficientes redutores da idade de xubilación,
aos que se aplicará a normativa anterior.
-



Xubilación de persoas con discapacidade igual ou superior ao 45% (A partir do 01-0110, tamén poderá reducirse a idade ordinaria de 65 anos, no caso de persoas
traballadoras cun grao de discapacidade igual ou superior ao 45%, sempre que se trate
de discapacidades regulamentariamente determinadas nas que concorran evidencias
que determinen de forma xeneralizada e apreciable unha redución da esperanza de
vida desas persoas).
Requisitos:
o Persoas traballadoras por conta allea; Persoas traballadoras por conta propia
incluídos en calquera do réximes da Seguridade Social.
o Que estean de alta ou situación asimilada á alta na data do feito causante.
o Que ao longo da súa vida laboral, traballasen un tempo efectivo (mínimo o período
mínimo de cotización esixido para acceder á pensión de xubilación), cunha

5

ÓRGANO COMPETENTE.INSS ou ISM
REFERENCIA NORMATIVA: Lei Xeral da Seguridade Social. Real decreto 1851/2009, de 4 de decembro, polo que se desenvolve o
artigo 161 bis da Lei xeral da Seguridade Social en canto á anticipación da xubilación dos persoas traballadoras con discapacidade
en grao igual ou superior ao 45% e Real Decreto 1148/2011, de 29 de xullo.
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discapacidade igual ou superior ao 45 % sempre e cando sexa derivada dalgunha
das enfermidades enumeradas.


Discapacidades que permiten acceso a esta redución: As discapacidades nas que
concorren evidencias que determinan de forma xeneralizada e apreciable unha
redución da esperanza de vida e que poderán dar lugar á anticipación da idade de
xubilación, son as seguintes:
a) Discapacidade intelectual (antes retraso mental).
b) Parálises cerebral.
c) Anomalías xenéticas:
o 1.º Síndrome de Down.
o 2.º Síndrome de Prader Willi.
o 3.º Síndrome X fráxil.
o 4.º Osteogénesis imperfecta.
o 5.º Acondroplasia.
o 6.º Fibroses Quística.
o 7.º Enfermidade de Wilson.
d) Trastornos del espectro autista.
e) Anomalías conxénitas secundarias a Talidomida.
f) Secuelas de polio ou síndrome postpolio.
g) Dano cerebral (adquirido):
o 1.º Traumatismo craneoencefálico.
o 2.º Secuelas de tumores del SNC, infeccións o intoxicaciones.
h) Enfermidade mental:
o 1.º Esquizofrenia.
o 2.º Trastorno bipolar.
i) Enfermidade neurolóxica:
o 1.º Escleroses Lateral Amiotrófica.
o 2.º Escleroses múltiple.
o 3.º Leucodistrofias.
o 4.º Síndrome de Tourette.
o 5.º Lesión medular traumática

A idade mínima de xubilación será de 56 anos.
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4. PROGRAMAS
4.1. Programa de acollemento familiar de persoas con discapacidade6
- Concepto
Axudas económicas para persoas con discapacidade que desexen integrarse no programa de
Acollemento Familiar.
A finalidade deste programa é procurar o mantemento da persoa con discapacidade no seu
medio social habitual facilitando así a súa integración e evitando o internamento en
institucións cando este non sexa axeitado ou desexado















-

Requisitos dos solicitantes
Ser español/a ou cidadán/a dalgún dos estados membros da Unión Europea, estar
empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Non ter relación de parentesco en liña recta en ningún grao ou en liña colateral por
consanguinidade ata o terceiro grao con ningún membro da familia acolledora.
No caso de que o acollido/a sexa unha persoa dependente, poderá formalizarse o
acollemento en liña recta por afinidade, salvo que na unidade de acollida existan
outros familiares do acollido en liña recta consanguínea que sexan maiores de idade e
estean obrigados legalmente a prestarlles alimentos.
Ser maior de idade.
Ter un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ó 65%.
Requisitos da familiar acolledora
Ser español/a ou cidadán/a dalgún dos estados membros da Unión Europea, e estar
empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Que polo menos un dos acolledores sexa maior de idade e non supere os 65 anos no
momento de formular a solicitude, goce de boa saúde e non padeza de limitacións
físicas ou mentais que lle impidan atender as tarefas domésticas normais.
Ausencia de ánimo de lucro no que respecta ó programa de acollemento
Cada familia non poderá acoller a máis de dous beneficiarios.
Non poderá existir con anterioridade ó acollemento testamento ou transmisións de
bens ou dereitos a título gratuíto feitos ó seu favor por parte da persoa acollida.
Non ter a condición de titor/a legal da persoa acollida.
Requisitos da vivenda

O acollemento poderá levarse a cabo tanto na vivenda do/a acolledor/a como na do
acollido/a. En ambos os dous casos acolledor/a e acollido/a deberán convivir na mesma
vivenda, que deberá:


Ter fácil acceso.

6

NORMATIVA:Decreto 318/2003, do 26 de xuño, polo que se regula o programa de acollemento familiar para persoas maiores e
persoas con discapacidade.(DOG nº 145 do 29/07/03) Orde do 8 de xaneiro do 2004 pola que se convocan axudas económicas
para o acollemento familiar de persoas maiores e persoas con discapacidade.(DOG nº 15 do 23/01/04)
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-

Estar dotada de suficientes condicións hixiénicas e de salubridade, auga corrente, luz
eléctrica e cuarto de baño.
Carecer de barreiras que impidan o acceso e normal desenvolvemento da vida diaria
da persoa acollida de acordo coas súas características persoais.
Contía

CONTÍA

Se o acollemento se leva a Se o acollemento se leva a
cabo na vivenda do/a cabo na vivenda do/a
acolledor/a
acollido/a (40% menos)
Grao de discapacidade igual ou 421 €/mes
252,60 €/mes
superior ó 65% que non lles impidan
realizar as actividades de vida diaria
Grao de discapacidade igual ou 700 €/mes
420 €/mes
superior ó 75% con necesidade de
axuda de 3ª persoa
A contía máxima mensual subvencionable será a diferenza resultante entre os importes
máximos establecidos e a achega da persoa beneficiaria (60% dos seus ingresos mensuais
líquidos, excluídas as pagas extraordinarias das pensións

4.2. Programa de axuda no fogar7
- Concepto
O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no
seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que
teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar.
Son obxectivos do SAF:








Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.
Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.
Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.
Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.
Previr situacións de dependencia ou exclusión social.
Retardar ou evitar a institucionalización.
Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.



Persoas destinatarias
O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de
convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un
recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá a persoa maiores
con déficits de autonomía e a persoas con discapacidade especialmente cando carezan
de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como a fogares con menores nos que

7

NORMATIVA: Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG nº 22 do 2/02/2009).
Ordenanzas reguladoras municipais do S.A.F. Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento. (DOG nº 63 do 30/03/2012).
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-

se observe necesidade dunha intervención de carácter socioducativo. Tamén poderá
dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco
de exclusión social.
En todo caso, darase prioridade no acceso ó servizo ás persoas que teñan un dereito
recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia
(SAAD).

