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Seoane; sur, estrada C-540; leste, Manuela Sánchez
Seoane e oeste, José María Casal Sánchez.

Correspóndese coas referencias catastrais de rústica
15026A036002810000QY e 000400200NH67F0000GF.

Inscrito no Rexistro da Propiedade de Betanzos no
tomo 2.023, libro 135, folio 150, predio 15.380.

3. Soar cunha superficie total de 362 m2, sobre o
cal se asenta un edificio coñecido como antiga case-
ta de legoeiros de Dodro, de planta baixa de 107 m2,
no punto quilométrico 3,090 da estrada C-550,
actual AC-305 Padrón-Ribeira, hoxe lugar da Igre-
xa, 28, Cruceiro, concello de Dodro (A Coruña).
Estrema: norte, Rosa Vigo Pérez; sur, estrada AC-
305 Padrón-Ribeira; leste, Rosa Vigo Pérez e oeste,
Rosa Vigo Pérez, Carlos Calvo Susavila e Manuel
Vigo Pérez.

Referencia catastral: 15033A004007630000JP de
rústica e 000102300NH22H0001ZQ de urbana.

Inscrito no Rexistro da Propiedade de Padrón, no
tomo 824, libro 74, folio 203, predio nº 10.191.

4. Predio de 357,3 m2 de superficie, sito na aveni-
de Sousas, 11 en Verín (Ourense), sobre o cal se
asenta unha construción dedicada a caseta de
legoeiros, cunha superficie útil de 407,52 m2, distri-
buídos en entresollado, baixo e planta primeira.
Estrema: norte, terreo propiedade do Ministerio de
Fomento; sur, avenida de Sousas; leste, casa de Her-
minio Gil e oeste, terreo de Bernardo García Limia.

Referencia catastral: 0246924PG3404N0001IW.

Inscrito no Rexistro da Propiedade de Verín, no
tomo 698, libro 141, folio 4, predio nº 24.208.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2011.

P.D. (Orde 27-4-2009)
Rosa Mª Pedrosa Pedrosa

Secretaria xeral e do Patrimonio
da Consellería de Facenda

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 17 de febreiro de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras que rexe-
rán a concesión de axudas individuais
destinadas á promoción da autonomía
persoal e a accesibilidade e se procede á
súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 27º.23 asígnalle á comunidade autónoma compe-
tencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos
sociais de Galicia (Diario Oficial de Galicia nº 245,

do 18 de decembro) recolle no seu artigo 3º como un
dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais
«garantir a vida independente e a autonomía persoal
das persoas en situación de dependencia», e no seu
artigo 20º.1 establece como unha das actuacións
incluídas no catálogo de servizos sociais «as axudas
técnicas e instrumentais, que permitan manter a auto-
nomía da persoa para desenvolverse no seu medio».

A Consellería de Traballo e Benestar, segundo o
Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se fixa a
súa estrutura orgánica, modificado polo Decre-
to 9/2011, do 20 de xaneiro, é o órgano responsable
da dirección e control do desenvolvemento das fun-
cións e competencias que, en materia de servizos
sociais, lle corresponden á Xunta de Galicia.

Pola súa parte, a Orde do 17 de decembro de 2007
(Diario Oficial de Galicia do 21 de decembro), pola
que se establecen os criterios para a elaboración do
Programa Individual de Atención, fixación das
intensidades de protección dos servizos, réxime de
compatibilidade das prestacións e xestión das pres-
tacións económicas do sistema para a autonomía e
atención á dependencia na Comunidade Autónoma
de Galicia, de acordo á Lei 39/2006, do 14 de
decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia,
establece na disposición adicional primeira que a
xefatura territorial da Administración autonómica
competente en materia de servizos sociais poderá, de
acordo ás súas dispoñibilidades orzamentarias, esta-
blecer acordos específicos para a concesión de axu-
das económicas co fin de facilitar a autonomía per-
soal, apoiando á persoa con axudas técnicas e facili-
tando a accesibilidade e as adaptacións do fogar.

Neste marco xeral incardínase esta orde, que ten por
obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de
axudas económicas non periódicas a persoas en situa-
ción dependencia para o ano 2011, destinadas á promo-
ción da autonomía persoal e a accesibilidade, de confor-
midade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006, do 21
de xullo, polo que se aproba o seu regulamento de
desenvolvemento, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, tendo en
conta as súas posteriores modificacións, e na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, desenvolta a
través do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (Diario Ofi-
cial de Galicia nº 20, do 29 de xaneiro). En consecuen-
cia, esta orde adaptarase á normativa referida, tendo en
conta, en todo caso, os principios de publicidade, obxec-
tividade e concorrencia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño
atribuídas,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e finalidade destas axudas e
réxime de incompatibilidades.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases
reguladoras da convocatoria pública para a conce-
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sión de axudas individuais en réxime de concorren-
cia competitiva, de carácter non periódico, para per-
soas en situación de dependencia, empadroadas na
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade destas axudas é a de colaborar en
determinados gastos, con efectos do 1 de xaneiro de
2011, destinados a:

-Apoiar a persoa con axudas técnicas ou produtos
de apoio para o normal desenvolvemento da vida
diaria.

-Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a
eliminación de barreiras arquitectónicas e de comu-
nicación no interior da vivenda que contribúan a
mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de
dependencia maiores, así como mellorar a súa acce-
sibilidade.

-Adquisición de próteses dentais e audífonos co
obxecto de compensar as limitacións funcionais.

