ORDE
ENANZA FISCAL
L
REGU
ULADORA
A
DA
TAXA POLA
PRES
STACIÓN DO S
SERVIZO
O DE AXUDA
NO FOGAR
F
(DEPE
ENDENCIIA E BÁS
SICO) DO CONCELL
LO DE FO
ORCAREII.
No uso das fa
acultades conferidas polos artigos 1
133.2 e 142
1
da
consttitución e polo arrtigo 106 da Lei 7/1985, reguladorra das
Bases
s de Réxime Locall, de confformidade
e co dispoosto nos artigos
15 ao
o 20 do Re
eal Decretto Lexisla
ativo 2/20
004, de 5 de marzo
o, por o
que se
s aproba
a o Texto Refundid
do da Lei reguladorra das fac
cendas
Locais ( en ad
diante TR
RLRFL), o concello de Forca
arei estab
blece a
taxa pola
p
presttación do servizo de
d axuda no
n fogar a que se refire
r
o
artigo
o 20.4.n) do TRLRF
FL, que se rexerá pola
p
preseente Orde
enanza
fiscal.
ARTIG
GO PRIME
EIRO.- FEIITO IMPOÑ
ÑIBLE
Consttitúe o feito impoñ
ñible destta taxa a prestacióón do serv
vizo de
axuda
a no foga
ar (depen
ndencia e básico) concedid
do a travé
és dos
servizzos socia
ais mun
nicipais nos term
mos e condición
ns do
Regullamento do
d servizo
o.
GO SEGUN
UNDO.- SUX
UXEITOS PASIVOS
P
ARTIG
Serán
n suxeitos
s pasivoss desta ta
axa as pe
ersoas qu
ue soliciten e se
benefficien do servizo, tanto persoas
p
que
q
teñan
n recoñec
cida a
situac
ción de dependeencia po
or Resollución d
da comunidade
autón
noma com
mo as qu
ue, non tendo
t
rec
coñecida a situación de
depen
ndencia reciban
r
o
ou se be
eneficien do servizzo de ax
xuda a
domic
cilio.
GO TERCE
EIRO.- RE
ESPONSAB
BLES
ARTIG
A responsabilidade será
á asumida nos terrmos do a
artigo 41 da Lei
Xeral Tributariia. Serán responsa
ables solid
darios ou subsidiarrios, as
perso
oas ou entidades a que se
s refiren
n, respecctivamente, nos
artigo
os 42 e 43
3 da Lei X
Xeral Tribu
utaria.
ARTIG
GO CATRO
O.- EXENC
CIÓNS
Segun
ndo o es
stablecido
o no arttigo 24.4
4 do TRL
LRFL, on
nde se
determ
mina que para o esstablecem
mento da contía
c
dass taxas po
oderán
terse en conta os criteriios xenériicos de ca
apacidadee económiica dos
suxeitos obrig
gados a ssatisfacela
as, e en virtude d
do exposto nos
artigo
os 61 e 62
2 do Decrreto 99/2012, do 16
1 de marrzo, polo que se
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regula
a os serv
vizos socia
ais comu
unitarios e a súa ffinanciaciión así
como nos artig
gos 17 e 18 da Orrdenanza reguladorra do serv
vizo de
a no foga
ar do con
ncello de crecente,
c
gozarán de exenc
ción da
axuda
obriga
a de pa
ago da ttaxa aqu
ueles con
ntribuíntees depen
ndentes
valora
ados cuxa
a capacida
ade econó
ómica sexa
igual ou inferior ao indicadorr público de rend
das de efectos
múltiiples (IPRE
EM) así ccomo aque
eles contrribuíntes beneficiarrios do
servizzo de axuda no fog
gar básico
o cuxa cap
pacidade económic
ca sexa
inferior ao 80
0% do iindicador público de rend
das de efectos
EM). a ca
apacidade
e económiica das peersoas us
suarias
múltiiples (IPRE
do servizo dete
erminarasse ao estab
blecido no
o artigo seeguinte.
ARTIG
GO QUINT
TO.- COTA
A TRIBUTA
ARIA:
A cota
a tributarria virá deeterminad
da pola du
uración d
do servizo e pola
capac
cidade eco
onómica das perso
oas usuarrias do m
mesmo ten
ndo en
conta
a o seguin
nte:
1.-De
eterminaciión da capacid
dade eco
onómica das persoas
p
depen
ndentes valoradass con dereito
d
de
d
atenciión reco
oñecido
usuarrias do se
ervizo de a
axuda no fogar:
a.- A capacida
ade econó
ómica das persoas
s dependeentes valoradas
con dereito
d
rec
coñecido de atención, mediiante o seervizo de axuda
no fogar, calcu
ularase en
n atenció
ón á súa renda e, se é o ca
aso, ao
p
o. Terans e en contta, adema
ais, a rend
da e patrimonio
seu patrimonio
do cónxuxe e a existenccia de pers
soas conv
vivintes, eeconomica
amente
depen
ndentes. Para o ccálculo da
d citada capacida
ade econ
nómica,
obserrvaranse os
o criterio
os e regras disposto
os na Ressolución do
d 2 de
decem
mbro de 2008,
2
da Secretaríía de Estado de P
Políticas Sociais,
S
familiia e atención á D
Dependenc
cia e Disc
capacidad
de, pola que
q
se
public
ca o aco
ordo do consello Territoriial do S
Sistema para
p
a
auton
nomía Perrsoal e ateención á Dependen
D
ncia, sobree determinación
da ca
apacidade
e económiica do be
eneficiario
o e sobre os criterrios de
partic
cipación deste
d
nass prestacións do dito sistem
ma, así co
omo ás
norm
mas regula
amentaria
as promullgadas po
ola Xunta
a de Galic
cia que
incorp
poren aqu
uelas regrras ao sisttema galego de servvizos sociiais.
b.- O resulltado do
o cálcullo da capacidad
de econ
nómica,
corres
spondente ás perssoas depe
endentes valoradas
v
s con dere
eito de
atenc
ción recoñ
ñecido no
o servizo de axuda
a no foga
ar, consta
ará na
resolu
ución do plan indiividualizad
do de ate
ención qu
ue se dese
envolva
en ca
ada caso, de confo
ormidade co que establece
e
o artigo 38 do
Decre
eto 15/2010, do 4 de febreiro,
f
polo quee se reg
gula o
proce
edemento para o reecoñecem
mento da situación
s
de depen
ndencia
e do dereito ás presttacións do
d sistem
ma para a autono
omía e
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atenc
ción á dependencia
a, o proc
cedemento
o para a elaborac
ción do
progrrama indiv
vidual de atención e a organ
nización e funciona
amento
dos órganos técnicos co
ompetente
es.
2.- De
eterminac
ción da ca
apacidade
e económiica das peersoas us
suarias
do servizo de axuda
a
no ffogar Bás
sico.
C
ase a reenda de todas as persoass residenttes na
a.- Computara
mesm
ma unidad
de de co
onvivencia
a. Para estes efecttos consiidérase
renda
a a suma
a de calqu
uera das modalida
ades de in
ngreso a que se
refire o artigo 6.2
6 da Leei 35/2006
6, do 28 de
d novem
mbro, do im
mposto
sobre
e a renda das perso
oas físicas
s.
b.- Computara
C
ase, así mesmo, o patrim
monio netto de tod
das as
perso
oas residen
ntes na u
unidade de
e conviven
ncia.
Para estes efec
ctos, entééndese po
or patrimo
onio netoo o conxu
unto de
bens e dereito
os de co
ontido eco
onómico de que ssexan titu
ulares,
determ
minados consontee as regra
as de valo
oración reecollidas na Lei
19/19
991, do 6 de xuñ
ño, do im
mposto sobre
s
o p
patrimonio, con
deduc
ción das cargas
c
eg
gravames
s de naturreza real q
que dimin
núan o
seu valor,
v
así como
c
dass débedas e obrigas
s persoaiss das cale
es deba
respo
onder. Igu
ualmente , para o cómpu
uto do p
patrimonio
o neto
deberrán terse en
e
conta
a as exencións quee prevé a Lei 19/1991, do 6 de xu
uño, do
impos
sto sobre
e o patrim
monio, ao
o respecto
o da viveenda habitual e
doutrros bens e dereitos..
c.- A capacidad
de económ
mica calcu
ularase su
umando ttodas as rendas
comp
putables, modificad
m
das á alza pola sum
ma dun 5%
% do patrimonio
neto en
e cómpu
uto anual,, e dividin
ndo o resu
ultado da dita suma
a entre
o tota
al de perso
oas que cconvivan no
n fogar.
3.- A cota me
ensual a pagar, determina
d
rase segu
undo o im
mporte
resulttante de multipliccar o núm
mero de horas dee prestación do
servizzo no me
es, polass tarifas/
/hora seg
guintes (ssendo rev
visable
anuallmente se
egundo cu
ustos de mercado, o cal seerá comu
unicado
aos beneficiari
b
ios do seervizo.) Ao
o resultad
do obtidoo aplicaranse os
barem
mos do ap
partado seeguinte.
4.- O concello de Forcarrei estable
ece unha regulacióón progres
siva de
copag
gamento do servizzo, de acordo
a
e respecta
ando os límites
estab
blecidos nos
n
artigo s 61 e 62 do Dec
creto 99/2
2012, do 16 de
marzo
o, polo qu
ue se regu
ula os serv
vizos sociiais comu
unitarios e a súa
financ
ciación, de
d acordo co seguin
nte barem
mo:
A.- Participac
P
ción no financiam
mento do servizoo das persoas
p
depen
ndentes valoradass, con dereito
d
de
d atenciión recoñ
ñecido,
usuarrias do se
ervizo de a
axuda no fogar:
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G
GRAO I
N
Nivel I