Contido do servizo

De conformidade coa valoración técnica realizada polos servizos sociais que en cada caso
correspondan, no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de
atención:






Atención de carácter básico:
Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria e
doutras.
Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.
Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais
formativas e de apoio ó desenvolvemento das capacidades persoais, a afectividade, a
convivencia






Atencións de carácter complementario:
Actividades de acompañamento, socialización, e desenvolvemento de hábitos
saudables.
Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento,
teleasistencia e similares.
Adaptacións funcionais do fogar.
Servizo de podoloxía.
Servizo de fisioterapia.
Terapia ocupacional

-

Atencións excluídas do servizo:



En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo:




A realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no proxecto de
intervención e no acordo do servizo, recollido no artigo 12 da orden do 22 de xaneiro
de 2009.
Actuacións que, polo seu carácter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por
persoal facultativo.

12

4.3. Programa xantar na casa8
- Concepto
Servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e
de calidade adaptada ás necesidades das persoas maiores e/ou en estado de dependencia, que
non poden valerse por si mesmas para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa
compra ou elaboración de menús.
Os xantares entregaranse ós beneficiarios nun único día á semana, no seu domicilio en sete
bandexas diferentes co xantar para cada día da semana durante o período en que se atopen de
alta no servizo.





Persoas destinatarias
Empadroados e residentes no Concello
Persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía
persoal, e sen rede de apoio que puidera suplir tal situación.
Persoas menores de 60 anos en situación de exclusión social, tecnicamente avaliada
polos servizos sociais do Concello.
Persoas en estado de dependencia, que carezan de apoio familiar, e requiren de axuda
para a preparación de alimentos.



Lugar e prazo de presentación
Lugar: Servizos Sociais do Concello de referencia.
Prazo: todo o ano.

-

Consultar concellos adheridos:
http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_web23&lg=gal

4.4. Programa de vacacións de COCEMFE9
- Persoas destinatarias
 Persoas que acrediten un grao de discapacidade física ou orgánica igual ou superior ao
33%, tendo prioridade aqueles que superen o 50%.
 Ser maio de 16 anos. Autorización do pai, nai ou titor en caso de menores de idade.
 Poden asistir con carácter excepcional os fillos dos beneficiarios menores de 16 anos,
sempre que se xustifique a imposibilidade de poder viaxar sen a súa compañía.
 Terán que levar acompañante, aquelas persoas que utilicen cadeira de rodas ou que
requiran axuda, para desenvolver as actividades básicas da vida diaria.



- Solicitudes
Deberán ser remitidas a: COCEMFE- Dpto. Programa de Vacaciones. Dirección postal:
C/Eugenio Salazar,2 – 28002- Madrid.
-

8
9

Prazo de presentación: mes e medio de antelación á data de saída.

ORGANISMO DE REFERENCIA: Consellería de Política Social
http://www.cocemfe.es/vacaciones/
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5. SERVIZOS
5.1. Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal10
- Concepto
É un servizo para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia
(SGAMP) que teñan recoñecida a imposibilidade de utilización de transporte público colectivo
motivada pola súa situación de discapacidade ou dependencia, coa finalidade de:



Poñer á súa disposición un transporte axeitado para facilitarlles a súa mobilidade.
Favorecer o acceso, en condicións de igualdade efectiva aos servizos e recursos
que faciliten a promoción da súa autonomía persoal así como a súa participación
no contorno habitual.

Ten a consideración de servizo de transporte adaptado programado e non urxente para a
prestación de servizos puntuais.
-

Persoas beneficiarias

Poderán ser usuarios/as do servizo as persoas residentes en Galicia que cumpran os seguintes
requisitos:



Ter recoñecida a imposibilidade de utilización de transporte público colectivo,
motivada pola súa situación de dependencia ou discapacidade.
Ter recoñecida a situación de dependencia en calquera dos seus graos conforme a
normativa que sexa de aplicación ou ter recoñecido, conforme a normativa
aplicable, un grao de discapacidade igual ou superior ao 75 %.

Excepcionalmente poderán obter a condición de persoa usuaria aquelas persoas que teñan un
grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e inferior ao 75 %, sempre que se acredite a
concorrencia de circunstancias que aconsellen o uso de transporte adaptado e así conste no
informe social unificado.
O acceso ás prestacións do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal estará condicionado
a que as necesidades de transporte non poidan ser cubertas de xeito satisfactorio polo medios
convencionais de transporte público de uso xeral, unha vez que se incorporen a estes os
sistemas de adaptación precisos.
Ás persoas que, con anterioridade á entrada en vigor deste decreto, teñan recoñecida a
condición de usuarios, non lles serán de aplicación os anteriores requisitos.

10

ORGANISMO DE REFERENCIA: Consellería de Política Social
NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto 99/2014 do 24 de xullo, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia.(DOG nº 149 do 7/08/2014).
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5.2. Tarxeta Dourada de RENFE11
- Concepto
Tarxeta que ofrece descontos para viaxes AVE, media distancia convencional, AVANT,
cercanías e ancho métrico.












- Beneficiarios
Persoas maiores de 60 anos.
Persoas cunha discapacidade igual ou superior ó 65%. As persoas acollidas a este
apartado, terán dereito a ser acompañadas por outra, a cal disfrutará da Tarxeta, se
ben, en ningún caso poderá viaxar soa, sen acompañar ó titular, cando se acolla a esta
oferta.*
Ser pensionista maior de 18 anos en situación de incapacidade física ou intelectual
permanente total, absoluta ou gran invalidez, formalmente declarada, así como as
persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ó 65%. (as persoas con
discapacidade sensorial poden acceder a outra modalidade a través dun convenio
entre RENFE e a ONCE)
Estranxeiros/as residentes en España que reúnan as condicións dos apartados
anteriores e empadroados máis de 6 meses.
- Beneficios
Os luns, martes, mércores e xoves se beneficia dun 40% de desconto. Os venres,
sábados e domingos, así como para billetes que non se obtiveran en venda anticipada
e con reserva o desconto será do 25%.
A Tarxeta Dourada, ten validez anual, pódese adquirir en estacións Renfe, Oficinas de
Vendas e Axencias de Viaxes.
PREZO: 6 Euros

* Emitirase unha tarxeta coa impresión " Y ACOMPAÑANTE" que permite viaxar a outra persoa
disfrutando das mesmas condicións de desconto.

5.3. Tarxetas de accesibilidade12
Establécense na Comunidade Autónoma de Galicia dous tipos de tarxetas de accesibilidade: a
tarxeta de estacionamento e a tarxeta de persoas usuarias
Poderán ser persoas beneficiarias das tarxetas de accesibilidade as persoas con mobilidade
reducida, segundo o baremo establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de
procedemento para o recoñecemento, a declaración e a cualificación do grao de
discapacidade, ou que teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique un grao das
limitacións na actividade igual ou superior ao 75 %.
-

11
12

Tarxeta de estacionamento

ORGANISMO DE REFERENCIA: RENFE
NORMATIVA DE REFERENCIA: LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade
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A tarxeta de estacionamento, acreditativa da situación das persoas con mobilidade reducida,
concederáselles a estas, con carácter persoal e intransferible, de cara a favorecer o uso dos
transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento
relacionadas con ela.
Serán os concellos quen deberán aprobar normativas que garantan e favorezan a
accesibilidade das persoas titulares deste tipo de tarxeta debendo establecer, como mínimo, o
seguinte:



Reservas con carácter permanente de prazas de aparcamento debidamente
sinaladas.
Ampliación do límite do tempo, cando este estivera establecido, para
aparcamento de vehículos titulares desta tarxeta. c) Autorización para que os
vehículos ocupados polas devanditas persoas poidan deterse na vía pública
durante o tempo imprescindible e sempre que non entorpezan a circulación
rodada ou peonil.