3. Unicamente poderán ser obxecto de financia-
mento para esta convocatoria as actuacións que se
realicen no ano 2011.

4. Réxime de incompatibilidades:

As axudas destinadas a persoas en situación de
dependencia serán complementarias do catálogo de
servizos e das prestacións económicas derivadas do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
como consecuencia da aplicación da Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia,
e serán subsidiarias e, se é o caso, complementarias
da carteira de servizos comúns de análoga natureza
e finalidade do Servizo Galego de Saúde ou doutras
liñas de actuación similares.

Artigo 2º.-Requisitos dos beneficiarios.

1. Poderán ser beneficiarios das axudas reguladas
nesta orde:

Persoas que teñan recoñecida a situación de
dependencia polo órgano de valoración da depen-
dencia, segundo o establecido no Decreto 15/2010,
do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de dependencia
e do dereito ás prestacións do sistema para a autono-
mía e atención á dependencia, nos seguintes graos e
niveis:

-Grao III, niveis 1 e 2.

-Grao II, niveis 1 e 2.

Tamén poderán optar a solicitar as axudas regula-
das nesta convocatoria as persoas que teñan solici-
tado o recoñecemento da súa situación de dependen-
cia con anterioridade á data de publicación desta
convocatoria. Neste caso, o dereito á percepción da
axuda quedará condicionada a que lles sexa recoñe-
cida a situación de dependencia en calquera dos
graos e niveis anteriores.

2. Ademais os beneficiarios deberán cumprir os
seguintes requisitos:

a) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que a axuda solicitada derive do grao e nivel de
dependencia recoñecido.

c) Que a renda per cápita da unidade familiar da
que forma parte o solicitante, calculada conforme o
previsto no artigo 9º letra a) desta convocatoria, non
supere o 125% do indicador público da renda de
efectos múltiples (IPREM) establecido para o ano
2011, incluíndo as pagas extraordinarias. Cando a
unidade familiar estea formada por dous membros
ese límite elevarase ata o 150% do IPREM e cando
estea constituída por un só membro ata o 175% do
IPREM.

No caso dos solicitantes de axuda destinada ás
actuacións subvencionables previstas no artigo 3º.B,
estas porcentaxes reduciranse respectivamente ao
100%, 125% e 150% respectivamente.

d) Non ter percibido nos dous últimos anos axudas
para o mesmo fin, solicitadas ao abeiro das convoca-
torias referidas a esta orde, salvo que concorran as
seguintes circunstancias:

*Que a adaptación ou axuda técnica solicitada
sexa complementaria da anteriormente concedida,
para os efectos de previr a situación de dependencia
ou de promover a autonomía persoal do solicitante.

*Que a adaptación ou axuda técnica solicitada
sexa distinta das anteriormente concedidas e se
deba a un agravamento da súa situación. Neste
suposto, se a solicitude se debe a unha substitución
da axuda técnica por agravamento da situación, para
poder realizar a solicitude será necesario doar a axu-
da técnica/produto de apoio ao servizo de préstamos
de axudas técnicas.

e) No caso de ter percibido axuda para distinto fin
na convocatoria do ano anterior referida a esta mes-
ma orde, deberá terse xustificado en tempo e forma.

f) Os establecidos con carácter xeral para obter a
condición de beneficiario de subvencións no arti-
go 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.

3. No momento de ditarse a resolución da axuda
debe persistir a súa necesidade.

Artigo 3º.-Actuacións subvencionables.

A) Adaptación funcional do fogar e supresión de
barreiras arquitectónicas e de comunicación no inte-
rior da vivenda:

-Adaptación funcional do fogar: entenderase por
adaptación funcional do fogar a adquisición, instala-
ción e adaptación daqueles mecanismos e útiles
necesarios para procurar a maior autonomía posible
nas actividades da vida diaria na vivenda habitual
da persoa en situación de dependencia.
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-Barreira arquitectónica: entenderase por barreira
arquitectónica calquera impedimento, traba ou obs-
táculo que limite ou impida o acceso, a liberdade de
movemento, a estadía, a circulación das persoas con
mobilidade reducida, a comunicación sensorial ou
calquera outra limitación.

-Actuacións subvencionables: considéranse actua-
cións subvencionables aquelas accións destinadas a
facilitar o acceso, a mobilidade, a comunicación e a
realización das actividades básicas da vida diaria,
tanto en vivendas unifamiliares como nas de propie-
dade horizontal, no interior do fogar.

No caso de que o obxecto da axuda sexa a elimina-
ción de barreiras, será requisito que o gasto das
obras non corresponda á comunidade de propieta-
rios, de conformidade co previsto nos artigos 10º e
11º da Lei 49/1960, de propiedade horizontal,
segundo redacción dada pola Lei 51/2003, de igual-
dade de oportunidades, non discriminación e acce-
sibilidade universal das persoas con discapacidade.

-Documentación específica: anexo V relativo ao
orzamento de eliminación de barreiras e adaptación
funcional do fogar.

-Contía máxima subvencionable:

*Adaptación funcional do fogar: 3.000 euros.

*Eliminación de barreiras arquitectónicas e de
comunicación no interior da vivenda: 3.000 euros.

B) Adquisición de próteses dentais e audífonos,
non previstos no sistema sanitario:

-Destinatarios e condicións específicas de acceso:
solicitantes con alteracións na función e/ou na estru-
tura corporal que precisen dalgún destes dispositi-
vos para compensar o déficit existente. Non poderán
optar ás axudas para audífonos os menores de 16
anos, ao ser unha prestación cuberta polo sistema
sanitario.

-Documentación específica: informe médico dun/a
facultativo/a especialista que, salvo para as próteses
dentais, deberá ser da rede pública, no cal se espe-
cifique a necesidade deste tipo de dispositivo para
restablecer ou compensar a perda/diminución na
estrutura ou función corporal. Para estes efectos,
utilizarase o espazo reservado a esta finalidade no
propio impreso de solicitude que figura no anexo III.