Niv
vel II
30
0 h.

GRA
AO II
Nive
el I
Nivel
II
40 h.
h
55 h.

GRAO III
Nivel I
Nivel
II
70 h.
90 h.

Capacid
dade
ec
conómica
(referid
da ó IPREM)
≤ ó 100
0% do IPREM
M

2
20 h.
0
0%-

0%
%

0%

0%

0%

0%

>do 10
00% e ≤ do 115%
1
do
IPREM

4
4,52%

6,5
56%

8,59%

11,42%
%

14,47%

18,09%

>do 115% e ≤ do 125%
1
do
IPREM

5
5,41%

7,8
84%

10,28%

13,66%
%

17,31%

21,64%

>do 12
25% e ≤ do 150%
1
do
IPREM

5
5,55%

8,0
05%

10,54%

14,01%
%

17,76%

22,19%

>do 15
50% e ≤ do 175%
1
do
IPREM

5
5,65%

8,1
19%

10,73%

14,26%
%

18,07%

22,59%

>do 17
75% e ≤ do 200%
2
do
IPREM

5
5,72%

8,3
30%

10,87€

14,45%
%

18,31%

22,89%

>do 20
00% e ≤ do 215%
2
do
IPREM

5
5,81%

8,4
42%

11,03%

14,66%
%

18,58%

23,23%

>do 215% e ≤ do 250%
2
do
IPREM

6
6,03%

8,7
75%

11,46%

15,24%
%

19,31%

24,14%

>do 25
50% e ≤ do 300%
3
do
IPREM

6
6,24%

9,0
05%

11,86%

15,76%
%

19,97%

24,97%

>do 30
00% e ≤ do 350%
3
do
IPREM

6
6,42%

9,3
30%

12,19%

16,20%
%

20,53%

25,66%

>do 35
50% e ≤ do 400%
4
do
IPREM

6
6,54%

9,4
48%

12,42%

16,51%
%

20,93%

26,16%

>do 40
00% e ≤ do 450%
4
do
IPREM

6
6,63%

9,6
62%

12,60%

16,75%
%

21,22%

26,53%

>do 45
50% e ≤ do 500%
5
do
IPREM

6
6,70%

9,7
72%

12,74%

16,93%
%

21,45%

26,82%

Superio
or ó 500% do
o IPREM

6
6,76%

9,8
80%

12,84%

17,07%
%

21,63%

27,04%

Nos casos en
n que,
benefficiaria ao
o seu
expre
esadas no
o PIA,
comp
patibilizaciión do

p
por renun
ncia parc
cial exprresa da persoa
deereito de atención
n co núm
mero de horas
o
ou cando
o por tra
atarse du
un supos
sto de
S
SAF con outro se
ervizo ou
u prestaciión do
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catálo
ogo as ho
oras reaiss prestad
das de servizo de axuda no
o fogar
sexan
n inferiore
es á cantiidade expresada en
n cada collumna da
a táboa
anterrior para o grao e nivel corrresponden
nte, a can
ntidade a pagar
será minorad
da propo
orcionalme
ente á diminucióón das horas
vas de serrvizo.
efectiv
En niingún cas
so, o impo
orte da pa
articipació
ón económ
mica que deberá
ingres
sar a pe
ersoa ben
neficiaria en con
ncepto dee copagam
mento,
poderrá excederr o 65% d
do custo do
d servizo
o determiinado en termos
t
de pre
ezo/hora..
B.- Participac
P
ción no financiam
mento do servizoo das persoas
p
usuarrias do se
ervizo de a
axuda no fogar bás
sica.
CAPA
ACIDADE ECONÓM
MICA PA
ARTICIPACIÓN NO
O CUST
TE DO
SERV
VIZO DE SAF
SA
CAPA
ACIDADE ECONÓMICA
E
A

PARTIC
CIPACIÓN NO
DO SER
RVIZO DE SAF
S

Meno
or de 0,80 IP
PREM

0%

Maiorr de 0,80 e menor ou iggual a 1,50
0 IPREM

15%

Maiorr de 1,50 e menor ou iggual a 2,00
0 IPREM

25%

Maiorr de 2,00 e menor ou iggual a 2,50
0 IPREM

50%

Maiorr de 2,50 IP
PREM

90%

CUST
TE

Sen prexuízo
p
do anterrior, pode
erán esta
ablecerse excepción
ns aos
criterrios xeraiis do refferido cop
pagamentto nos ca
asos en que a
situac
ción caus
sante da aplicació
ón do serrvizo de a
axuda no
o fogar
sexa unha pro
oblemátic a de dese
estructura
ación fam
miliar, exc
clusión
sociall ou po
obreza in
nfantil, circunstan
c
ncia quee deberá estar
debid
damente xustificada
x
a no corre
espondente informee social.
En calquera
c
caso , establecerase un
u
límitee máxim
mo de
partic
cipación económicca as perrsoas usu
uarias doo 40% da
d súa
capac
cidade eco
onómica .
ARTIG
GO SEXTO
O.- DEVEN
NGO, PER
RÍODO IMP
POSITIVO E INGRES
SO
As tax
xas reguladas na p
presente Ordenanz
O
za fiscal d
devengara
anse no
mome
ento en qu
ue se notiifique a prestación do servizzo.
O perríodo impo
ositivo serrá mensu
ual.
O Pa
agamento das tax
xas realizzarase a mes ven
ncido, me
ediante
domic
ciliación bancaria
b
que autorrizará o solicitante
s
e do servizzo, por
escritto, no momento da
a concesió
ón e nos quince
q
prrimeiros días
d
do
mes seguinte
s
a terminacción do trrimestre/m
mes.
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A fallta de pagamento
o de cota dun mes/trime
m
estre sup
porá a
interrrupción do servizo.
ARTIG
GO SEPTIM
IMO.- INFR
RACCIÓNS
S E SANC
CIÓNS
No re
elativo as infracción
ns e sanc
cións tribu
utarias d
desta Orde
enanza
será de aplica
ación o d isposto na
n Lei Xeral tributtaria e re
estante
norm
mativa de aplicación
a
n.
DISPO
OSICIÓNS
S FINAIS
1. No
o non prev
visto nestta Ordena
anza será
á de aplica
ación o previsto
p
na Le
ei Xeral Trributaria e restante
e normativ
va de apliicación.
2. A presente
p
Ordenanzza fiscal entrará
e
en
n vigor o día seguiinte da
súa publicació
p
ón no Bo
oletín Ofiicial da Provincia
P
permane
ecendo
vixente en tantto non se acorde a súa modiificación oou derrog
gación.
ente acorrdo, confo
orme o arrtigo 19 d
do Real Decreto
D
Contrra o prese
Lexisllativo 2/2
2004, de 5 de marrzo, que aproba
a
o texto refu
undido
da Le
ei Reguladora das facendas
s Locais, poderasee interporr polos
intere
esados rec
curso con
ntencioso--administtrativo, noo prazo de dous
meses
s contado
os a parttir do día
a seguinte
e o de pu
ublicación
n deste
anuncio no Bo
oletín Oficcial da Pro
ovincial.
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REG
GULAMENTTO REGULA
ADOR DO SERVIZO MUNICIPA
M
AL DE AXU
UDA NO FO
OGAR DO
O
CONC
CELLO DE FORCARE
EI