Cando a persoa titular da tarxeta sexa unha persoa física poderá utilizala en calquera vehículo,
sexa ou non da súa propiedade. Cando persoa titular da tarxeta sexa unha persoa xurídica
deberá incluír a/s matrícula/s dos vehículos habilitados para transportar ás persoas con graves
problemas de mobilidade. Deberase colocar a tarxeta nun lugar visible do vehículo.
-

Tarxeta de accesibilidade

A tarxeta de persoas usuarias, acreditativa da situación das persoas con mobilidade reducida,
concederáselles a estas, con carácter persoal e intransferible, de cara a favorecer o uso dos
transportes públicos. As tarxetas de accesibilidade terán validez en todo o territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e que favorezan a accesibilidade de
persoas con mobilidade reducida, e que, con respecto ás persoas titulares de tarxetas, serán,
como mínimo, as seguintes:



Reserva de prazas nos transportes públicos.
Condicións para a bonificación nas tarifas dos transportes de competencia
municipal para as persoas que dispoñan da tarxeta de accesibilidade

5.4. Bono Bus
- Concepto
Descontos por viaxes en transportes públicos que ofertan algúns concellos ó colectivo de
persoas con discapacidade.
-

Requisitos

Variables segundo Concello.
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5.5. Servizo gratuíto de envío de paquetería, Plan 2000, MRW13
- Concepto
Calquera persoa con algunha discapacidade dispón de 5 servizos a 5,49€ ó mes. Solicitarase
ademais a aportación de 1 € Solidario que destinarase a proxectos solidarios locais canalizados
a través da Fundación MRW. No caso de que a recollida sexa a domicilio o importe do servizo é
dun mínimo de 7,80. O prezo varía dependendo da distancia entre a oficina de MRW e o
destino.
A persoa discapacitada unicamente pode ser o remitente, sempre que presente o seu
Certificado de Discapacidade ou de calquera documento oficial que acredite esta condición.
Dende e ata calquera lugar de Andorra, España, Xibraltar e Portugal. Os envíos con orixe e/ou
destino Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, terán un flete adicional (a consultar coa súa oficina
MRW).






- Requisitos
Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ó 33%
Envío de ata 5 kg. e que a suma dos seus tres lados non exceda do metro para España
peninsular, Portugal, Andorra, Xibraltar, Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla. Os envíos
con orixe e/ou destino Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, terán un flete adicional (a
consultar coa súa oficina MRW). A través do “Servizo Urxente 19”. Os impostos,
arbitrios e prestacións complementarias non son gratuítos.
Unha mesma persoa poderá realizar 5 envíos ao mes.
Os envíos teñen que ser enviados dende unha das oficinas.

5.6. ViveLibre
- Concepto
Trátase dunha aplicación para smartphone que ofrece solucións tecnolóxicas ás persoas con
necesidades especiais, para que poidan mellorar a súa calidade de vida e da súa familia.
É un servizo especialmente deseñado para favorecer a autonomía persoal das persoas con
necesidade de apoio: persoas con discapacidade, persoas en situación de dependencia ou
enfermos crónicos.
Este servizo é prestado mediante unha aplicación nun smartphone que consigue conectar ás
persoas que o/a usuario/a escolla coa Unidade de Apoio Permanente en tempo real. Esta
unidade está composta por un equipo de profesionais expertos en atención psicosocial con
dispoñibilidade tódolos días do ano, as 24 horas do día. Desta forma, todos estarán informados
ó instante de calquera incidencia ou necesidade do/a usuario/a.
Ofrece, entre outros, servizos de xeolocalización, alarmas personalizadas e atención
permanente.

13

ORGANISMO DE REFERENCIA: MRW - tlfn:902 300 400
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Tamén é posible establecer zonas de seguridade e zonas prohibidas que permiten anticiparse a
unha situación na que o/a usuario/a podería terse desorientado ou perdido, xerando
automaticamente unha alerta. Desta forma os profesionais de Vive Libre poden actuar de
inmediato
-

Máis información:

http://vivelibre.es/
Tfn: 900202030

5.7. Tícket eléctrico social de Galicia14
- Concepto
Subvención que ten por obxecto subvencionar parte da factura eléctrica ás unidades de
convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia
non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 /ano).
-

Actuacións e gastos subvencionables

Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de
lectura estea comprendido entre o 1 de xullo 2016 e o 30 de xuño do 2017. No caso de que
unha factura abranga un período que saia en parte do período subvencionable, considerarase
subvencionable o custo rateado dos días incluídos nel.
-

Beneficiarios

As persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que convivan con menores de 18
anos ou discapacitados e teñan un gasto derivado da subministración de enerxía eléctrica na
súa vivenda habitual.





- Requisitos
Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou discapacitados cun grao de
discapacidade igual ou maior do 33 %.
Ser o pagador da correspondente factura de enerxía eléctrica.
Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM
(9.585,19 €/ano). Para estes efectos, considérase unidade de convivencia o conxunto
de todas as persoas que viven no mesmo domicilio. A determinación dos membros da
unidade de convivencia realizarase atendendo á situación existente no momento da
solicitude. A renda da unidade de convivencia obterase por agregación das rendas do
exercicio fiscal 2015 de cada un dos membros que obteñan ingresos de calquera
natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das
persoas físicas. Os membros da unidade de convivencia que presentasen declaración

14

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 10 do 16 de xaneiro de 2017)
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do imposto sobre a renda no 2015, para os efectos do cálculo da renda sumarán os
cadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da declaración. No
caso de non presentaren declaración, teranse en conta os ingresos de todos os
membros da unidade de convivencia durante o exercicio 2015.
Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións.
Só poderá presentarse unha única solicitude por unidade de convivencia.
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6. TAXAS
6.1. Taxa por servizos administrativos15
- Concepto
Aquel importe que se aboa cando se percibe algún servizo administrativo que nos afecte ou
beneficie de un modo particular, mediante algunha das modalidades como: Autorizacións,
permisos, licenzas, guías, expedición de títulos, dilixencias... Rexistro: sexa por inscrición en
rexistros, matrículas ou Certificacións: por verificación de documentos, expedición de
certificación, copia de arquivos ou elaboración de documentos con información dalgún arquivo
ou rexistro público.




15

- Exencións
Exención de pago para persoas con discapacidade, na Inscrición en convocatorias para
a selección de persoal na Comunidade Autónoma Galega. (Bonificación do 50% cando
o solicita unha persoa membro dunha familia numerosa de categoría xeral, ou ben que
figuren como demandantes de emprego dende os 6 meses anteriores a data da
convocatoria e non perciban prestación ou subsidio por desemprego)
Exención de pago para as persoas con discapacidade, cando se inscriben nas probas
para a obtención do certificado de profesionalidade, previa xustificación documental, e
para as persoas que figuren inscritas na oficina de emprego como desempregadas.