-Contía máxima subvencionable:

*Próteses dentais: 500 euros.

*Audífonos, non previstos no sistema sanitario:
800 euros.

C) Adquisición de axudas técnicas ou produtos de
apoio:

-Axudas técnicas ou produtos de apoio: entendera-
se por axuda técnica ou produto de apoio, calquera
produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tec-
noloxía e software, fabricado especialmente ou dis-

poñible no mercado, para previr, compensar, contro-
lar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limita-
cións na actividade e restricións da participación.

-As axudas técnicas ou produtos de apoio que poi-
dan ser obxecto de subvención deberán ser suscep-
tibles de ser incluídas nalgún dos puntos da seguin-
te clasificación:

1. Para o aseo e hixiene persoal.

2. Para a alimentación.

3. Para a mobilidade, posicionamento e protección
persoal.

4. Para a comunicación.

5. Para o acceso ás tecnoloxías da información e
comunicación (TIC).

6. Para persoas con discapacidade auditiva ou
para persoas con discapacidade visual.

Terán prioridade as solicitudes de subvención
daquelas axudas técnicas/produtos de apoio que
figuran no anexo I desta orde.

Só serán subvencionables aquelas axudas técnicas
ou produtos de apoio que non sexan cubertas polo
catálogo de prestacións ortoprotésicas do Servizo
Galego de Saúde, ou calquera outra Administración
pública ou entidade privada, debendo presentar docu-
mentación acreditativa da denegación desta axuda.

-Contía máxima subvencionable: 2.500 euros.

Artigo 4º.-Crédito orzamentario.

O financiamento das axudas previstas nesta orde
efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2011 que a continuación se espe-
cifica:

12.06.312D.780.3, cun importe de 963.504 euros
destinado a atender as solicitudes das persoas en
situación de dependencia.

Non obstante, a dita asignación orzamentaria
poderá ser incrementada nos termos previstos no
artigo 31º.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

Artigo 5º.-Presentación de solicitudes.

1. A solicitude debidamente asinada polo solici-
tante da axuda ou o seu representante legal ou gar-
dador de feito, formalizarase segundo o modelo que
se xunta como anexo III e presentarase na xefatura
territorial da Consellería de Traballo e Benestar
correspondente á súa residencia, ou ben por calque-
ra dos medios previstos no artigo 38º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro. Se a solicitude se remite por
correo, presentarase en sobre aberto para que sexa
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datada e selada polo persoal de correos antes de pro-
ceder á súa certificación.

2. O modelo oficial da solicitude estará á disposi-
ción dos interesados nas xefaturas territoriais da
Consellería de Traballo e Benestar, nos servizos
sociais de atención primaria dos concellos e na páxi-
na web da Consellería de Traballo e Benestar
(http://www.xunta.es).

3. O prazo para a súa presentación será de dous
meses, contados a partir do día seguinte ao da publi-
cación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para
estes efectos, entenderase que o prazo vence o día
cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que
é o da publicación no Diario Oficial de Galicia, e, se
é festivo, o primeiro día hábil seguinte.

Artigo 6º.-Documentación.

1. As solicitudes virán acompañadas da seguinte
documentación:

a) Autorización ao xefe territorial da Consellería de
Traballo e Benestar correspondente, para a consulta
dos datos de identidade no Sistema de Verificación de
Datos de Identidade, de acordo co disposto no Decre-
to 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica
a documentación para a tramitación dos procedemen-
tos administrativos e se fomenta a utilización de
medios electrónicos, e na Orde do 7 de xullo de 2009
(a autorización cubrirase no anexo III). No caso de
denegar a autorización anterior, será necesario ache-
gar fotocopia compulsada do DNI, partida de nace-
mento ou outro documento análogo do solicitante e, se
é o caso, do seu representante legal ou gardador de
feito, así como certificado de convivencia do padrón
municipal de habitantes do concello de residencia,
comprensivo de todos os conviventes.

b) Orzamento detallado do gasto que se vai reali-
zar.

c) Declaración do conxunto de todas as axudas
solicitadas ou concedidas para o mesmo fin proce-
dentes de calquera Administración pública ou ente
público ou privado, no espazo destinado a esta fina-
lidade que figura no propio modelo de solicitude.

d) Autorización do solicitante da axuda ou do seu
representante legal ou gardador de feito e dos
demais membros da unidade familiar cuxos ingresos
son computables, conforme o modelo previsto no
anexo IV desta orde, para que a Consellería de Tra-
ballo e Benestar realice as consultas necesarias de
ficheiros públicos para os efectos de comprobar a
veracidade dos datos declarados, así como a obter da
Axencia Estatal da Administración Tributaria,
directamente ou por medios telemáticos, a informa-
ción correspondente para a determinación da renda
da unidade familiar, segundo o establecido no arti-
go 9º letra a) desta orde.

Na medida en que, a través deste sistema, a Con-
sellería de Traballo e Benestar poida dispoñer das
ditas informacións, non se lles exixirá aos interesa-

dos a achega individual de certificacións expedidas
polos organismos correspondentes, nin a presenta-
ción, en orixinal, copia ou certificación, das súas
declaracións tributarias.

e) Documentación xustificativa doutros ingresos
do solicitante da axuda ou dos demais membros da
unidade familiar que non poidan ser obtidos a través
do sistema anterior.

f) De ser o seu caso, a documentación prevista no
artigo 3º desta orde segundo o tipo de actuación para
a que se solicita a axuda.

g) No caso daqueles solicitantes que teñan solici-
tado o recoñecemento da súa situación de dependen-
cia con anterioridade á data de publicación desta
orde, e estea pendente de resolver, deberán achegar
fotocopia da dita solicitude.