OSICIÓN E MOTIVOS
M
EXPO
CAPÍÍTULO I - DIS
SPOSICIÓN XERAIS
X
(ARTT. 1 – ART. 11
1)
A PRESTACIÓ
ÓN DE SERV IZOS (ART. 12
1 – ART. 31))
CAPÍÍTULO II - DA
CIÓN PRIME
EIRA – Dispossicións Com
múns (Art. 12
2 – Art. 15)
SECC
SECC
CIÓN SEGUN
NDA – Da Prrestación d o Servizo po
olas Entidad
des Locais (A
Art. 16 – Artt. 31)
OSICIÓN DE
ERROGATOR
RIA
DISPO
DISPO
OSICIÓN DE
ERRADEIRA
XOS:
ANEX
XO I – Bare
emo para determinar
d
a asignació
ón do servizo
o de axuda
a no fogar en
e réxime
ANEX
de lib
bre concurrrencia.
ANEX
XO II – Solic
citude de axuda
a
no fog
gar – Libre concurrenc
c
cia
ANEX
XO III – Informe Médico
o
ANEX
XO IV – Proxxecto de Inttervención
ANEX
XO V – Acordo de Serv
vizo

RE
EGULAMEN
NTO MUNIC
CIPAL DO S ERVIZO DE AXUDA NO
O FOGAR D
DO CONCELLO DE
FORCA
AREI
OSICIÓN DE MOTIVOS
EXPO
A Lei 7/1985, de
e 2 de abril, reguladorra das base
es de Réxime Local (BO
OE nº 80, do
o 3 de abrill
de 1
1985), establece no seu artigo 25.2k que
e os conce
ellos exerc
cerán, en todo
t
caso,,
competencias nos termoss da lexisla
ación do Esstado e da
as Comunic
cades Autó
ónomas en
n
mate
eria de presstación de servizos
s
sociiais e de pro
omoción e reinserción social.

A Leii 13/2008, de 3 de decembro, de servizos soc
ciais de Galicia, regula
a o dereito de
d todas ass
perso
oas aos serv
vizos sociaiss, correspon
ndéndolles, aos poderes públicos , garantir este dereito,,
posib
bilitando asíí que as libe
erdades e ig
gualdades entre individ
duos sexan reais e efectivas, tal e
como consagra
a a propia Constitución
C
n Española.
cembro, de servizos soc
ciais de Galicia, establlece no seu
u capítulo II,,
A Leii 13/2008, de 3 de dec
o ca
atálogo de servizos soc
ciais, onde
e define o servizo
s
de axuda
a
no ffogar coma
a un servizo
o
conssistente en ofrecerlles un conxun to de aten
ncións ás pe
ersoas ou ffamilias no seu propio
o
domicilio, para facilitar o seu
s
desenv
volvemento
o e permanencia no se
no habitual..
eu contorn
Esta mesma lei establece no seu artig
go 11. f que
e é función dos servizo
os sociais co
omunitarioss
básic
cos a xestión da axuda
a no fogar.
Coa entrada en vigor da Lei 39/2006
6, de 14 de
e decembrro, de Prom
moción da Autonomía
a
Perso
oal e Atenc
ción ás perso
oas en situa
ación de de
ependencia
a, así como
o a normativ
va estatal e
galega que a desenvolve,
d
fíxose nece
esario estab
blecer un no
ovo marco rregulador de
d carácterr
co dos con
ntidos, forma
as de presttación e asspectos pro
ocedementa
ais e organ
nizativos de
e
básic
axud
da no fogarr de maneira que coa
a aprobació
ón da Orde
e do 22 de xaneiro de
e 2009 pola
a
que se regula o servizo de axuda no fogar, se establecero
e
on pautas d
de carácterr xeral para
a
gurar un niv
vel equitativo de ate
ención a to
odas as pe
ersoas que tiñan limita
ada a súa
a
aseg
auto
onomía perssoal.
O D
Decreto 254
4/2011, do 23 de de
ecembro, polo
p
que se
s regula o réxime de
d rexistro,,
orización, ac
creditación e a inspec
cción dos servizos sociiais en Galiicia, estable
ece no seu
u
auto
artigo
o 7. b como
o requisito xeral
x
dos ce
entros e pro
ogramas de
e servizos so
ociais, dispoñer dunhass
norm
mas de func
cionamento
o, visadas p olo órgano competen
nte, en mate
eria de auttorización e
inspe
ección de servizos
s
sociiais, da Xun
nta de Galic
cia, que ga
aranta o resspecto ao dereito
d
dass
perso
oas usuariass e establezzan as cond
dicións de prestación
p
e desenvolvvemento do
os servizos.
ación do De
ecreto 99/20
012, do 16 de
d marzo, p
polo que se
e regulan oss
Coa aprobación e publica
servizzos sociais comunitario
os e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa
a
muniicipal existe
ente en materia
m
de axuda no
o fogar co
o fin de d
dar cumprrimento ao
o
estab
blecido na disposición derradeira primeira do
o citado de
ecreto.
or último, o Real Dec
creto-lei 20
0/2012 de 13 de xullo de med
didas para garantir a
E po
estab
bilidade orzamentaria
a e de ffomento da
d
compettitividade, establece diferentess
inten
nsidades de
e protección dos servizzos establec
cidos para cada grao
o de depen
ndencia, asíí
como a Resoluc
ción de 13 de xullo d
de 2012, da
a Secretaría de Estado
o de Servizo
os Sociais e
d Consello
o Territoriall do Sistem
ma para a
Igualdade, pola que se publica o Acordo do
Auto
onomía e Atención
A
á Dependen
ncia para a mellora do
d sistema para a au
utonomía e
atención á dependencia. (BOE nº 185
5 do 3/08/20
012).
consecuenc
cia e coa finalidade de garantiir unha equidade, ca
alidade e intensidade
e
En c
homoxéneas no
os tipos de atención e os criterio
os de partic
cipación ec
conómica das
d persoass
ncello de Fo
orcarei, de conformida
ade co ma
arco norma tivo referen
nciado que
e
usuarias, o Con
ncellos a po
otestade reg
gulamentarria, e de au
utoorganiza
ación dentro
o da esfera
a
confire aos con
etencias, re
egula os req
quisitos e co
ondicións da
a prestació n do servizo
o de axuda
a
das ssúas compe
no fo
ogar municipal, a travé
és da presen
nte ordenanza.

CAPITULLO I

DIISPOSICIONS XERAIS
Artigo 1º.-Obxec
cto.
É obxxecto desta
a orde a reg
gulación xe
eral do servizo de axud
da no fogarr (SAF) no Concello
C
de
e
Forca
arei.
ación.
Artigo 2º.-Ámbitto de aplica
n
orde é de aplica
ación a tod
dos os progrramas de a
axuda no fo
ogar que se
e
O establecido nesta
envolvan no
o Concello de
d Forcarei..
dese
Artigo 3º.- Interp
pretación.
ón deste re
egulamento
o é comp
petencia dos órganoss de gobe
erno deste
e
A interpretació
cello de Forrcarei.
Conc
Artigo 4º.- Comp
petencias
espóndelle ao Concello de Fo
orcarei o desenvolve
emento da
as seguintes funcións::
Corre
planiificación, programaci
p
ón e direc
cción técniica do serrvizo, coord
dinación, se
eguimento,,
supe
ervisión e co
ontrol, análisse, avaliació
ón e aprobación das altas
a
e baixa
as do servizo.
O C
Concello de
e Forcarei, poderá p
prestar o servizo
s
púb
blico de a
axuda no fogar,
f
ben
n
direc
ctamente ou
o ben mediante as d
diversas mo
odalidades de contra
atación da xestión de
e
servizzos públicoss reguladass na normattiva vixente
e sobre contratos do se
ector públic
co, a travéss
de e
entidades privadas
p
de
ebidament e autorizad
das para prestar
p
o se
ervizo (ver art 15 do
o
Decrreto 99).
ción e obxe
ectivos do se
ervizo.
Artigo 5º.- Naturreza, definic
a
no fo
ogar é un se
ervizo público de cará
ácter local, c
consistente
e en ofrecerr
1. O servizo de axuda
onxunto de
e atencións ás persoas ou unidade
es de convivencia no propio dom
micilio, para
a
un co
facilitar o seu de
esenvolvem
mento e a pe
ermanencia
a no seu co
ontorno hab
bitual.
ervizo de axuda
a
no fogar pod
derá presta
arse, a ca
alquera perrsoa ou unidade de
e
O se
conv
vivencia, pa
ara as cales, de acord
do coa valo
oración técnica corresspondente, supoña un
n
recurso idóneo de atenció
ón. De xeitto particula
ar, o servizo
o atenderá persoas maiores
m
con
n
cits de auto
onomía e persoas
p
co
on discapac
cidade, esp
pecialmentte cando carezan
c
de
e
défic
apoio persoal no seu medio
o inmediato
o.
O servizo de axxuda no fog
gar ten por obxecto prestar un co
onxunto de
e atencións ás persoass
eu domicilio
o, dende unha perspe
ectiva integ
gral e norma
alizadora, n
naquelas sittuacións en
n
no se
que teñan limita
ada a súa autonomía
a
p
persoal ou nos
n casos de desestruc
cturación fa
amiliar.
os do servizo
o de axuda
a no fogar:
2. Son obxectivo
¾
¾
¾

