10. Outros beneficios e servizos

10.1 Prestacións do Instituto das Forzas Armadas (ISFAS)
- Tratamentos especiais

Son axudas destinadas a titulares e beneficiarios menores de 18 anos que acrediten
padecer unha limitación na actividade igual ou superior ao 25 % susceptible de mellora
mediante tratamento en centro especializado (hai un importe máximo determinado de
axuda)
- Terapia de mantemento e ocupacional

- Axuda dirixida a asegurados que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao
33% e precisen este servizo para o seu desenvolvemento persoal e a súa integración
sociolaboral (o importe máximo da axuda está determinado).
- Axudas para a Atención de Enfermos Crónicos
Esíxense unha serie de requisitos ademais do recoñecemento de discapacidade.
Poden solicitarse axudas para aparellos e material especializado:
- Cama articulada.
- Colchón antiescaras.
- Guindastre elevador ou aparellos similares.
- Adaptación de vehículos a motor.
- Eliminación de barreiras arquitectónicas para persoas con discapacidade.
- Elevador de WC.
- Cadeira de baño ou asento giratorio bañeira.
- Outras axudas técnicas.

10.2 Prestacións MUFACE
O Programa ten como finalidade facilitar a autonomía persoal, e contribuír a sufragar o
custo dos servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas que teñan un
grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. Existen outras condicións de acceso.
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Tipos de Axudas
1. Axudas para mantemento e potenciación da capacidade residual

As axudas desta modalidade terán por obxecto contribuír ao pago dos gastos de:
a) Tratamentos de carácter médico - funcional.
b) Terapia de mantemento e ocupacional.
c) Actividades formativas dedicadas a facilitar á persoa con discapacidade psíquica ou
sensorial as habilidades adecuadas para a súa desenvolvimiento na vida diaria, familiar,
social e laboral.
d) Estimulación precoz (Atención Temperá) dirixida a evitar o proceso dexenerativo e a
potenciar as capacidades físicas, psíquicas ou sensoriais dos menores con discapacidade,
cuxa idade haberá de ser inferior a 7 anos.
2. Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas e para medios técnicos

A finalidade destas axudas é:
a) Contribuír á eliminación de barreiras arquitectónicas para facilitar á persoa con
discapacidade o acceso e mobilidade na súa propia vivenda, así como nas zonas comúns
que afecten á mesma, na parte que lle corresponda.
b) A potenciación de relacións e comunicacións da persoa con discapacidade coa súa
contorna a través da utilización de medios ou axudas técnicas, para solucionar as
dificultades que puidese atopar na realización das actividades da vida diaria.

10.3 Tarxeta dourada RENFE
As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65% teñen dereito ao Cartón
Dourado que debe levar impresa a frase "E ACOMPAÑANTE", para permitir viaxar a
outra persoa gozando das mesmas condicións de desconto que o titular, sempre que
acompañe a este na viaxe.
En AVE-Longa Distancia

Os luns, martes, mércores e xoves benefíciase dun 40% de desconto. Os venres, sábados
e domingos, o desconto será do 25%.
Validez anual, pódese adquirir en estacións Renfe, Oficinas de Vendas e Axencias de
Viaxes por 6 Euros.
En Media Distancia Convencional

Desconto do 40% en todos os trens, días e percorridos. En Avant
. 25% de luns a venres.
. 40% sábados e domingos.
En Proximidades

Redución do 40%.
En Ancho Métrico

Desconto do 50% en todos os trens, días e percorridos.
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10.4 Xustiza gratuíta
As persoas con discapacidade teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta pero non se
trata dun recoñecemento directo, pois está condicionado o seu recoñecemento aos
procedementos que garden relación coas circunstancias de discapacidade concorrentes
no solicitante. Recoñécese ademais o dereito en caso a condición de que non se exceda
do quíntuplo do IPREM, tendo en conta ademais a carencia de patrimonio suficiente. A
Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta determina a concorrencia deste dereito.
As persoas con discapacidade teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta aínda nos
casos de superar o dobre do IPREM (en caso de non integración en unidade familiar)
Con todo, non se trata dun recoñecemento directo, pois este dereito está condicionado á
concorrencia dos seguintes requisitos:
1. Requisito subxectivo: conforme ao establecido no artigo 5.2 da lei 1/1996 de