2. As persoas solicitantes destas axudas estarán
obrigadas a aportar a documentación complementa-
ria que se lles demande polo órgano xestor.

Artigo 7º.-Emenda de erros.

Se a solicitude non reunise os requisitos estableci-
dos nesta orde para cada caso concreto, o interesado
será requirido, para que no prazo de dez días, conta-
dos a partir do día seguinte á recepción do dito
requirimento, achegue a documentación necesaria
ou emende os defectos observados, con indicación
de que, se non o fixese, se considerará desistido da
súa petición e procederase ao arquivo do expedien-
te, logo de resolución conforme o previsto no arti-
go 71º.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Artigo 8º.-Comisión de valoración.

1. Existirá unha única comisión de valoración que
examinará e valorará todas as solicitudes recibidas.

2. Os expedientes, unha vez revisados e, se é o
caso, completados, polos órganos xestores de cada
xefatura territorial, remitiranse á comisión de valo-
ración, que terá a función de propoñer a concesión
ou denegación da axuda, segundo os criterios de
concesión e o baremo recollidos no artigo 9º e no
anexo II desta orde e nas demais normas de desen-
volvemento que, se é o caso, se diten.

3. A comisión de valoración terá a seguinte com-
posición:

a) Presidente/a: a persoa titular da Dirección Xeral
da Dependencia e Autonomía Persoal, ou persoa en
que delegue.

b) Vogais: as persoas que ocupen as xefaturas de
servizo de Dependencia e Autonomía Persoal das
catro xefaturas territoriais da consellería.

c) Secretario/a: a persoa titular da xefatura do Ser-
vizo de Promoción da Accesibilidade.

Ás sesións da comisión poderán ser convocados,
en calidade de asesores/as os/as funcionarios/as que
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se estimen convenientes, así como un/unha repre-
sentante da Intervención Delegada da Consellería de
Traballo e Benestar.

Se por calquera causa algún dos seus compoñentes
non puidese asistir ás reunións, será substituído
polo que designe o/a director/a xeral da Dependen-
cia e Autonomía Persoal.

Artigo 9º.-Criterios de concesión.

Para a elaboración da proposta de concesión das
axudas, a comisión de valoración terá en conta os
criterios de concesión e baremos establecidos no
anexo II e os seguintes:

a) Determinación da situación económica do bene-
ficiario.

Calcularase a renda per cápita da unidade familiar
da que forma parte o solicitante, sumando os ingre-
sos de todos os membros computables e dividindo o
resultado polo número destes. Para estes efectos,
teranse en conta as declaracións do IRPF correspon-
dentes ao último exercicio do que a Administración
tributaria dispoña de datos no momento de publicar-
se esta orde de convocatoria. No caso das pensións
ou prestacións que estivesen exentas de tributación
polo IRPF, tomaranse as relativas ao exercicio 2011.

Non se terán en conta como ingresos, os que poida
percibir a persoa beneficiaria provenientes das presta-
cións económicas do Sistema para a Autonomía e Aten-
ción á Dependencia (SAAD), que teñan por finalidade
a adquisición dun servizo ou coidados no contorno.

Para os efectos da resolución desta convocatoria,
entenderase por unidade familiar a constituída polo/a
beneficiario/a, e se é o caso, o seu cónxuxe ou pare-
lla estable, fillos menores de idade ou maiores de
idade con discapacidade, sempre que convivan no
mesmo domicilio familiar. No caso de que o solici-
tante da axuda sexa un menor de idade, entenderase
por unidade familiar a constituída polo beneficiario,
os seus proxenitores e os seus irmáns menores de
idade ou maiores de idade con discapacidade, sem-
pre que convivan no mesmo domicilio familiar.

b) Só poderá concederse, con cargo a esta convo-
catoria, unha axuda por solicitante.

c) No caso de que a actuación subvencionable fose
susceptible de ser empregada por unha ou máis per-
soas beneficiarias que convivan no mesmo domici-
lio, concederase, se é o caso, unha única axuda da
mesma natureza.

d) Atendendo ao criterio de individualidade estable-
cido no artigo 1º da convocatoria, non se concederá
axuda de eliminación de barreiras no acceso ao interior
do fogar cuxa instalación se corresponda con zonas ou
instalacións comunitarias e/ou de uso público.

Artigo 10º.-Resolución.

1. Unha vez emitido o informe da comisión, eleva-
rase ao/á xefe/a territorial da Consellería de Traballo

e Benestar, no cal se delega a competencia para
resolver a concesión ou denegación da axuda solici-
tada ao abeiro desta orde.

2. O prazo máximo para ditar e notificar aos inte-
resados a resolución expresa será de tres meses,
contados desde o día seguinte ao remate do prazo de
presentación de solicitudes.

O vencemento do citado prazo sen que se notifique
a resolución expresa lexitima o interesado para
entender desestimada a súa solicitude por silencio
administrativo.

3. A resolución da concesión determinará o impor-
te da axuda concedida, dentro dos límites estableci-
dos no artigo 3º desta orde.