Mellorar a calidade
e de vida da
as persoas usuarias.
u
Posibilita
ar a perman
nencia das p
persoas no seu contorn
no de convvivencia hab
bitual.
Favorecer e potenc
ciar a auton
nomía perso
oal no propio domicilio
o.

¾
¾
¾
¾

Manter, mellorar e recuperar
r
a
as redes de relación fam
miliar e sociial.
Previr situ
uacións de dependenc
cia ou exclu
usión social.
Retardarr ou evitar a institucion
nalización.
enciar o vo
Reforzar a solidaried
dade e pote
oluntariado social.
s

do do servizzo.
Artigo 6º.-Contid
midade co
oa valoració
ón técnica
a realizada polo/a tra
aballador/a social doss
1.- De conform
d Concello de Forca
arei, no marco do serv
vizo de axu
uda no foga
ar poderán
n
servizzos sociais do
presttarse os seg
guintes tipos de atenció
ón de carác
cter básico::
e carácter persoal
p
na rrealización das
d activida
ades básica
as da vida diaria,
d
taless
a) Attencións de
como:
a para leva ntarse e de
eitarse.
• Asistencia
omo para ve
estirse.
• Apoio no coidado e hixiene persoal, así co
d réxime a
alimentario e axuda, se é o ca
aso, para alimentarse.
a
.
• Control do
Supervisió
ón, cando
o proceda
a, das ru
utinas de administrración de
e
medicam
mentos presc
critas por fa
acultativos.
p
camb
bios postu
urais, mobilizacións, orientación
n espacio-• Apoio para
temporal.
p
afe
ectadas porr problemas de incontin
nencia.
• Apoio a persoas
b) Atencións de
e carácter persoal na
a realización doutras actividades
a
s da vida diaria,
d
taless
como:
•
•

Acompañ
ñamento fó
óra do fogar para acud
dir a consulttas ou trata
amentos.
Apoio na realización
n de xestiónss necesarias ou urxente
es.

c) Attención dass necesidad
es como:
des de cará
ácter domésstico e da vivenda,
v
tale
•
•
•
•
•

Limpeza e mantemen
nto da hixiene e salubriidade da viivenda.
Compra de alimentoss e outros produtos de uso común
n.
Preparació
ón dos alime
entos.
Lavado e coidado
c
da
as prendas de vestir.
Coidados básicos da vivenda.

ención pode
erá ser facillitado en pa
arte, se é o caso, por p
programas específicoss
Este tipo de ate
avandaría ou
o alimentación a dom
micilio.
de la
Atencións de
d carácte
er psicosoc
cial e edu
ucativo: intervenciónss técnico-p
profesionaiss
d) A
formativas e de
e apoio ao desenvolv emento da
as capacida
ades perso
oais, á afec
ctividade, á
conv
vivencia e á integració
ón na comu
unidade así como á me
ellora da esttruturación familiar.
2.- C
Con carácte
er complem
mentario, o servizo de axuda no
o fogar pod
derá incorp
porar, entre
e
outro
os, os seguin
ntes tipos de
e atención::
a) Acttividades de acompañ
ñamento, socialización
n e desenv olvemento de hábitoss
sau
udables.
b) Pre
estación de atención a distancia
a mediante
e dispositivo
os de telese
eguimento,,
tele
easistencia e similares.
c) Adaptacións funcionais
f
d
do fogar.
doloxía.
d) Serrvizo de pod
e) Serrvizo de fisio
oterapia.

3.- P
Poderán inttegrarse, ademais,
a
de
entro do servizo
s
de axuda no fogar, determinadass
atencións e acttividades qu
ue se desen
nvolvan fóra
a do marco
o do domic
cilio da perssoa usuaria,,
semp
pre que, de
e acordo coa
c
prescriición técnic
ca sobre o contido d
do servizo, incidan de
e
maneira significativa na po
osibilidade de perman
nencia no fo
ogar e na m
mellora da autonomía
a
calidade de
e vida.
eac
En todo casso as atenc
cións presta
adas terán un carácte
er de reforzo
o e non susstitutivo dass
4.-. E
prop
pias capacid
dades da persoa
p
usua
aria ou doutras persoas do seu co
ontorno inm
mediato, de
e
maneira que se facilite e promova a ssúa autonom
mía.
en, que deb
ben ser as básicas do
o programa
a, deben decidirse de
e
As atención que se preste
uo acordo coa
c
familia.. Os servicio
os sociais intervirán en caso
c
de dessatención ao
a usuario.
mutu
n ningún ca
aso poderán
n formar pa
arte das acttuacións de
esenvolvidass polo servizzo:
5.- En
•
•

A realizac
ción de a ctividades doméstica
as que non
n fosen incluídas no
o
proxecto de
d interven
nción e no acordo
a
de servizo reco
ollidos nos anexos
a
IV e
V.
ns que, po
olo seu carrácter sanittario, deba
an en todo
o caso serr
Actuación
realizadas por persoa
al facultativo
o.

as destinata
arias.
Artigo 7º. Persoa
das as perssoas ou un
nidades de
e
1.- O servizo de axuda no fogar estará aberto a tod
vivencia pa
ara as que, de acordo
o coa valoración técn
nica corres pondente, supoña un
n
conv
recurso idóneo de atenció
ón. De xeitto particula
ar, o servizo
o atenderá persoas maiores
m
con
n
cits de auto
onomía e persoas
p
co
on discapac
cidade, esp
pecialmentte cando carezan
c
de
e
défic
apoio persoal no seu conto
orno inmed iato, así como fogaress con meno
ores en que se observe
e
nece
esidade du
unha interve
ención de carácter socioeduca
s
ativo. Tamé
én poderán
n dar unha
a
respo
osta preven
ntiva e socializadora a diversas situacións
s
de
d familias en risco de exclusión
n
socia
al.
2.- E
En todo casso, darase prioridade no acceso ao servizo ás persoas que teñan
n un dereito
o
recoñecido de atención dentro do sis tema de au
utonomía e atención á dependen
ncia.

as.
Artigo 8º.-Dereittos das perssoas usuaria
persoas usu
uarias do servizo,
s
no marco do
os dereitos que con carácter xeral
x
se lle
e
As p
recoñecen na lexislación
n aplicable
e sobre se
ervizos sociais e, se é o caso
o, sobre o
procedemento administrattivo común,, terán dere
eito:
1.- A sere
en tratadas co respecto
o debido á súa dignida
ade, intimid
dade e auto
onomía.
2.- A recibiren unha
a atención a
adaptada e individua
alizada ás sú
úas necesid
dades, coa
a
e e duración
n prescritas en cada ca
aso.
calidade
3.- A coñeceren a organización
o
n e o regula
amento do servizo.
s
4.- A coñeceren a situación do seu expediente.
atamento co
onfidencial dos seus datos de aco
ordo co dis posto na Le
ei Orgánica
a
5.- Ao tra
15/1999, do 13 de de
ecembro, d
de protección de dato
os de caráctter persoal.