Asistencia Xurídica Gratuíta, o suxeito debe reunir as condicións de recoñecemento de
discapacidade esixidas no artigo 4.2 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas
con discapacidade e da súa inclusión social (anterior artigo 1.2 da lei 51/2003 aínda
presente no texto legal):
(…) Terán a consideración de persoas con discapacidade aquelas a quen se lles
recoñeceu un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Considerarase
que presentan unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento os
pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade
permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, e aos pensionistas de clases
pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade.
2. Requisito obxectivo: conforme ao establecido no artigo 5.2 da lei 1/1996,

recoñecerase este dereito nos procedementos que garden relación coas circunstancias de
discapacidade concorrentes no solicitante.
3. Requisito económico: conforme ao establecido no artigo 5.2 en relación co 5.1 da

lei 1/1996, recoñecerase o dereito en caso a condición de que non se exceda do
quíntuplo do IPREM, tendo en conta ademais a carencia de patrimonio suficiente.
4. Requisito procesual: a Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta determinará

excepcionalmente a concorrencia deste dereito determinando así mesmo as prestacións
do artigo 6 que serán de aplicación ao solicitante.
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10.5 Tramitación Servizo de axuda a domicilio e Teleasistencia
A través dos Centros Municipais de Servizos Sociais dos Concellos e comarcas. A
concesión destes servizos está supeditada ao grao de discapacidade do solicitante e dos
membros da familia, así como outros requisitos.

10.6 Outras axudas e servizos para o colectivo de persoas con
discapacidade
Axudas contempladas polos organismos competentes en materia de Servizos Sociais xa
sexan municipais, autonómicos ou estatais, ou da iniciativa privada social, do mesmo
xeito que empresas do ámbito privado que contemplan estas axudas a nivel de
responsabilidade social corporativa.

10.7 Abono social - Movistar
- Abono social para persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 65 % e uns
ingresos da unidade familiar que non superen a cantidade estipulada.
Beneficios: Redución do 70% na cota de alta e instalación e do 95% na cota de abono

mensual da liña individual. É aplicable a unha soa liña individual por cliente. Revisión
anual.

10.8 Centro Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas
(CEAPAT)
O CEAPAT ten como misión contribuír a facer efectivos os dereitos das persoas con
discapacidade e persoas maiores, a través da accesibilidade integral, os produtos e
tecnoloxías de apoio e o deseño pensado para todas as persoas.
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10.9 PMR Aena
En cumprimento do Regulamento (CE) 1107/2006 do Parlamento Europeo, ponse en
marcha a partir do 26 de xullo de 2008 en todos os aeroportos europeos un servizo de
atención aos pasaxeiros con mobilidade reducida.
Esta medida comunitaria supón un gran avance social para as persoas con discapacidade
e por esta razón, dispuxéronse todos os recursos económicos, materiais e humanos
necesarios para facer posible que en todos os aeroportos españois préstese un servizo de
calidade que garanta que todas as persoas poidan gozar do transporte aéreo entre
calquera punto da xeografía europea, sexa cal for a súa discapacidade.
Pódese solicitar a través da web de Aena o servizo de asistencia a persoas con
mobilidade reducida, polo menos con 48 horas de antelación. Débense comunicar as
necesidades particulares de cada caso, así como comunicalas á compañía aérea
previamente para asegurar a praza no avión.
Aena pon tamén a disposición un servizo telefónico que atenderá as necesidades de
mobilidade reducida as 24 horas do día. A través da web dispoñen de servizo para as
persoas con discapacidade auditiva.

10.10 Programa de acollemento familiar para persoas maiores e
persoas con discapacidade
Son axudas individuais da Comunidade Autónoma Galega destinadas a sufragar os
custos ocasionados polo acollemento de persoas maiores de 65 anos ou persoas con
discapacidade, que cumpran os requisitos establecidos.

Requisitos dos acollidos:

. Ser español ou cidadán dalgún dos Estados da Unión Europea, empadroado e con
residencia efectiva en Galicia.
. Non ter relación de parentesco en liña directa en ningún grao, e en liña colateral por
consanguinidad ata o terceiro grao con ningún membro da familia de acollida, salvo
excepcións.
. En persoas con discapacidade, ser maior de idade e posuír cualificación igual ou
superior ao 65%.
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Requisitos dos acolledores:

. Ser español ou cidadán dalgún dos Estados da Unión Europea, empadroado e con
residencia efectiva en Galicia.
. Que polo menos un dos acolledores sexa maior de idade e non supere os 65 anos, no
momento de formalizar a solicitude.
. Que exista ausencia de ánimo de lucro no que respecta ao programa de acollemento.
. Non ter a condición de titor legal dos acollidos.
Respecto da vivenda, (que poderá ser a do acolledor ou a do acollido), deberá ter fácil
acceso, estar dotada de suficientes condicións hixiénicas e de salubridade, auga
corrente, luz eléctrica e cuarto de baño, e carecer de barreiras que impidan o acceso e
normal desenvolvemento da vida diaria.
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