4. As resolucións expresas ou presuntas que se
diten ao abeiro desta orde poñerán fin á vía adminis-
trativa e contra elas poderá interpoñerse, se é o caso,
recurso potestativo de reposición no prazo dun mes,
contado a partir da notificación da resolución expre-
sa, ou de tres meses a partir do día seguinte do que
se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que
as ditou, de acordo co previsto no artigo 116º e 117º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, segundo redacción dada
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro; ou ben directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante a
orde xurisdicional competente, de conformidade co
establecido no artigo 46º da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admi-
nistrativa, no prazo de dous meses, contados desde a
súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses
a partir do día seguinte ao que se produza o acto pre-
sunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan
exercer calquera outro que estimen oportuno.

5. Os beneficiarios disporán dun prazo de dez días
para a aceptación da axuda, transcorrido o cal sen
que se producise manifestación expresa, entendera-
se tacitamente aceptada.

Artigo 11º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente doutras achegas outorgadas
por outras administracións ou entes públicos ou pri-
vados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar
á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, poderá acordarse a modificación da
resolución da axuda, por instancia do beneficiario,
de conformidade co disposto no artigo 35º do Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

Artigo 12º.-Xustificación da axuda e obrigas do
beneficiario.

1. O beneficiario deberá ter realizadas e xustifica-
das, consonte o establecido nos artigos 28º e 29º da
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Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, as actuacións que fosen obxecto da axuda nos
dous meses seguintes á notificación da resolución
favorable; non obstante o anterior, o beneficiario
poderá solicitar a ampliación do prazo de xustifica-
ción por circunstancias debidamente acreditadas
que, en ningún caso, poderá sobrepasar o 30 de
novembro de 2011.

Os gastos acreditaranse mediante facturas e demais
documentos de valor probatorio equivalente con vali-
dez no tráfico xurídico mercantil. Así mesmo, para os
efectos da súa consideración como subvencionable,
considerarase efectivamente pagado o gasto, cando
se xustifique o pagamento mediante extractos ou cer-
tificacións bancarias debidamente identificados,
selados ou asinados polo beneficiario.

Poderá aceptarse a xustificación do pagamento
mediante recibo do provedor para gastos de importe
inferior a 1.000 euros.

En consecuencia, a conta xustificativa estará inte-
grada pola factura e o documento xustificativo do
pagamento conforme o indicado anteriormente.

2. Os beneficiarios da axuda veñen obrigados a
destinar o importe destas á finalidade para a que lles
foi concedida.

3. No momento da xustificación da execución total
da actuación, o beneficiario presentará unha decla-
ración complementaria do conxunto das axudas soli-
citadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as
pendentes de resolución, para a mesma actuación,
de calquera Administración ou ente público ou pri-
vado, estatal, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.

4. A subvención reducirase proporcionalmente
cando non se xustifique a totalidade do gasto orzado
na solicitude. En calquera caso, a suma dos fondos
obtidos de calquera Administración pública e das
subvencións concedidas por todo tipo de organismos
privados, percibidas coa mesma finalidade, non
poderá superar o importe total do gasto efectuado.

5. A Administración concedente poderá comprobar
o valor de mercado dos gastos subvencionables por
calquera dos medios previstos no artigo 30º.5 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Os beneficiarios das axudas non poderán reali-
zar ningún negocio xurídico que supoña enaxena-
ción ou gravame do ben obxecto da subvención.

7. Transcorrido o prazo establecido de xustifica-
ción sen ter presentado esta ante o órgano adminis-
trativo competente, este requirirá o beneficiario para
que, no prazo improrrogable de dez días, a presente.
Se non se efectuase a xustificación ou esta resultase
insuficiente, segundo o exixido nas bases regulado-
ras, acordarase o reintegro da subvención, conforme
o establecido no artigo 75º do Decreto 11/2009, do 8
de xaneiro.

8. Ademais, os beneficiarios das axudas están
obrigados, conforme o disposto no artigo 11º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, a:

a) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos recibidos, mentres poidan ser
obxecto de actuacións de comprobación e control.

b) Someterse as actuacións de comprobación, que
efectuará o órgano concedente, así como a calquera
outra actuación, sexa de comprobación e control
financeiro, que poidan realizar os órganos de control
competentes, tanto autonómicos coma estatais ou
comunitarios, para o que se achegará canta informa-
ción lles sexa requirida no exercicio das actuacións
anteriores.

c) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos previstos no artigo 33º da citada lei.

Artigo 13º.-Pagamento da axuda.

1. As xefaturas territoriais da Consellería de Tra-
ballo e Benestar aboaranlles aos beneficiarios a con-
tía da axuda concedida, logo da presentación da xus-
tificación requirida conforme o previsto no artigo
anterior.

2. Poderanse realizar pagos anticipados que supo-
rán entregas de fondos con carácter previo á xustifi-
cación, como financiamento necesario para poder
levar a cabo as actuacións inherentes á subvención.
Conforme o previsto no artigo 63º.1.Dous do Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve
o regulamento da Lei de subvencións de Galicia, e
aos límites máximos subvencionables previstos no
artigo 3º desta orde, os pagamentos anticipados
poderán acadar ata o 50% do importe da subvención
concedida.

Neste suposto e conforme o previsto no artigo 65º.4.i)
do decreto citado, os beneficiarios das axudas regu-
ladas nesta orde quedan exonerados da constitución
de garantía.

Artigo 14º.-Reintegro da axuda.