6.- A reciibiren inform
mación prec
cisa e clara
a sobre as posibles
p
mo
odificacións sobrevidass
durante a prestación efectiva d
do servizo.
7.- A pre
esentaren queixas
q
e ssuxestións ao
a persoal coordinad
dor do serv
vizo cando
o
expresare
en reclamacións ou fixxeren suxestións sobre a súa presta
ación efectiiva.
8.- A ac
ccederen e utilizaren o servizo en condicións de iigualdade e de non
n
discrimina
ación.
9.- A terren asignad
da unha p
persoa -pro
ofesional de
e referenciia- que ac
ctúe como
o
interlocuttora princip
pal e que assegure a co
oherencia da intervenc
ción.
10.- A seren informa
adas, de ma
aneira clara
a e precisa
a, sobre a in
ntervención
n prevista e
elixir libre
emente, dentro da ca
apacidade de oferta do
d sistema e logo da valoración
n
técnica, o tipo de medidas
m
ou
u de recurso
os adecuad
dos para o seu caso, así
a como a
ar na toma
a de dec
cisións que modifique
en o proc
ceso de in
ntervención
n
participa
acordado.
cibidos e a presentar as queixas e suxestión
ns á persoa
a
11.-Á callidade dos servizos rec
coordina
adora do servizo.
12.-Ao respecto
r
dos
d
seus d
dereitos lin
ngüísticos, garantindo
o, en todo
o caso, o
desenvollvemento da
d actividad
de do serviizo dende a práctica dunha oferta positiva
a
do idioma galego.
Artigo 9º.-Deberres das perssoas usuaria
as.
ersoas usua
arias, no marco dos de beres que con
c
carácte
er xeral se rrecollen no artigo 7 da
a
As pe
Lei 13/2008, de servizos soc
ciais, e se é o caso na
a lexislación
n vixente so
obre o proc
cedemento
o
ministrativo común,
c
terán os seguin tes deberess:
adm
1.- Cump
prir coas condicións d
do servizo, facilitándo
olle a exec
cución das tarefas ao
o
persoal a cargo e poñendo á súa disp
posición, se é o caso , os medio
os materiaiss
necesario
os.
2.- A faciilitar e colab
borar no se guimento e avaliación
n do servizo
o, colaborarr co persoall
encargado do seu caso, a
acudindo ás
á entrevisttas progra madas, se
eguindo ass
cipando no
o desenvolvemento das actividad es incluídass no servizo,,
orientaciións e partic
centro ou programa
a en funció
ón das súass capacida
ades e nos termos aco
ordados en
n
cada caso.
ectar a dign
nidade perssoal e profe
esional das persoas que
e presten o servizo, asíí
3.- Respe
como resspectar os límites das ssúas obrigass laborais.
4.- Inform
mar dos cam
mbios de ca
alquera circunstancia que
q impliqu
uen unha modificación
n
na súa capacidade
c
e económic
ca, así com
mo de circunstancias re
elevantes de
d carácterr
persoal ou
o familiar que
q
puidese
en dar lugar á modifica
ación, suspe
ensión ou extinción
e
na
a
prestació
ón do servizo.
5.- Partic
cipar no pa
agamento d
do servizo nos
n termos que se esttableza na súa norma
a
regulado
ora.
6.- A co
omunicar, en circunsstancias ordinarias e previsible
es, con de
ez días de
e
antelació
ón, calque
era ausenc
cia temporral do dom
micilio que
e puidese impedir a
prestació
ón do servizo.
7.- Facilitar e cooperar no segu
uimento, ava
aliación e in
nspección d
do servizo.
nción e mod
dificación do
d servizo.
Artigo 10º.-Caussas de extin
e extinción do servizo d
de axuda no
n fogar, as seguintes:
1. Son causas de
a) A renuncia da pe
ersoa usuarria.

b) O ca
ambio de programa
p
in
ndividual de
e atención ou do proxxecto de in
ntervención
n
que implique un ca
ambio de asignación de recurso
o e a súa incompatib
bilidade co
o
e axuda no
o fogar.
servizo de
c) Traslado definitivo da súa re
esidencia a outro concello.
a persoa usu
uaria.
d) Falecemento da
mprimento reiterado d
dos debere
es e obriga
as establec idas para as persoass
e) Incum
usuarias na
n prestación do servizzo.
f) A faltta reiterada
a de pagam
mento do servizo
s
nun máximo im
mprorrogab
ble de douss
meses co
onsecutivos
g) Desap
parición das causas qu
ue motivaro
on a prestac
ción do servvizo.
h) Falsea
amento, ocultación de
e datos ou de
d docume
entación
2. Ad
demais, co
on carácter xeral, a a
alteración das circunsstancias tid
das en con
nta para a
conc
cesión do servizo,
s
pod
derá dar lug
gar á modificación da
as condició
óns de presstación nass
que fora concedido inicialm
mente.
cambios de
e circunstan
ncias, en c
calquera ca
aso, deberá
án substan
nciarse no expediente
e
e
Os c
individual, mediiante un novo informe social.
3. Po
or razóns orrzamentaria
as poderase
e procederr á reorganización da prestación
n do servizo
o
aos u
usuarios do sistema de libre conco
orrencia.
ando se tratte dun serviizo público de axuda no
n fogar asiignado a p ersoas en siituación de
e
4. Ca
depe
endencia na
n correspondente reso
olución de Programa Individual d
de Atención
n, conforme
e
a Ord
de do 2 de
e xaneiro de
e 2012 de d
desenvolvem
mento de Decreto
D
15//2010 do 4 de
d febreiro,,
polo que se reg
gula o procedemento para o recoñecemento da situac
ción de de
ependencia
a
e do
o dereito as prestación
ns do Sistem
ma para a Autonomía
A
e a Atenciión a Depe
endencia, o
procedemento para a elaboración d
do Programa
a Individual de Atenció
ón e a orga
anización e
nos técnico
os compete
entes. A inc
coación, po
or parte da
a entidade
e
funciionamento dos órgan
titula
ar do servizo
o, dun expediente de e
extinción ou
u modificación das con
ndicións de prestación
n
do se
ervizo debe
erá notificarase en todo
o caso ao órgano
ó
com
mpetente pa
ara ditar ressolución de
e
Programa Individual de Ate
ención.
Artigo 11º.- Cau
usas de susp
pensión tem
mporal do se
ervizo.
o, logo de tramitación
n do corre
espondente
e
Son causa de suspensión temporal do servizo
ediente e informe razzoado do/a
a traballad
dor/a social do Conc
cello de Fo
orcarei que
e
expe
debe
erá incorpo
orarse ao ex
xpediente p
persoal, as que
q
seguen:
1. Ausenc
cia tempora
al do domiicilio: neste caso o serrvizo poderrá suspende
erse por un
n
máximo de
d tres meses, debend
do acreditar a persoa usuaria as c
causas que
e motivan a
súa ausen
ncia.
cación temp
poral das c
causas que motivaron a necesida
ade do servizo: poderá
á
2. Modific
suspende
erse o servizzo en tantto persista o cambio de circunsstancias ca
ausante da
a
suspensión, coa exc
cepción da
as prazas viinculadas a un dereito
o exercido dentro do
o
d autonom
mía e a ate
ención á dependenci
d
a, suposto no que se
e estará ao
o
sistema de
disposto na
n correspo
ondente norrmativa reg
guladora.