NORMATIVA: Lei 6/2003, de 9 de decembro de taxas, prezos e exaccións de Galicia
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7. BENEFICIOS FISCAIS
7.1. Impostos Sobre a Renda das Persoas Físicas16
- Concepto
É un tributo de carácter persoal e directo que grava as rendas obtidas polas persoas físicas,
tanto os rendementos de traballo, as ganancias e perdas patrimoniais e as imputacións de
renda establecidas por lei, os rendementos das actividades económicas, e os rendementos do
capital, tendo en conta as súas circunstancias persoais e familiares, onde se inclúen as súas
discapacidades ou das persoas do seu contorno familiar, fillos/as a cargo, etc.
É un imposto que está cedido parcialmente ás Comunidades Autónomas, de xeito que se
diferencian cotas autonómicas e estatais.
-

Acreditación do grao

Aos efectos do IRPF terán a consideración de persoa con discapacidade aquelas persoas cun
grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%. O grao de discapacidade
acreditarase mediante o certificado ou resolución expedido polos Equipos de valoración e
orientación (EVO) dependentes das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar
ou órgano competente das Comunidades Autónomas.
Así mesmo, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% no
caso de persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de
incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez e no caso de persoas pensionistas
de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade.
-

Acreditación da necesidade de axuda de terceira persoa ou existencia de
dificultades de mobilidade.

Aos efectos da redución por rendementos do traballo obtidos por persoas con discapacidade,
as persoas traballadoras activas deberán acreditar a necesidade de axuda de terceiras persoas
para desprazarse ao seu lugar de traballo ou para desempeñalo , ou a mobilidade reducida
para utilizar medios de transporte colectivo, mediante o certificado do grao de discapacidade
emitido polos órganos competentes nas Comunidades Autónomas, baseándose no ditame dos
EVOS
- Rendas que non tributan
 Prestacións extraordinarias por actos de terrorismo
 Axudas percibidas por persoas afectadas polo virus da inmunodeficiencia humana.
 Prestacións económicas recoñecidas pola Seguridade Social: Incapacidade
Permanente Absoluta ou Gran Invalidez; Prestacións familiares e pensións a favor
de netas/os e irmás/ns con incapacidade para todo traballo, dos distintos réximes
ou mutualidades (consultar)

16

UNIDADE DE REFERENCIA: Axencia Tributaria www.aeat.es
NORMATIVA DE REFERENCIA: Lei 35/2006, de 28 de novembro do Imposto da renda de persoas físicas
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-

Prestacións familiares, e as pensións e haberes pasivos de orfandade e a favor de
netos e irmás menores de 21 anos ou incapacitados para todo traballo, que se
perciba dos réximes da seguridade social e clases pasivas.
Prestacións por nacemento, parto ou adopción múltiple, adopción, menores a
cargo e orfandade.
As prestacións económicas percibidas de institucións públicas con motivo do
acollemento de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos ou menores, en
modalidade simple, permanente ou preadoptivo ou as equivalentes das
Comunidades Autónomas.
Axudas económicas outorgadas por institucións públicas a persoas con
discapacidade en grao igual ou superior ao 65% ou maiores de 65 anos para
financiar a súa estancia en residencias ou centros de día, sempre que o resto das
súas rendas non excedan do dobre do IPREM.
Prestacións de desemprego capitalizadas por terse constituído en autónomo.
Rendementos do traballo derivados de prestacións obtidas en forma de renda
derivadas das aportacións ao sistema de previsión social ou patrimonio protexido,
ata importe de 3 veces o IRPREM
Prestacións económicas derivadas da Lei de autonomía persoal e atención á
situación de dependencia
Cantidades percibidas como consecuencia de disposicións feitas da vivenda
habitual por parte de persoas con gran ou severa dependencia
Axudas excepcionais por danos persoais, falecemento ou incapacidade
permanente como por gastos de hospitalización non cubertas por ningún sistema
público, a raíz de catástrofes.(consultar)
As ganancias patrimoniais derivadas da transmisión por maiores de 65 anos da
súa vivenda habitual así como polas persoas que se atopen en situación de
dependencia severa ou de gran dependencia conforme a Lei de promoción da
autonomía persoal, inclusive na transmisión da nuda propiedade da vivenda
habitual polo seu titular reservándose este o usufruto vitalicio sobre dita vivenda.
Adecuación do imposto ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte

Consiste en non someter a tributación determinadas cantidades que se destinan a satisfacer
necesidades básicas persoais e familiares.
É o que se denomina Mínimo persoal e familiar; que inclúe os seguintes:





Mínimo do contribuínte: Xeral: 5.151 €, que se incrementa en 918€ se ten mais de
65 anos, ou en 1.222 € se ten máis de 75 anos.
Mínimo por descendentes: Por cada menor de 25 anos ou con discapacidade
calquera que sexa a súa idade, sempre que conviva co contribuínte, que non
presente declaración de IRPF con rendementos superiores a 1800 €
(autoliquidación ou borrador debidamente subscrito e confirmado), e non teña
rendas anuais, excluídas as rendas exentas, superiores a 8.000 €
Mínimo por ascendentes: Por cada un maior de 65 anos ou con discapacidade
calquera que sexa a súa idade que conviva co contribuínte e non teña rendas
22



-

anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 €. Considerarase que conviven e
dependen del, os ascendentes con discapacidade que estea internado en centros
especializados. O importes sería de 918 € e se ten máis de 75 anos ascendería
1.122 € máis
Mínimo por discapacidade: Consistirá na suma do mínimo por discapacidade do
contribuínte e do mínimo por discapacidade de ascendentes e o de descendentes.
Tense en conta os datos a 31 de decembro ou no momento do falecemento do
contribuínte
Reducións por aportacións a patrimonios protexidos das persoas con
discapacidade (beneficiarios e titulares persoas con discapacidade intelectual igual
ou superior ao 33% ou física ou sensorial igual ou superior ao 65%)

a) Consideración de rendementos do traballo: Está previsto que determinadas
aportacións realizadas ao patrimonio protexido dunha persoa con discapacidade,
sexan consideradas como rendementos do traballo para a persoa con discapacidade
de titular de dito patrimonio, sempre atendendo aos seguintes límites
Quen pode obter reducións
base impoñible
 Persoas con relación de
parentesco en liña directa
ou colateral ata 3º grado
inclusive
 Cónxuxe da persoa con
discapacidade
 Quen os tivera ao seu
cargo en réxime de tutela
ou acollemento.
Aportantes suxeitos pasivos
do Imposto de Sociedades,
cando é un gasto deducible
no imposto. É independente
dos límites antes indicados.
Aportacións non dinerarias

INDIVIDUAIS

TOTAIS

10.000 €/anuais e polo Total reducións practicadas
conxunto de aportacións a por todas as persoas a favor
distintos patrimonios.
dun
mesmo
patrimonio
protexido.
24.250 €/anuais