1. Non se poderá exixir o pagamento da axuda con-
cedida e procederá o reintegro total ou parcial da
subvención ou axuda pública percibida e dos xuros
de demora devengados desde o momento do seu
pagamento ata a data en que se acorde a proceden-
cia do reintegro, nos casos establecidos no artigo 33º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, que se especifican a continuación:

a) Incumprimento da obriga de xustificación ou
xustificación insuficiente nos termos establecidos no
artigo 28º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, no artigo 75º do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regula-
mento e, se é o caso, nas normas reguladoras da sub-
vención.

b) Obtención da subvención sen reunir os requisi-
tos exixidos para a súa concesión, falseando as con-
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Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a directora xeral da Depen-
dencia e Autonomía Persoal para ditar as normas
que sexan necesarias para o desenvolvemento e a
execución desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

 A Coruña Lugo Ourense Vigo 

12.06.312D.780.3 335.106 euros 172.949 euros 159.075 euros 296.374 euros 

dicións requiridas para isto, ou ocultando aquelas
que o impedisen.

c) Incumprimento total ou parcial do obxectivo,
actividade, proxecto ou non adopción do comporta-
mento que fundamentou a concesión da subvención.

d) Incumprimento das obrigas impostas pola Admi-
nistración aos beneficiarios con motivo da concesión
da subvención ou axuda pública, así como dos compro-
misos polos mesmos asumidos, sempre e cando afecten
ou se refiran ao modo no que se conseguen os obxecti-
vos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se
adopta o comportamento que fundamente a concesión
da subvención, ou daqueles compromisos distintos dos
anteriores, cando disto se derive a imposibilidade de
verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cum-
primento do obxectivo, a realidade e regularidade das
actividades subvencionadas ou a concorrencia de sub-
vencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma
finalidade procedentes de calquera Administración ou
ente público ou privado, estatais, da Unión Europea ou
de organismos internacionais.

e) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas
de difusión contidas no punto 3 do artigo 15º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás
actuacións de comprobación e control financeiro
previstas nos artigos 11º e 12º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, así como o
incumprimento das obrigas contables, de rexistro ou
de conservación de documentos cando disto se deri-
ve a imposibilidade de verificar o emprego dado aos
fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a
realidade e regularidade das actividades subvencio-
nadas ou a concorrencia de subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade proce-
dentes de calquera Administración ou ente público
ou privado, estatais, da Unión Europea ou de orga-
nismos internacionais.

g) A adopción, en virtude do establecido nos arti-
gos 87º a 89º do Tratado da Unión Europea, dunha
decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

h) Nos demais supostos recollidos na normativa
reguladora da subvención.

2. Igualmente procederá o reintegro do exceso per-
cibido nos supostos en que o importe da axuda, illa-
damente ou en concorrencia con axudas doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos
ou privados, nacionais ou internacionais, supere o
custo da actuación que vai desenvolver o beneficiario.

3. A tramitación do correspondente expediente de
reintegro efectuarase de acordo co procedemento
establecido no artigo 38º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e 77º e seguintes do
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se apro-
ba o seu regulamento.

4. As cantidades que teñan que reintegrar os bene-
ficiarios terán a consideración de ingresos de derei-

to público e será de aplicación para o seu cobramen-
to o previsto nos artigos 19º ao 23º do texto refundi-
do da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro.

Artigo 15º.-Infraccións e sancións.

Será de aplicación aos beneficiarios das axudas
recollidas nesta orde o réxime de infraccións e san-
cións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16º.-Publicidade de datos.

Non será necesaria a publicidade da adxudicación
da axuda de acordo co establecido no artigo 15º.2 d)
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, no artigo 13º.6 a) da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e boas prácticas na Administración
pública, e no artigo 9º.4 a) do Decreto 132/2006, do
27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públi-
cos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do
29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma de Galicia para o ano 2006, ao poder
ser contraria á salvagarda da intimidade persoal e
familiar das persoas físicas.

Disposición adicional

Única.-Apróbase a delegación de competencias nos
xefes territoriais da Consellería de Traballo e Benestar,
ao abeiro do establecido no artigo 7º.3 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para resol-
ver a concesión, denegación, modificación ou outras
incidencias das subvencións previstas nesta orde, así
como para autorizar e dispoñer os gastos, o recoñece-
mento das obrigas e a proposta dos pagamentos, en
relación co disposto no artigo 73º a) do Decreto lexisla-
tivo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o tex-
to refundido da Lei de réxime financeiro e orzamenta-
rio de Galicia, en relación co Decreto 245/2009, do 30
de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais
da Xunta de Galicia.

Para estes efectos, establécese a territorialización
do crédito indicado no artigo 4º desta orde conforme
á seguinte distribución:
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b) Avisadores luminosos (reloxos, despertadores,
timbres, etc.).

c) Produtos de apoio para o fogar.

ANEXO II
Criterios de concesión e baremos para a valoración das

solicitudes de subvención destinadas a persoas en situación de
dependencia para facilitar a autonomía persoal e a

accesibilidade

1) Situación económica (de aplicación para todos
os solicitantes).

-Rendas per cápita que non superen o 50% do
IPREM: 45 puntos.

-Rendas per cápita que non superen o 60% do
IPREM: 35 puntos.

-Rendas per cápita que non superen o 70% do
IPREM: 25 puntos.

-Rendas per cápita que non superen o 80% do
IPREM: 15 puntos.

-Rendas per cápita que non superen o 90% do
IPREM: 5 puntos.

-Rendas per cápita ata o 100% do IPREM ou supe-
riores: 0 puntos.

2) Características da vivenda e condicións de
habitabilidade (de aplicación para os solicitantes de
axuda para adaptación funcional do fogar e supre-
sión de barreiras arquitectónicas e de comunicación
no interior da vivenda):

-Vivenda en condicións deficientes de habitabili-
dade por situacións de amoreamento, espazos redu-
cidos, existencia de dispositivos de risco en relación
coa súa saúde e/ou insalubridade: 10 puntos.

-Existencia de barreiras no interior da vivenda que
dificulten notablemente o desenvolvemento da vida
diaria: 15 puntos.

