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BASES AXUDAS TECNICAS
Artigo 1º. Obxecto.
Constitúen o Obxecto desta Ordenanza o outorgamento de axudas individuas dirixidas a persoas , maiores o con
discapacidade a fin de favorecer a súa autonomía personal, garantizandolles a realización das actividades vitales
básicas
Artigo 2. Financiación da convocatoria.
O orzamento destinado a financiación da presente ordenanza será o que conste no orzamento municipal con cargo
a aplicación 231.227 99
Artigo 3. Persoas beneficiarias.
A) Persoas que sexan usuarias do SAF do Concello de Muxía e que presenten una mobilidade reducida.
En caso excepcionais de non ter recoñecida esta situación, iniciar trámite/solicitude nos servizos
sociais para o seu recoñecemento.

Artigo 3. Requisitos.
Serán requisitos indispensables para poder recibir axudas:
a) Ter residencia efectiva na localidade e estar empadroado no concello de Muxía.
b) Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou outras de carácter municipal co Concello
de Muxía.
c) No ter este servizo a través dalgunha Mutua, seguro privado u similar.
d) Non superar a unidade familiar efectiva uns ingresos anuais ao último exercicio declarado para o IRPF,
segundo o seguinte cadro:
FAMILIA
( Nº de membros)
1
2
3
4
5

NUMERO DE MEMBROS
( límite ao ano)
2,50 * IPREM
2,85* IPREM
3,15* IPREM
3,45 *IPREM
3,75* IPREM

Artigo 4. Documentación.
1. Copia do documento nacional de identidade do/a interressado/a ou do seu representante legal, asi como
documento que acredite tal representación.
2. Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade familiar efectiva, a través de:
a. Nóminas, recibos, xustificantes, pensións, certificados do INEM o calquera documento que acredite
os ingresos da persoa ou unidade familiar.
b. Declaración do Imposto sobre a renda de persoas físicas.
c.

Declaración responsable do interesado que se faga constar, no seu caso, a carencia absoluta de
rendas familiares.
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d. Declaración do interesado de estar ao corrente das obrigas fiscais e coa seguridade social, así
declaración responsable en que se faga constar que non recibe doutros organismos, e para a
mesma finalidade, axuda da que se concede.
e. Declaración de non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para obter a condición de
beneficiario da axuda.
f.

Documentos acreditativos da situación de necesidade determinantes da solicitude que deben ser
orixinais e así como documentos acreditativos que permitan valorar a situación de necesidade e
vulnerabilidade socioeconómica.

Artigo 5. Procedemento de concesión das axudas.
a) O expediente de concesión se poderá iniciar coa solicitude da persoa interesada, en modelo establecido ou
se poderá iniciar tamén de oficio mediante informe emitido polos servizos sociais municipais, que iniciarán o
expediente a todos os efectos.
b) Estudo e valoración da petición ou da situación no caso de facerse de oficio, e das circunstancias familiares
por parte dos técnicos municipais de servizos sociais que necesariamente inlcuirá la realización dun infrome
dos servizos sociais.
c) A proposta de concesión ou denegación da axuda firmada polos técnicos municipais de servizos sociais.
d) A proposta de concesión deberá axustarse necesariamente as características destas axudas e a existencia
de crédito adecuado e suficiente.

e) Debido as características de estas axudas, a proposta de concesión deberá resolverse pola súa natureza a
maior brevidade, no prazo máximo de 10 días dende a presentación de solicitude ou inicio de oficio.
f)

A proposta será elevada a Alcaldía para a firma da Resolución correspondente, que deberá efectuarse nun
prazo máximo de 15 días dende a presentación da solicitude.

6. Criterios de concesión.
Para a concesión da axuda se terá en conta os seguintes indicadores:
Un indicador económico, con carácter excluínte, a súa aplicación verá determinada en función ao sinalado do
IPREM como indicador Público de Renda de Efectos Múltiples anual e os complementos segundo número de
membros da unidade familiar efectiva en función cada ano da lexislación reguladora da renda de inclusión social de
Galicia ( RISGA)

Un indicador de risco/ ou exclusión, que valorará a situación de dificultades para a mobilidade, segundo
informe dos servicios sociais municipais.
7. Contido da axuda
Consistirá na entrega, en réxime de préstamo, da axuda técnica precisa dentre as mencionadas no Anexo a estas
bases. Os elementos individuais de uso persoal preciso serán por conta dos beneficiarios/as.
8.- O préstamo das axudas técnicas rematará, en principio, o 31 de decembro 202 1, polo que na primeira semana
de xaneiro deberá de producirse a devolución das axudas técnicas, nas mesmas condicións nas que foron
entregadas.Para elo o/a beneficiario/a pondrase en contacto cos servicios sociais municipais.
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ANEXO

Axudas técnicas que están directamente relacionadas coa situación de dependencia ou limitación que
presentan as persoas maiores e van dirixidas a favorecer a súa capacidade de autonomía
Dispositivos de axuda para facilitar a mobilidade persoal:
•
•
•
•
•

Adquisición de arnés
adquisición de cinto de seguridade
adquisición guindastre
adquisición incorporador
outros dispositivos para cambios posturais

Axudas para mobiliario adaptado:
•
•
•
•
•
•

Adquisición mesa regulable en altura
adquisición butaca ou cadeira xeriátrica
adquisición varandas abatibles cama
adquisición carro elevador ( elevador cama)
adquisición camas especiais, con ou sen axuste motorizado
outros dispositivos similares