10.000 €/anuais

O importe da aportación computarase segundo a Lei 49/2002,
de 23 de decembro 8artigo 18)
As aportacións que excedan dos límites previstos, da dereito á redución da base impoñible dos
catro períodos impositivos seguintes, ata esgotar, en cada un deles os importes máximos
anuais de reducións. Aplicable nos supostos en que non proceda a redución por insuficiencia
de base impoñible. Soamente si se solicitou nas respectivas declaracións, senón, o resto das
aportacións, non terán a consideración de rendementos do traballo e estará suxeito ao
Imposto de Sucesións e Doazóns.
Se a aportación a fai a persoa con discapacidade é considerada como rendemento do traballo
pero non da dereito a redución.
b) A integración dos rendementos do traballo na base impoñible da persoa con
discapacidade titular do patrimonio protexido, efectuarase polo importe da suma dos
23

rendementos e prestacións percibidas en forma de renda dos sistemas de previsión
social constituídos ao seu favor, que exceda de 3 veces o IPREM (22.365,42 €)
-











Deducións na cota por realizar uns determinados gastos durante o exercicio
económico. En Galicia, os contribuíntes poderán aplicar as seguintes DEDUCIÓNS
AUTONÓMICAS:
Dedución por nacemento ou adopción de fillos/as.
Por familia numerosa: Cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que lle sexa de
aplicación o mínimo persoal e familiar do imposto teña un grao de discapacidade igual
ou superior ao 65%, a dedución será de 500 € cando se trate de familia numerosa de
categoría xeral ou 800 € cando se trate de familia numerosa de categoría especial.
Por coidado de fillos menores
Por contribuíntes con discapacidade de idade igual ou superior a 65 anos, que
precisen axuda de terceiras persoas: aplícase o 10% das cantidades satisfeitas a
terceiros ata un máximo de 600 €, sempre que o contribuínte non sexa usuario de
residencias públicas ou concertadas da Comunidade Autónoma de Galicia ou
beneficiario do cheque asistencial da Xunta.
Por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías en fogares galegos
Por aluguer da vivenda habitual.
Polo fomento do autoemprego dos homes menores de 35 anos e as mulleres con
independencia da idade.

7.2. Imposto de Sociedades17
- Concepto
O imposto sobre sociedades (IS) é un tributo estatal de carácter directo e natureza persoal que
grava a renda obtida por sociedades e demais persoas xurídicas. O IS ten en conta as situacións
de discapacidade mediante o establecemento de incentivos fiscais para promover distintas
actuacións ao seu favor.
-

Bonificación por arrendamento

Terá unha bonificación do 85% da parte da cota íntegra que corresponda ás rendas derivadas
do arrendamento de vivendas, ou do 90% cando se trate de rendas derivadas do
arrendamento de vivendas por parte de persoas con discapacidade e na mesma se fixeran
obras e instalacións de adecuacións de accesibilidade (tano na vivenda do arrendatario coma
no terreo no que a mesma se atope).
A renda que se bonifica derivada do arrendamento estará integrada para cada vivenda polo
ingreso íntegro obtido, minorado nos gastos directamente relacionados coa obtención de dito
ingreso e na parte dos gastos xerais que correspondan proporcionalmente. Asimilarase á
vivenda, o mobiliario, rochos, prazas de garaxe co máximo de dúas, e calquera outra
17

UNIDADE DE REFERENCIA: Axencia Tributaria www.aeat.es
NORMATIVA DE REFERENCIA: Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos
fiscais ao mecenado. – Real decreto lexislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aproba texto da lei de Imposto de Sociedades.
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dependencia, espazos arrendados ou servizos cedidos como accesorios da finca polo mesmo
arrendador, excluídos os locais de negocios sempre que uns e outros se arrenden
conxuntamente coa vivenda
-

Explotación económicas exentas

Prevese a exención do Imposto de Sociedades as rendas obtidas por entidades sen fins de
lucro que procedan de actividades que se desenvolvan en cumprimento dos seus fins e
obxectivos, de:


asistencia a persoas con discapacidade, incluída a formación ocupacional, a
inserción laboral e a explotación de granxas, talleres e centros especiais nos que
desenvolvan o seu traballo

7.3. Imposto sobre sucesións e doazóns18
- Concepto
É un tributo de natureza directa e subxectiva, que grava os incrementos patrimoniais obtidos a
título lucrativo por persoas físicas.
O obxectivo deste imposto é gravar os incrementos de patrimonio que se producen,
normalmente, como consecuencia de herdanzas e doazóns, así como os seguros de vida nos
que o contratante sexa persoa distinta do beneficiario.
Grávase o adquirido por cada suxeito pasivo, tomando como base, no caso das herdanzas, o
patrimonio neto do causante, é dicir, os seus bens menos as cargas, débedas e gastos
-

Beneficios fiscais

A normativa galega establece distintas reducións que mellora e substitúe a normativa estatal,
segundo se dispón no artigo 4 da norma galega.
As adquisicións “mortis causa” o que se paga é o Imposto de Sucesións, as persoas con
discapacidade, ademais das que lle correspondan en función do grao de parentesco ao persoa
causante, os ben herdados e a finalidade dos mesmos, poderán aplicar unha redución a
maiores por ter unha discapacidade:



Grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%:
o Redución de 150.000 €
Grao de discapacidade igual ou superior ao 65%:
o Suxeito pasivo pertencente ao grupo I e II con patrimonio preexistente
que non exceda de 3.000.000 €: Redución do 100% da base impoñible.
o Suxeito pasivo pertencente ao grupo I e II con patrimonio preexistente
que si excede de 3.000.000 €: Redución de 300.000 €
o Suxeito pasivo pertencente aos grupos III Y IV: Redución de 300.000 €

18

COMPETENCIA: Consellería de Facenda.
NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo (DOG20/10/2011), Lei 29/1987 do 18 de decembro
imposto sobre sucesións e doazóns.

25

-

En adquisición intervivos, o que se paga é o Imposto de Doazóns, cando a persoa
ten unha discapacidade, aplícanse as seguintes

Adquisición de
bens e dereitos
afectos a unha
actividade
económica e de
participacións