CAPITULO II
DA PR
RESTACIÓN DO SERVIZO
O
SECC
CIÓN PRIMEIRA – DISPO
OSICIÓNS CO
OMÚNS
Artigo 12 .- Réxim
me xeral de
e autorizaciión e inspec
cción.
1. Todas as entid
dades presttadoras de servizos soc
ciais, pública
as ou privad
das, con ou
u sen ánimo
o
ucro, que desenvolva
d
ama de axuda no fog
gar deberá
án estar debidamente
e
de lu
n o progra
auto
orizadas de conformida
ade co esttablecido no
n Decreto 254/2011, do 23 de decembro,,
egula o réx
xime de re xistro, auto
orización, acreditación
n e a inspe
ección doss
polo que se re
servizzos sociais en
e Galicia, existindo no
os Servizos Sociais
S
de Atención
A
Priimaria do Concello
C
de
e
Forca
arei o corre
espondente
e Libro de Reclamacións visado polo Servizzo de Inspe
ección nass
Area
as de Servizo
os Comunita
arios e Inclu
usión Social da Xunta de Galicia.
2. Assí mesmo, estarán
e
suxe
eitas á inspe
ección e ao
o réxime sancionador vvixente en materia de
e
servizzos sociais.
en servizos de atenció
ón a persoa
as en situac
ción de de
ependencia
a
3. Ass entidadess que preste
debe
erán acreditarse de co
onformidad
de co dispo
osto na lei 39/2006, do 14 de decembro, e o
Decrreto 254/20
011, do 23 de decem
mbro, polo que se re
egula o réxxime de au
utorización,,
acreditación e a inspecció
ón dos servizzos sociais de
d Galicia.
Artigo13.- Forma
as de presta
ación do se
ervizo .
blico de axu
uda no foga
ar prestarase polas enttidades loca
ais, ben dire
ectamente,,
1. O servizo púb
ben median
nte as diversas modalid
dades de contratació
c
n da xestió
ón de servizos públicoss
ou b
reguladas na normativa vixente sobrre contratos do sectorr público, a través de
e entidadess
adas debida
amente auttorizadas.
priva
demais, sen
n prexuízo do estableciido no apartado 1 desste artigo, o
os servizos poderán
p
serr
2. Ad
presttados med
diante fórm
mulas de colaboraciión instituc
cional entre
e as adm
ministraciónss
competentes ou
u por entida
ades de de
ereito públic
co, de acordo co esta
ablecido na
a lexislación
n
nte.
vixen

uisitos espec
cíficos.Artigo 14.- Requ
ará coordinado por un
n/unha trab
ballador/a social. No c
caso de que
e o número
o
1. O servizo esta
de p
persoas usu
uarias sexa menor de
e 50, o perrsoal técnic
co mínimo esixible se
erá de 0,02
2
profe
esionais en cómputo de xornad
da comple
eta por perrsoa usuaria
a. Nos dem
mais casoss
aplic
carase a seg
guinte tábo
oa:
Número de perssoas usuaria
as

Persoal técnic
co mínimo

50 a 99
100 a 199

1 trraballador/a social a xxornada com
mpleta
2 trraballador/a social a xxornada com
mpleta

200 a 399
Incre
ementos suc
cesivos porr cada grup
po de
200 p
persoas usuarias

3 trraballador/a social a xxornada com
mpleta
Co
orresponderá un in cremento de 1
téc
cnico/a titulado/a a xo
ornada com
mpleta

e presta ate
ención dire cta nos domicilios das persoas ussuarias estará formado
o
2. O persoal que
auxiliares de
e axuda no
o fogar, que
e, no caso de atender a persoass afectadass por déficitt
por a
de a
autonomía, deberá esttar en pose
esión do títu
ulo de forma
ación profe
esional de grao
g
medio
o
de “atención so
ociosanitaria” ou equiivalente, regulado no Real Decre
eto 496/200
03, de 2 de
e
o, ou en po
osesión do certificado
o de professionalidade
e de “atenc
ción socio
osanitaria a
maio
perso
oas no dom
micilio” ou equivalente,
e
, regulado no
n Real Decreto 1379//2008, de 1 de agosto,,
polo que se esta
ablecen os certificado
os de professionalidade da familia profesional e “servizoss
socio
oculturais e á comunidade”.
o da prestación do serv
rvizo nos domicilios dass persoas ussuarias realizzarase polo
o
3. O seguimento
oal coordinador sempre que as c
circunstancias o fagan
n necesario e, como mínimo,
m
con
n
perso
cará
ácter bimen
nsual. Da supervisión realizada quedará constancia
a no corre
espondente
e
ediente indiividual. Med
diante esta
a supervisión
n revisarase
e e axustara
ase, se fose
e o caso, o
expe
contido das pre
estacións ex
xpresado no
o proxecto de
d intervención e no a
acordo de servizo.
4. A entidade contará e expoñerá
á publicam
mente a ordenanza re
eguladora do servizo
o
debidamente visada
v
pola
a unidade de Inspec
cción, na que
q
se inclluirá como
o mínimo a
segu
uinte informa
ación:
a
a) Identific
cación da entidade
e
titu
ular, sede oficial
o
e oficina base do
o programa
a.
b) Ámbito de actuación.
c
c) Dereitoss e deberess da persoa usuaria e da
d entidade
e.
d
d) Descriciión dos serv
vizos que se prestan.
e
e) Procede
emento para causar a
alta, baixa, modificació
m
ón ou suspe
ensión do se
ervizo.
ff) Protoco
olo para inic
cio da presttación efec
ctiva e estab
blecemento
o do vínculo
o entre a/o
o
auxiliar de axuda no
n fogar e a persoa usu
uaria do serrvizo.
g
g) Modelo
o do acordo
o de servizo entre perso
oa usuaria e entidade.
h) Horarioss de atenció
ón ao públiico na oficin
na base do programa..
ii) Límites horarios
h
parra a prestac
ción do serv
vizo.
jj) Réxime de visitas aos domiicilios do/a
a técnico/a
a que coo
ordine ou supervise
s
o
program
ma.
k) Protoco
olo de actua
ación no ca
aso de urxencias e de incidenciass.
ll) Protoco
olos de subsstitución da
a persoa au
uxiliar de ax
xuda no fog
gar e de ce
esación do
o
servizo.
m) Protoco
olo de actua
ación no ca
aso de queiixa no libro de reclama
acións.
n) Cadro de
d persoal anexo.
a
o
o) Cadro de
d prezos anexo.
ervizo de Axxuda no fogar, tanto se
s o presta
a en réxime de xestión
n
5. O concello tiitular do Se
expediente
direc
cta como se
s o presta
a e réxime de xestión indirecta abrirá un e
e por cada
a
perso
oa usuaria ou por cada unidad e de conv
vivencia á que
q
se pre
esta o servizzo, no que
e
consstará, cando
o menos:
a
a) Un inform
me social, asinado po
or un traba
allador ou traballadorra social da
a entidade
e
titular do
o servizo.
b
b) Un proxecto de in
ntervención
n, asinado polo técnico responssable que designe a
e titular do
o servizo, qu
ue recollerá
á como mínimo a infformación contida
c
no
o
entidade
anexo IV
V desta orde
enanza.

c
c) Un acord
do de servizo asinado entre a en
ntidade titullar do servizzo e a persoa usuaria,,
que recollerá com
mo mínimo a informac
ción contida
a no mode
elo do ane
exo II desta
a
nza.
ordenan
d
d) Informess de seguim
mento periiódicos da prestación
n do servizzo nos dom
micilios doss
usuarios que terán carácter
c
bim
mensual ou
u extraordinarios, cand o as circunstancias asíí
o aconse
ellen.
odo caso o tratamento
o da inform
mación contida nos ex
xpedientes rrealizarase de acordo
o
En to
coa normativa vixente
v
en materia
m
de protección
n de datos de
d carácterr persoal.
6. A persoa que
e exerza co
omo respon sable técniica do servizo garantirrá unha sup
pervisión do
o
amente pre
estado nos domicilios das perso
oas usuariass, que será
á realizada
a
servizzo efectiva
semp
pre que as circunstanc
cias a faga n necesario
o e, como mínimo, cu nha periodicidade de
e
douss meses. Da
a supervisión realizada
a quedará constancia
a no corresp
e
e
pondente expediente
individual. Mediiante esta supervisión
s
c
dass
revisarase e axustarasse, se fose o caso, o contido
p
de
e intervenciión e no acordo de serrvizo.
presttacións expresado no proxecto
Artigo 15º.- Dese
envolvemen
nto da presttación do servizo
a semana, dende que
e a persoa
a
1. O prazo de alta no servizo, será como máxximo dunha
e asigna o recurso de
ende o Prog
grama de Asignación de Recurssos para ass
ussuaria se lle
pe
ersoas que acceden ao
a servizo n a modalida
ade de dep
pendencia, ou dende que se dita
a
re
esolución por
p
parte da Alcaldíía, para as
a persoas que acc
ceden ao servizo na
a
m
modalidade de libre co
oncorrencia
a. Para as persoas usuarias ás q
que se lles concede
c
o
se
ervizo, pola vía de urxencia, o pra
azo de alta será como máximo de
e dous días.
vizo, o perssoal técnico realizará unha avalliación da situación e
2. Prrevio ao iniicio do serv
esstablecerá un consenso coa perso
oa usuaria, sobre as ac
ctuacións e tarefas a desenvolver
d
r
no
o domicilio. Designarasse tamén a persoa pro
ofesional de referencia .
n do persoal de aten
nción directta farase en base ao perfil requ
uerido para
a
3. A asignación
ca
ada caso concreto,
c
e realizarase unha visita domiciliaria
a para a pre
resentación do persoall
de
e atención directa á persoa
p
usua ria.
e a persoa beneficiaria
a, rexeita a
ao/á auxilia
ar de axuda
a no fogar que se lle asigna,
a
sen
n
Se
ra
azón suficien
ntemente xustificada,
x
pasará á lissta de agarrda ata que
e se lle asig
gne outro/a
a
au
uxiliar, semp
pre que sexa técnicam
mente posible.
n persoal técnico asig
gnado, así como nos horarios
h
de prestación do servizo,,
Os cambios no
ue deban efectuarse,, por circun
nstancias de necesida
ades de org
ganización do servizo,,
qu
co
omunicaran
nse á persoa beneficia
aria, seguind
do en vigor o acordo a
asinado.
ara o inicio
o da prestación do serrvizo, será requisito
r
pre
evio, asinarr o acordo de servizo,,
4. Pa
se
egundo o modelo
m
establecido no anexo V de
esta ordena
anza.
écnico elab
borará un p
proxecto de intervenc
ción, segun
ndo o anex
xo IV desta
a
5. O persoal té
anexo II da
a Orde do 22 de xaneiro de 200
09), que de
eberá conter: días da
a
orrdenanza (a
se
emana de atención,
a
horario conc
creto no qu
ue se desen
nvolverá a p
prestación, identidade
e