-Existencia de barreiras no acceso á vivenda: 10
puntos.

No caso de concorrer máis dunha condición das
previstas neste punto, a puntuación máxima que se
pode acadar é de 15 puntos.

Para os efectos de ter en conta para a súa barema-
ción as circunstancias previstas neste punto, debe-
rase indicar a concorrencia destas no impreso de
solicitude nos espazos reservados a esta finalidade.

3) Recoñecemento da situación de dependencia.

-Grao III, nivel 2: 45 puntos.

-Grao III, nivel 1: 35 puntos.

-Grao II, nivel 2: 25 puntos.

-Grao II, nivel 1: 15 puntos.

4) No caso de igualdade de puntuación prevalece-
rá o solicitante que se atope en maior situación de
dependencia e, de manterse a igualdade de puntua-
ción, a de menor renda.

ANEXO I
Produtos de apoio ou axudas técnicas subvencionables

1. Para aseo e hixiene persoal:

a) Para evacuación:

*Cadeira para WC.

*Alza para WC.

*Cadeira con inodoro.

b) Para baño e ducha:

*Cadeira de baño.

*Táboa de baño.

*Padiola para baño e ducha.

*Ducha para cama.

2. Para alimentación:

*Cobertos adaptados.

3. Para mobilidade, posicionamento e protección
persoal:

a) Para mobilidade persoal:

*Adaptacións de acceso ao vehículo.

b) Para mobilidade vertical:

*Plataforma sube escaleiras.

*Plataforma con rail.

*Cadeira salvaescaleiras.

c) Para posicionamento:

*Sillón xeriátrico.

*Táboas e discos de trasferencia.

*Coxín e saba para xirar.

*Guindastre.

*Cama articulada.

*Chalecos e cintos de protección.

d) Para protección persoal:

*Colchón antiescaras.

*Cintos de suxeición.

*Barandas de protección.

4. Para comunicación:

a) Axudas técnicas para lectura e escritura.

b) Comunicación aumentativa e alternativa.

5. Para o acceso ás Tecnoloxías da Información e
da Comunicación (TIC).

*Dispositivos de entrada ás TIC.

*Dispositivos de saída ás TIC.

6. Para persoas con discapacidade auditiva ou per-
soas con discapacidade visual:

a) Axudas técnicas para comunicación telefónica.
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AXUDAS INDIVIDUAIS DESTINADAS Á PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA 
PERSOAL E Á ACCESIBILIDADE

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

BS609B SOLICITUDE

CONSELLERÍA DE
TRABALLO E BENESTAR

PRIMEIRO APELIDO DNI / NIF / NIE / PASAPORTE / OUTRO

FECHA DE NACEMENTO SEXO

II. DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL/GARDADOR/A DE FEITO

SEGUNDO APELIDO NOME

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA CONCELLO COMUNIDADE AUTÓNOMA

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

PRIMEIRO APELIDO DNI / NIF / NIE / PASAPORTE / OUTROSEGUNDO APELIDO NOME

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA CONCELLO COMUNIDADE AUTÓNOMA

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

HOME MULLER

RELACIÓN CO/A INTERESADO/A
Representante legal Gardador/a de feito

III. DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
CONTÍA SOLICITADA

Adaptación funcional do fogar e supresión 
de barreiras arquitectónicas.

DESCRICIÓN DA AXUDA SOLICITADACONCEPTO

Adquisición de próteses dentais e audífonos 
non previstos no sistema sanitario.
Produto de apoio / axuda técnica.

I. DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE

ANEXO III

IV. INFORME MÉDICO

Don/dona , afectado/a de

precisapor

Nome do facultativo/a

(Sinatura do facultativo/a)

INFORME MÉDICO que se cubrirá no caso das axudas para adquisición de próteses dentais e audífonos, ou de axudas técnicas/produtos de apoio.

V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS POLO MESMO CONCEPTO NOS DOUS ÚLTIMOS 
ANOS

ANO CONCEPTO INSTITUCIÓN CONTÍA
SOLICITADA

CONTÍA
CONCEDIDA

Dilixencia para facer constar que o beneficiario/a está valorado/a como dependente cun grao e nivel:

VI. ESPAZO PARA CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN SÓ NO CASO DE AXUDA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE OU EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Asdo.:
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TITULAR DA CONTA DNI/ CIF

IX. DATOS BANCARIOS (beneficiario ou representante legal)

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

Selo da entidade financeira

Xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar de 

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO BENEFICIARIO/A OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL OU GARDADOR DE FEITO, DE SER O CASO

Orde do 17 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras 
que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á promoción da 
autonomía persoal e a accesibilidade e se procede á súa convocatoria.

de 20de,

Lugar e data

VII. DATOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR DO BENEFICIARIO DESTINATARIO DA AXUDA SOLICITADA (faranse constar 
os ingresos económicos ou rendas de todos os integrantes da unidade familiar, conforme o previsto no artigo 9º da orde de convocatoria)

NOME E APELIDOS DNI/NIE RELACIÓN DE PARENTESCO CO 
 DESTINATARIO DA AXUDA

INGRESOS
ANUAIS

PROCEDENCIA
DOS INGRESOS

DATA DE 
NACEMENTO

BENEFICIARIO

VIII. CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA E CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE (só no caso dos solicitantes de axuda para adaptación 
funcional do fogar e/ou supresión de barreiras arquitectónicas)

Vivenda en condicións deficientes de habitabilidade por situación de amoreamento, espazos reducidos, existencia de dispositivos de risco en relación coa súa saúde e/ou 
insalubridade.
Existencia de barreiras no interior da vivenda que dificulten notablemente o desenvolvemento da vida diaria.
Existencia de barreiras no acceso á vivenda.

X. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CON ESTA SOLICITUDE
DOCUMENTACIÓN XERAL:

- No caso de  denegar a autorización prevista no recadro seguinte, deberán achegar fotocopia compulsada do  DNI, partida de nacemento ou outro documento análogo do 
solicitante e, se é o caso, do representante legal ou gardador de feito, así como certificado de convivencia do  padrón municipal de habitantes do concello de residencia, 
comprensivo de todos os conviventes. 

- Orzamento detallado do gasto que se vai realizar. 
- Autorización do solicitante da axuda ou do seu representante legal ou gardador de feito e dos demais membros da unidade familiar cuxos ingresos son computables, 
conforme o modelo previsto no anexo IV desta orde, para que a Consellería de Traballo e  Benestar  realice as consultas necesarias de ficheiros públicos para os efectos de 
comprobar a veracidade dos datos declarados, así como a obter da Axencia Estatal da Administración Tributaria, directamente ou por medios telemáticos, a información 
correspondente para a determinación da renda da unidade familiar, segundo o establecido no artigo 9º letra a) desta orde. 

- Documentación xustificativa doutros ingresos do solicitante da axuda ou dos demais membros da unidade familiar que non poidan ser obtidos a través do sistema anterior. 
- No caso daqueles solicitantes que teñan solicitado o recoñecemento da súa situación de dependencia con anterioridade á data de publicación desta orde, e estea pendente de 
resolver, deberán achegar fotocopia da dita solicitude. 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:
ADAPTACIÓN FUNCIONAL DO FOGAR E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS: 

- Anexo V relativo ao orzamento de eliminación de barreiras  e adaptación funcional do fogar. 
 ADQUISICIÓN DE PRÓTESES DENTAIS E AUDÍFONOS NON PREVISTOS NO SISTEMA SANITARIO: 

- Informe médico dun facultativo especialista que, salvo para as próteses dentais, deberá ser da rede pública, no cal se especifique a necesidade deste tipo de dispositivo 
para restablecer ou compensar a perda/diminución na estrutura ou función corporal. Para estes efectos, utilizarase o espazo reservado a esta finalidade no propio 
impreso de solicitude que figura no anexo III.

ADQUISICIÓN DE AXUDAS TÉCNICAS OU PRODUTOS DE APOIO

En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude 
se incorporarán a un ficheiro de solicitudes de Axudas individuais para a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade, que estará baixo a responsabilidade da Dirección 
Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal, para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

Autorizo o órgano xestor a comprobar os datos de identidade mediante consulta ao Sistema de Verificación de Datos, segundo o Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a
orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009.

SI NON
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DOCUMENTACIÓN GENERAL

ANEXO IV

A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n a Consellería de Traballo e  Benestar para que realice as consultas necesarias de ficheiros públicos aos efectos 
de comprobar a veracidade dos datos declarados en relación ao nivel de renda, e solicitarlle á Axencia Estatal da Administración Tributaria, 
directamente ou por medios telemáticos, a información de natureza tributaria relativa aos ingresos persoais declarados con motivo da solicitude de 
axuda  individual destinada á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade. 

Esta autorización exonera os asinantes de achegar os certificados expedidos pola Axencia Estatal de Administración Tributaria que xustifiquen os 
ingresos declarados e da Tesourería Xeral da Seguridade Social en relación ás pensións percibidas, e outórgase, para os efectos de recoñecemento, 
seguimento e control da axuda mencionada anteriormente, en aplicación do disposto polo artigo 95º da Lei 58/2003, xeral tributaria, e o artigo 15º do 
Real decreto 209/2003, que permiten, logo do consentimento do interesado, a cesión dos datos tributarios que precisen as AAPP para o 
desenvolvemento das súas funcións. 

A autorización pode ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido á Consellería de Traballo e Benestar, en virtude do disposto no artigo 
11º da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

de 20de,En

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR POIDA RECADAR DATOS 
TRIBUTARIOS E DOUTROS FICHEIROS PÚBLICOS EN RELACIÓN AO NIVEL DE RENDA

A. DATOS DO SOLICITANTE DA AXUDA OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL OU GARDADOR/A DE FEITO

APELIDOS E NOME NIF/NIE SINATURA

B. DATOS DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR CUXOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, 
SEGUIMENTO OU CONTROL DA AXUDA E QUE NESTE DOCUMENTO TAMÉN PRESTAN A SÚA AUTORIZACIÓN:

PARENTESCO
CO SOLICITANTE

NOME E APELIDOS NIF SINATURA
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ORZAMENTO PARA A ADAPTACIÓN FUNCIONAL DO FOGAR E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 
NO INTERIOR DA VIVENDA

ANEXO V

Lugar y fecha:

dede,

SOLICITANTE

DOMICILIO CONCELLO

ORZAMENTO DAS OBRAS EMITIDO POR NIF/CIF

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

ORZAMENTO DETALLADO E PORMENORIZADO DE CADA UNHA DAS OBRAS OU ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR (IVE ENGADIDO)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

IMPORTE

TOTAL

PRAZO DE REALIZACIÓN

MEDIDAS ACTUAIS
LARGO CORREDORES LARGO DE PORTAS m2 DO BAÑO m2 DO CUARTO

MEDIDAS MODIFICADAS
LARGO CORREDORES LARGO DE PORTAS m2 DO BAÑO m2 DO CUARTO

DESCRICIÓN DAS OBRAS QUE SE VAN REALIZAR, SEGUNDO CONCEPTOS (BAÑOS, PORTAS, CUARTOS...)

Sinatura do beneficiario