Redución do 99% do valor incluído na base impoñible cando concorran as
seguintes circunstancias:
- Que o doador tivera máis de 65 anos ou tivese incapacidade permanente
absoluta ou gran invalidez.
- Que o doador deixara de percibir devengos por funcións de dirección
dende a transmisión. A pertenza a o Consello de Administración non é
función de dirección a estes efectos.
- Que o centro principal de xestión da empresa ou negocio profesional, ou
domicilio fiscal da entidade, se atope situado en Galicia e se manteña
durante os cinco anos seguintes á data de devengo.
- Que na data de devengo do imposto á empresa individual, ao negocio
profesional ou as participacións lles sexa aplicable a exención regulada no
apartado 8º do artigo 4 da lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o
patrimonio. Para estes efectos, a participación do suxeito pasivo no capital
da entidade debe ser:
a) En entidades de reducida dimensión: esíxese unha participación do
suxeito pasivo no capital da entidade do 5% de forma individual, ou do 20%
de forma conxunta co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou
colaterais de ata cuarto grao do falecido, sexa por consanguinidade, por
afinidade ou adopción.
b) Resto de entidades: esíxese unha participación do suxeito pasivo no
capital da entidade do 50% como mínimo, xa sexa de forma individual ou
conxuntamente co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais
de ata cuarto grao do falecido, sexa por consanguinidade, por afinidade ou
adopción.
- Que adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados,
ascendentes ou adoptantes e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro
grao inclusive, do causante.
- Que adquirente manteña o adquirido e cumpra os requisitos da exención
do imposto sobre o patrimonio durante os cinco anos seguintes á devengo
do imposto, agás falecemento de este o transmisión da explotación por
pacto sucesorio conforme ó Dereito civil de Galicia.
- Esíxese que a entidade viñese exercendo efectivamente as actividades do
seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores á
devengo do imposto.
Adquisición de Redución do 99% na base impoñible, para determinar a base liquidable,
explotación
cando concorran as seguintes condicións:
agraria
- Que o doador tivera máis de 65 anos ou tivese incapacidade permanente
absoluta ou gran invalidez.
- Que na data da devengo o doador tivese a condición de agricultor/a
profesional e perdese tal condición pola doazón..
- Que a adquisición corresponda ó cónxuxe, descendentes ou adoptados e
colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grado inclusive, do doador
- Que o adquirente manteña no seu patrimonio a explotación agraria e súa
condición de agricultor/a profesional durante os cinco anos seguintes á
devengo do imposto, agás falecemento de este o transmisión da
explotación por pacto sucesorio conforme ó Dereito civil de Galicia.
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Adquisición de
diñeiro
destinado
á
adquisición
dunha vivenda
habitual
en
Galicia

Adquisición de
parcelas
forestais
que
formen parte da
superficie
de
xestión
e
comercialización
conxunta
de
producións que
realicen
agrupacións de
propietarios
forestais
dotadas
de
personalidade
xurídica
(en
vigor
dende
01.01.2011)

- Que a explotación agraria viñese exercendo efectivamente actividades do
seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores ao
devengo do imposto.
Redución do 95% da base impoñible cando concorran os seguintes
requisitos:
- Que o donatario sexa menor de trinta e cinco anos ou muller vítima de
violencia de xénero. No primeiro caso debe tratarse da súa vivenda
habitual. No segundo, non debe ser titular doutra vivenda.
- Que o importe da doazón non supere os 60.000 € tanto para unha soa
doazón, doazóns sucesivas ou varias doazóns de distintos ascendentes. Se
se supera esta cantidade non haberá dereito a ningunha redución.
- A suma da base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar para
efectos do IRPF do donatario correspondente ao último período impositivo
no prazo regulamentario de declaración do cal estivese concluído á data da
devengo da primeira doazón non poderá ser superior os 30.000 €.
- Debe facerse en escritura pública con expresión de vontade do que
diñeiro doado se destine á adquisición da primeira vivenda habitual do
donatario. A declaración de vontade debe ser simultánea á doazón.
- O donatario debe adquirir a vivenda situada en Galicia nos seis meses
seguintes á doazón. No caso de haber varias doazóns, o prazo computarase
desde a data da primeira doazón. A redución non se aplicará a doazóns de
diñeiro posteriores á compra da vivenda, agás nos supostos de adquisición
con prezo aprazado ou financiamento alleo, sempre que se acredite que o
importe do diñeiro doado se destina ao pagamento do prezo pendente ou á
cancelación total ou parcial do crédito.
- O concepto de vivenda habitual será o previsto na normativa reguladora
do IRPF
Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais y administrativas (en
vigor dende 01.01.2011)
Redución do 99 % do valor das parcelas forestais que formen parte da
superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que
realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade
xurídica.
- Manter a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste
para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia
obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.
- Non se aplicará de oficio. Deberá ser solicitada polo suxeito pasivo na
presentación da declaración do imposto. A solicitude se acompañará dos
xustificantes expedidos pola Consellería do Medio Rural que acrediten a
inclusión das devanditas parcelas na agrupación de propietarios forestais.
Só se poderá rectificar a solicitude dentro do período regulamentario de
declaración.
- A porcentaxe de redución aplicarase:
- Sobre o resultado de deducir do valor do ben ou dereito o importe das
cargas e gravames que prevé o artigo 12º da Lei 29/1987, do 18 de
decembro.
- Sobre a parte proporcional do importe das débedas e dos gastos que
sexan deducibles de acordo cos artigos 13º, 14º e 17º da mesma lei, sempre
que estes últimos se tivesen en conta na fixación da base impoñible
individual do donatario.
- Se se deixasen de cumprir os requisitos establecidos nas reducións
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anteriores, deberase pagar a parte do imposto que se deixase de ingresar
como consecuencia da redución practicada e os xuros de mora

7.4. Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)19
- Concepto
É un imposto indirecto que recae sobre o consumo de bens e servizos, gravando tres clases de
operacións:















Entregas de bens e prestacións de servizos realizadas por empresarios e profesionais
na súa actividade
Adquisicións intracomunitarias de bens, realizadas por empresas empresarios ou
profesionais normalmente
Importacións de bens
- Consideracións
Obras de rehabilitación ou análogas: inclúe dende 14/04/2010 a efectos deste
imposto, as instalacións de elementos elevadores, incluídos os destinar a eliminar
barreiras arquitectónicas para o seu uso por persoas con discapacidade.
Acreditación do grao de discapacidade a través do certificado emitido polo EVO, ou as
resolucións dos pensionistas de incapacidade permanente total, absoluta ou grande
invalidez da Seguridade Social, ou pensionistas de invalidez e inutilidade das clases
pasivas. Cando se trate de persoas con discapacidade cuxa incapacidade sexa
declarada xudicialmente: considerarase acreditado un grao de discapacidade do 65%.
Consideración da mobilidade reducida:
o persoas cegas ou con deficiencias visuais, e en todo caso, as afiliadas á ONCE que
acrediten a súa pertenza mediante o correspondente certificado.
o Titulares da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade emitidas
polas Entidades Locais
Vehículos para persoas con mobilidade reducida: Vehículo cuxa tara non é superior a
350 kg e que por construción, non pode alcanzar en liso, unha velocidade superior á
reducida 45km/h, proxectado e construídos especialmente (e non meramente
adaptado) para o uso de persoas con algunha disfunción ou incapacidade física. En
canto ao resto das súas características técnicas equipararanse aos ciclomotores de tres
rodas.
Autoturismo: Turismo destinado ao servizo público de viaxeiros con licenza municipal,
excluído o taxi.
Autotaxi: Turismo que presta servizos con contador ou taxímetro.