do
o persoal de
d atención directa rresponsable
e da execu
ución do prroxecto, ob
bxectivos e
ta
arefas a dessempeñar no
n domicilio
o, e o segu
uimento efe
ectivo da prrestación no
n domicilio
o
do
o usuario, con
c
carácte
er mínimo biimensual.
arase entrega á perso
oa usuaria, dunha copia da ord
denanza mu
unicipal de
e axuda no
o
6. Fa
fo
ogar, debida
amente visa
ada polo órrgano competente.
ase á perssoa usuaria
a e ao pe
ersoal de atención directa, o
7. Assí mesmo, entregara
do
ocumento que
q
conteñ
ña as tarefa
as a desenvo
olver no domicilio.
á persoas usuarias
u
da existencia dun libro de
e reclamac
cións, que estará
e
á súa
a
8. Informarase ás
p
calquera queixa ou reclamación. No caso
c
de qu
ueixa ou reclamación,,
diisposición, para
fa
acilitarase unha
u
copia da queixa
a á persoa usuaria e re
emitirase o orixinal ao
o servizo de
e
inspección no prazo de tres días, xxunto cun in
nforme do caso,
c
segun
ndo establece o artigo
o
eto 254/2011, do 23 d e decembro, polo qu
ue se regula
a o réxime de rexistro,,
6.i) do Decre
utorización,, acreditación e a inspe
ciais en Gallicia.
ección dos servizos soc
au
ais do Conc
cello abrirá un expedie
ente por ca
ada persoa
a
9. O departamento de servizos socia
p cada un
nidade de convivencia á que presta
p
o serrvizo, no ca
al constará,,
ussuaria ou por
ca
ando meno
os:
•
Un informe de ava
aliación iniciial, asinado
o polo técnico compe
etente, respo
onsable da
a
ación do se
ervizo de axu
uda no fogar.
coordina
•

Un proxe
ecto de inte
ervención, asinado po
olo técnico responsable
e, segundo o anexo IV
V
desta ordenanza (a
anexo II da O
Orde do 22
2 de xaneiro
o de 2009).

•

do entre o Concello de
d Forcare
ei e a perso
oa usuaria,,
Un acordo de serrvizo asinad
o o anexo V desta orde
enanza.
segundo

•

Informess de segue
emento da
a prestación
n nos domicilios das p
persoas usu
uarias, que
e
terán, como
c
mínimo, un c
carácter bimensual,
b
ou extrao
ordinarios, cando ass
circunsta
ancias así o aconsellen
n.

CIÓN SEGUN
NDA - DA PR
RESTACIÓN DO SERVIZO
O POLAS ENTTIDADES LO
OCAIS
SECC
ARTIG
GO 16ª.—MODALIDADE
ES DE ACCEESO AO SERV
VIZO

cceso ao se
ervizo de axuda no fog ar municipa
al producira
ase de acorrdo co segu
uinte:
O ac
1. O acceso será priorita
ario e direc
cto para ass persoas qu
ue tendo re
ecoñecida a situación
n
de d
dependenciia, se lles assigne a axu
uda no foga
ar na correspondente resolución de progra-ma in
ndividual de
e atención,, e consonte
e a aplicac
ción do prog
grama de a
asignación de
d recursoss
estab
blecido no título II do Decreto
D
15//2010, do 4 de febreiro
o, polo que
e se regula o procede-mentto para o re
ecoñeceme
ento da situ
uación de dependenc
d
cia e do derreito ás presstacións do
o
sistem
ma para a autonomía
a
e atención
n á dependencia, o pro
ocedementto para a elaboración
e
n
do p
programa individual de
d atenció
ón e a org
ganización e funciona
amento do
os órganoss

técnicos compe
etentes. Pa
ara estes effectos os concellos
c
tittulares do sservizo, can
ndo sexa o
o, procederrán a dar de
d alta as p
persoas en agarda de
e acordo c oa orde de
e prelación
n
caso
estab
blecida no Programa de Asignac
ción de Rec
cursos. Para estes efec
ctos garantiráselles aoss
servizzos sociais comunitario
c
os municipa is acceso en
e tempo real ao dito p
programa.
2. Ass persoas pa
ara as que o Programa
a Individual de Atención determin
o de axuda
a
ne o servizo
no fo
ogar como recurso principal ou id
dóneo terán, en todo caso, prefe
erencia sob
bre aquelass
ás ca
ales se lles asigne
a
o servizo de axu
uda no foga
ar como respiro do coid
dador.
3. Pa
ara as perso
oas que non
n teñan o rrecoñecem
mento da situación de dependenc
cia, ou non
n
as assista o dereito de acce
eso efectivo
o ao catálo
ogo de serv
vizos de ate
ención á de
ependencia
a
segu
undo o cale
endario de
e implantac
ción que se
e establece na Lei 339/2006, o acceso
a
ao
o
servizzo, logo da
a prescrición técnica d
do profesional de refe
erencia reso
olverase en
n réxime de
e
libre concorrenc
cia en aplic
cación dun baremo pú
úblico. (ANEXO I)
5. De
e igual man
neira á expre
esada no a
apartado an
nterior procederase na
as situaciónss nas que a
prob
blemática principal este
ea relacion ada con asspectos con
nvivenciais e socio-edu
ucativos.
os supostos recollidos nos
n apartad
dos 3 e 4 de
este artigo empregaras
e
se un barem
mo (ANEXO
O
6. No
I) no
o que, ademais dos posibles
p
dé ficits de au
utonomía, se
s valoren factores de carácterr
perso
oal e socio
o-familiar, o apoio so cial, a situación da vivenda e outros que
e dificulten
n
obxe
ectivamente
e a normalizzación socia
al e a calidade de vida.