19

ORGANISMO COMPETENTE: Axencia Tributaria www.aeat.es
NORMATIVA DE REFERENCIA: - Lei 6/2006, de 24 de abril, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, Imposto sobre o
Valor Engadido para a clarificación de vehículo destinado ao transporte de persoas con discapacidade - Real Decreto 1466/2007,
de 2 de novembro, que modifica o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido - Real Decreto 1496/2003, de 15 de
decembro, polo que se modifica o Regulamento do IVE, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro - Lei 53/2002,
do 30 de decembro de medidas fiscais, administrativas e do Orde Social
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Vehículo de motor: Vehículo provisto de motor para a súa propulsión. Exclúense os
ciclomotores, tranvías e vehículos para persoas con mobilidade reducida.
- Beneficios fiscais
Exencións para entidades que teñan como obxectivos principais a educación ou
asistencia a persoas con discapacidade:
o As prestacións de servizos de educación especial e asistencia a persoas con
discapacidade (incluídos servizos de alimentación, aloxamento ou transporte),
efectuadas por entidades de dereito público ou entidades privadas de carácter
social
o Cesión de persoal realizado por entidades relixiosas para educación especial e
asistencia a persoas con discapacidade

Nas importacións de bens:
o


a)

b)
c)
d)

e)

Aquelas concibidas para a educación, o emprego ou a promoción social das
persoas con discapacidade, previo recoñecemento da Axencia Tributaria.

Aplicación de tipos impositivosreducidos:
o Aplicación do 4%:
Vehículos para persoas con mobilidade reducida, as cadeiras de rodas, e os vehículos
autoturismos e autotaxis especiais, ou vehículos a motor para o transporte habitual de
persoas con mobilidade reducida ou para o transporte de persoas con discapacidade
en cadeira de rodas, previa adaptación ou non, e con independencia de quen sexa o
condutor
Próteses, órteses e implantes internos para persoas con discapacidade
A prestación de servizos de reparación de vehículos para persoas con mobilidade
reducida, das cadeiras de rodas.
A prestación de servizos de adaptación dos autotaxis e autoturismos para persoas con
discapacidade, e dos vehículos a motor que transporten habitualmente a persoas con
discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade reducida.
Os servizos de teleasistencia, axuda a domicilio, centros de día e de noite e atención
residencial, sempre que non estean exentos e se presten en prazas concertadas en
centros ou residencias ou mediante prezos derivados dun concurso administrativo
adxudicado ás empresas prestadoras ou como consecuencia dunha prestación
económica vinculada a tales servizos que cubra máis do 75% do seu prezo.
o Aplicación do 10%

Ás entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de bens:
a) Aparatos e produtos que sexan susceptibles de utilizarse esencial ou principalmente a
suplir as deficiencias físicas ou previr, diagnosticar, tratar, aliviar ou curar
enfermidades ou doenzas das persoas. Non se inclúe cosmética nin produtos de
hixiene persoal, agás compresas, tampóns e protexeslips.
b) A prestación de servizos de asistencia social que non están exentas nin lles sexa de
aplicación o tipo do 4%.
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c) A asistencia sanitaria, dental e curas termais non exentas

7.5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados20
- Concepto
Recolle tres impostos diferentes:




O imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas : transmisións de toda clase de
bens e dereitos
O imposto sobre operacións societarias: constitución, aumento e diminución de
capital, fusión, escisión e disolucións de sociedades.
O imposto sobre actos xurídicos documentados : formalización de documentos
notariais, mercantís, administrativos, como por exemplo escrituras públicas, letras de
cambio, etc...

- Beneficios fiscais
a) O imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas:
 Está prevista a aplicación do tipo impositivo do 7% á transmisión de inmobles, así
como a constitución e cesión de dereitos reais que recaian sobre bens inmobles, agás
os dereitos reais de garantía.
 4% o tipo de gravame aplicable ás transmisións de inmobles que vaian constituír a
vivenda habitual do contribuínte cando este sexa unha persoa con discapacidade
física, psíquica ou sensorial cun grao igual ou superior ao 65%.
No caso de que a vivenda sexa adquirida por varias persoas, o tipo aplicarase exclusivamente á
parte proporcional que lle corresponda ao contribuínte con discapacidade.
O concepto de vivenda habitual será o previsto na normativa reguladora do imposto sobre a
renda das persoas físicas. E no momento de presentación do imposto, o contribuínte debe
achegar a xustificación documental axeitada e suficiente da condición de persoa con
discapacidade.


6% o tipo de gravame aplicable á adquisición de vivenda que vaia ser obxecto de
inmediata rehabilitación, e terá que cumprir os seguintes requisitos:
o Na escritura pública que documente a adquisición indicarase que a vivenda vai ser
obxecto de inmediata rehabilitación.
o As obras de rehabilitación deberán ser rematadas nun prazo inferior a trinta e seis
meses desde a data de devengo do imposto. Para estes efectos, no prazo dos
trinta días posteriores á finalización dos trinta e seis meses, o suxeito pasivo

20

ÓRGANO COMPETENTE: Consellería de Facenda
NORMATIVA DE REFERENCIA: Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (Art. 3) - Lei 8/2010, do 29 de
outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación
do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias. - Artigo 60 da Lei 16/2008, do
23 de Decembro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 - Real Decreto Lexislativo 1/1993,
do 24 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados - Real Decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados
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o

deberá presentar perante a Administración tributaria a licenza de obras e as
facturas derivadas da rehabilitación coa desagregación por partidas.
O incumprimento desta obriga determinará a perda do dereito ao tipo reducido.

b) O imposto sobre actos xurídicos documentados:
 Está prevista a aplicación do tipo de gravame do 0,3%, na súa modalidade de
documentos notariais, para as primeiras copias de escrituras que documenten unha
adquisición de vivenda habitual, se:
O adquirente sexa:
 Ser membro de familia numerosa e destine o inmoble adquirido a vivenda habitual
da súa familia, e non superar de patrimonio de todos os membros da familia non
superará a cifra de 400.000 euros, máis 50.000 euros adicionais por cada membro
superior ao mínimo para obter a condición de familia numerosa.
 Idade inferior a trinta e seis anos e a partir do 16/11/2010 e só ata o 31/12/2011, a
suma do patrimonio dos adquirentes para os que vaia constituír a súa vivenda
habitual e, de ser o caso, dos demais membros das súas unidades familiares non
superará a cifra de 250.000 euros, máis 30.000 euros adicionais por cada membro
da unidade familiar que exceda do primeiro.
 Está prevista a aplicación do 0,50% nas primeiras copias de escrituras que documenten
a primeira adquisición de vivenda habitual suxeita ao imposto sobre actos xurídicos
documentados, na súa modalidade de documentos notariais, e á constitución de
préstamos hipotecarios destinados ao financiamento da adquisición de primeira
vivenda habitual suxeita o imposto actos xurídicos documentados, na súa modalidade
de documentos notariais
 O 1% para as primeiras copias de escritura e actas notariais.
 0,75% para as primeiras copias de escrituras que documenten a primeira adquisición
de vivenda habitual ou a constitución de préstamos hipotecarios destinados ó seu
financiamento.
Para estes efectos, haberá que aterse ó concepto de vivenda habitual previsto na
normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.
 2% aplicable as primeiras copias de escrituras que documenten transmisións de bens
inmobles nas que se renunciase á exención do imposto sobre o valor engadido, tal e
como se prevé no artigo 20.Dous da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto
sobre o valor engadido.
 Bonificación do 75% da cota nas escrituras públicas outorgadas para formaliza-la
declaración de obra nova ou a división horizontal de edificios destinados a vivendas de
alugueiro, se cumpre o seguinte:
o Que se indique no documento que o promotor da edificación vai dedicarse
directamente á súa explotación no réxime de arrendamento e destinar a esta
actividade a totalidade das vivendas existentes nesta. A bonificación entenderase
concedida con carácter provisional e estará condicionada a que, dentro dos dez
anos seguintes á finalización da construción, non se produza calquera das
seguintes circunstancias:
a. Que exista algunha vivenda que non estivese arrendada durante un
período continuado de dous anos.
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b. Que se realizase a transmisión dalgunha das vivendas.
c. Que algún dos contratos de arrendamento se subscribise por un período
inferior a catro meses.
d. Que algún dos contratos de arrendamento teña por obxecto unha vivenda
amoblada e o arrendador se obrigue á prestación dalgún dos servizos
complementarios propios da industria hostaleira, como restaurante,
limpeza, lavado de roupa ou outros análogos.
e. Que algún dos contratos de arrendamento se subscribise a favor de
persoas que teñan a condición de parentes, ata o terceiro grao inclusive,
co promotor ou cos promotores, se estes fosen empresarios individuais,
ou cos socios, conselleiros ou administradores, se a promotora fose persoa
xurídica.
-

Exencións

Están exentas do imposto (previa solicitude ó Ministerio de Economía e Facenda) as
asociacións declaradas de utilidade pública adicadas á protección, asistencia ou integración de
persoas con discapacidade.

7.6. Patrimonios protexidos21
- Concepto
A lei 41/2003 regula os patrimonio protexidos das persoas con discapacidade. Dita regulación
ten como obxectivo favorecer a constitución destes fondos patrimoniais vinculados á
satisfacción das necesidades vitais das persoas con discapacidade. Neste sentido, adóptanse
unha serie de medidas para favorecer as aportacións a título gratuíto aos patrimonios
protexidos reforzando os beneficios fiscais a favor das persoas con discapacidade.
-

Beneficiarios

Terán consideración, exclusivamente, as persoas con discapacidade afectadas polos seguintes
graos de discapacidade:







As afectadas por unha discapacidade psíquica igual ou superior ao 33%
As afectadas por unha discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%.
- Reducións por aportacións ao patrimonio protexido:
Persoas con dereito á redución
As que teñan unha relación de parentesco en liña directa ou colateral hasta o terceiro
grao inclusive co discapacitado
O cónxuxe do discapacitado
Aquelas que o tiveran ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento
-

Contía da redución

21

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
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As aportacións realizadas, que poderán ser dinerarias ou non dinerarias, darán dereito a
reducir a base impoñible do aportante, co límite máximo de 10.000€ anuais. O conxunto das
reducións practicadas por todas as persoas que efectúen aportacións a favor dun mesmo
patrimonio protexido non poderá exceder de 24.250€ anuais. No seu caso, cando concurran
varias aportacións ao mesmo patrimonio protexido e se supere o límite de 24.250€, a redución
debe facerse de forma proporcional ao importe de ditas aportación. Cando as aportacións
excedan dos límites previstos ou en aqueles casos nos que non proceda a redución por
insuficiencia da base impoñible, terase dereito a redución nos catro períodos impositivos
seguintes, hasta esgotar en cada un deles os importes máximos de redución. No caso de
concorrencia aplicaranse en primeiro lugar a redución de exercicios anteriores.




- Tratamento fiscal para o contribuínte discapacitado das aportacións recibidas
Cando estas aportacións sexan persoas físicas, terán a consideración de rendementos
de traballo hasta o importe de 10.000€ anuais por cada aportante y 24.250€ anuais no
conxunto
Cando os aportantes sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades, terán a
consideración de rendementos de traballo sempre que fora gasto deducible no
Imposto sobre Sociedades, co límite de 10.000€ anuais. Este límite é independente dos
anteriores.

Cando estas aportacións se realicen a favor dos parientes, cónxuxes ou persoas a cargo dos
empleados do aportante, unicamente terán a consideración de rendementos de traballo para
o titular do patrimonio protexido. Estes rendementos están exentos, hasta un importe máximo
anual de 3 veces o IPREM. Este límite aplícase conxuntamente para as prestacións en forma de
renta derivadas de sistemas de previsión social de discapacidade.

7.7. Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 22
- Concepto
Este imposto grava a primeira matriculación definitiva en España de vehículos, novos ou
usados, provistos de motor para a súa propulsión.



Acreditación da discapacidade
Mediante o certificado do grao de discapacidade emitido polo EVO
Resolución de incapacidades laborais do INSS ou Clases Pasivas (si tivera o carácter
provisional dita exención esixe que se manteña a condición de pensionista durante
4 anos)

-

Tipo de gravame

Depende das emisións de CO2 e do tipo de vehículo, máximo previsto no 12%

22

ORGANO COMPETENTE: Axencia Tributaria www.aeat.es
NORMATIVA DE REFERENCIA: Lei 38/1992, de 28 de decembro, de Impostos Especiais – Real decreto 774/2066, de 23 de xuño,
que modifica o Regulamento dos impostos(RD 1165/1995, de 7 xullo) – Lei 51/2007, de 25 de decembro, de Orzamentos xerais do
Estado – Real decreto 27/2003, de 10 de xaneiro.
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- Exención do Imposto
 Os vehículos para persoas con mobilidade reducida
 Os vehículos automóbiles matriculados a nome de persoas con discapacidade
para o seu uso exclusivo, sempre concorran os seguintes requisitos:
o Transcorrese a lo menos 4 anos dende a matriculación doutro vehículo en
análogas condicións, agás en supostos de sinistro total de vehículos,
debidamente acreditado.
o Que non sexan obxecto dunha transmisión posterior por actos intervivos
durante o prazo de 4 anos seguintes á data da a súa matriculación.
 Os taxis, autotaxis e autoturismos.

7.8. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica23
- Concepto
Imposto directo de xestión municipal, que grava a titularidade dos vehículos aptos para
circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.
Considérase vehículo apto para a circulación o que estea inscrito nos rexistros públicos de
vehículos mentres non causaren baixa neles. Tamén se considerarán aptos os vehículos
provistos de permisos temporais e matrícula turística.
- Beneficios fiscais: Exención
 Vehículos para persoas con mobilidade reducida
 Vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso
exclusivo, mentres:
o Se manteñan ditas circunstancias
o Tanto vehículos conducidos pola persoa con discapacidade como os
destinados ao seu transporte
o Requisitos xerais:
o Exención non aplicable a mais dun vehículo simultaneamente.
o Consideración de persoa con discapacidade ás que teñan o certificado do
grao de discapacidade emitido polos Equipos de Valoración. A equiparación
no caso das persoas pensionistas non procede con carácter xeral, só se ven
previsto na Ordenanza fiscal municipal
o Exención rogada previa solicitude por parte da persoa con discapacidade ou
solicitante.
o Terase que indicar as características do vehículo, a matrícula e a causa do
beneficio.
o A Administración municipal expedirá un documento que acredite a concesión
da exención
o Terase que aportar o certificado de discapacidade,

23

ORGANISMO COMPETENTE: Administración municipal
NORMATIVA DE REFERENCIA: Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora de Facendas
Locais Ordenanza fiscal municipal do IVTM
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o

Terase que xustificar o destino do vehículo ante o Concello da forma prevista
na correspondente Ordenanza fiscal municipal.
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