GO 17.- Critterios de org
ganizacion e procedem
mento.
ARTIG
a
no fo
ogar estará
á coordinad
do polo trab
ballador/a ssocial do Concello
C
de
e
1. O servizo de axuda
arei.
Forca
o acceso directo
d
ao servizo parra as perso
oas usuariass con depe
endencia valorada,
v
a
2. No
resolución relattiva ao pro
ograma ind
dividualizad
do de atención terá a conside
eración de
e
resolución de assignación e incorporac
ción ao serv
vizo.
o acceso en
n libre conc
correncia se
erá de aplicación o seg
guinte:
3. No
a) O proc
cedemento
o iniciarase por instanc
cia de parte
e, de conforrmidade co
os principioss
xerais re
ecollidos na
a Lei 30/19
992, do 26
6 de nove
embro, de réxime xu
urídico dass
administrracións e do
d procede
emento administrativo común, e cos barem
mos que se
e
elaboren
n en desenv
volvemento
o do estipula
ado nesta ordenanza.
o
b) Cando
o circunstancias debid
damente ac
creditadas no expedie
ente así o xustifiquen,,
o proced
demento de
e acceso ao
o servizo po
oderá iniciarase de ofic
cio.
cceder ao servizo
s
deb
berán ser va
aloradas en
n
c) As soliicitudes dos particularres para ac
todo casso por un trraballador o
ou traballadora social dos servizo
os sociais co
omunitarioss
ez realizad
do concello, que
e, unha ve
da a corrrespondentte visita domiciliaria,
d
,
nará, media
ante informe
e preceptiv
vo e vincula
ante, a idon
neidade do
o servizo, asíí
determin
como a intensidade
i
e recomend
dable para cada caso concreto.
gano comp
petente pa
ara ditar a resolución será o/a alcalde/sa, podendo
o
d) O órg
delegar esta comp
petencia d
de conform
midade co disposto no
o artigo 21.3º da Leii

7/1985, do
d 2 de abril, regulado
ora das basses do réxim
me local co
omo pode ser
s a Xunta
a
de Gobe
erno Local. O prazo má
áximo para resolver serrá de tres m
meses.
e) No ca
aso de non
n existir disp
poñibilidade
e a solicitude pasará a integrarse na lista de
e
agarda nunha
n
orde
e de priorid
dade determinada po
ola puntua
ación que obtivese
o
na
a
aplicació
ón do bare
emo. No ca
aso de empate na puntuación, atenderase
e por orde
e
temporal da deman
nda.
ha vez notiificada a re
esolución d
de concesió
ón do servizzo, deberá n acordarsse, entre oss
4.Unh
servizzos sociais comunitariios do con
ncello e a persoa usu
uaria, as c ondicións básicas
b
da
a
presttación, que
e se substan
nciará no a cordo do servizo regulado no arttigo 14. 5. punto
p
C da
a
prese
ente ordena
anza e que será requissito previo para
p
o inicio
o da prestac
ción do serv
vizo.
o caso de extrema
e
e urxente nece
esidade de
ebidamente
e xustificada
a, mediante
e resolución
n
5. No
motiv
vada do alcalde/alc
a
caldesa ou do memb
bro da corporación local respo
onsable en
n
mate
eria de serv
vizos sociaiss, poderase
e iniciar de oficio a prestación d
do servizo de
d maneira
a
inme
ediata, por proposta dos servizo
os sociais comunitario
os e sen p
prexuízo da posteriorr
instru
ución do co
orresponden
nte expedie
ente.
a prestació
ón do servizo, adema
ais do perssoal profesional, pode
erá colabo
orar persoall
6. Na
volun
ntario baixo
o a supervisión técnica
a dos servizo
os sociais deste conce
ello. Para esstes efectoss
estarrase ao previsto na lexiislación en v
vigor sobre voluntariad
do.
7. No caso de
e tratarse de interve
encións de
e carácter socioeduc
cativo deriv
vadas dun
n
diagnóstico de desestruturación famil iar, deberá
án incorpora
arse ao proc
ceso, de ac
cordo coass
unstancias do fogar de que se
e trate, allgunha das seguintess figuras profesionais:
p
:
circu
educ
cador fam
miliar, diplomado en educación social, diplomado
o en traba
allo social,,
psicó
ólogos, sociologos, e pedagogos.
8. As actuació
óns da/o auxiliar
a
do SAF deberrán axustarrse ó proxe
ecto de in
ntervención
n
blecido, no
on recibirá nunca
n
orde
es do/a usu
uario/a nin de familiarres senón do
d concello
o
estab
e/ou
u da empre
esa adxudic
cataria. No n traballará
á no domic
cilio do/a u
usuario/a en ausencia
a
deste
e, e se porr calquera motivo éstte non se atopase
a
no
o domicilio, o/a auxilia
ar non está
á
auto
orizado/a a esperar e deberá
d
poñ
ñer en coñe
ecemento do
d traballad
dor social da
d empresa
a
cidencia asíí como calq
quera queixxa ou suxere
encia respecto ao servvizo.
a inc
mo máximo dunha sem
mana dende
e que a perrsoa usuaria
a
9. O prazo de alta no servizzo será com
e asigna o recuso
r
den
nde o Progrrama de Assignación de
d Recursoss para as persoas
p
que
e
se lle
acce
eden ao servizo na mo
odalidade d
de depend
dencia, ou dende
d
que se dita resolución porr
parte
e da alcalldía, para as persoass que acceden ao servizo
s
na modalidad
de de libre
e
conc
correncia. Para
P
as perssoas usuaria
as ás que se
e lle conced
de o servizo
o pola vía de urxencia,,
o pra
azo de alta será como máximo de
e dous días..
10. A
Anualmente
e, farase un
nha revisión de todas as
a persoas beneficiaria
as que acc
cederon ao
o
servizzo polo siste
ema de libre
e concorre ncia, co fin
n de compro
obar que c
cumpren as condiciónss
para
a a continuid
dade do mesmo.
nsidade na prestación do servizo.
Artigo 18º. -Inten
de do serrvizo, para os usuariios que acceden p olo sistema
a de libre
e
1. A intensidad
conc
correncia, determinara
d
ase, con ca rácter xeral en horas mensuais
m
de
e atención, distribuídass
en fu
unción das necesidad
des da perssoa usuaria
a e do informe técnic
co ata un máximo
m
de
e
vinte
edúas horass mensuais dende ass 7:00 ata as 22:00 h, de luns a venres, quedando
o

exclu
uídas as noiites, os fins de
d semana e xornadas festivas, excepto en ssituacións de
d urxencia
a
que o requiran.. O tempo
o de atenci ón a cada usuario no
on será infe
erior a sesen
nta minutoss
os. Salvo sittuacións pu
untualmente
e excepcio
onais, debid
damente ac
creditadas no informe
e
diario
socia
al, non pode
erá excede
erse de unha
a hora de servizo ao dia.
da no fogar para as persoas
p
ate
endidas no marco do
o
2. A intensidade do servizzo de axud
sistem
ma de auto
onomía persoal e ate
ención á de
ependencia
a estará pre
redetermina
ada no seu
u
Programa Individualizado de
d Atención
n. A súa ap
plicación ho
oraria será fflexible e co
onforme co
o
ecto de intervención,, de mane
eira que, ca
ando meno
os, se gara
anta a cob
bertura dass
proxe
nece
esidades de
e atención de caráctter persoal na realizac
ción das ac
ctividades básicas da
a
vida diaria, rela
acionadas no
n artigo 4
4.1a) da Orde de 22 de
d xaneiro de 2009, pola
p
que se
e
regula o servizo
o de axuda
a no fogarr, todos os días da se
emana, inc
cluídos os domingos
d
e
decla
arados festtivos. No PIA deberase
e diferencia
ar, dentro das
d horas d
de SAF, as relativas a
nece
esidades do
omésticas ou
o do fogarr, das de attención persoal para a
as actividad
des da vida
a
diaria
a.
os restantess casos a in
ntensidade do servizo virá determ
minada na p
prescrición efectuada
a
3. No
poloss servizos so
ociais comunitarios.

n da capac
cidade eco
onómica do
o sistema d
de atención
n a persoass
Artigo 19º.- Detterminación
pendencia.
usuarias da dep
de económ
mica das pe
ersoas depe
endentes, va
aloradas co
on dereito recoñecido
r
o
1. A capacidad
de
e atención,, mediante o servizo de
e axuda no fogar, calc
cularase en atención á súa renda
a
e,, se é o casso, ao seu patrimonio.. Teranse en
n conta, ad
demais, a re
enda e pattrimonio do
o
có
ónxuxe e a existencia de persoa
as convivintes, econom
micamente dependen
ntes. Para o
cá
álculo destta capacid
dade econ
nómica da
as persoas dependen
ntes, observ
varanse oss
crriterios e regras disposstos na Reso
olución do 2 de dece
embro de 22008,da Sec
cretaría de
e
Esstado de Po
olíticas Sociais, Familia
a e Atención á Dependencia, sob
bre determ
minación da
a
ca
apacidade
e económic
ca do bene
eficiario e so
obre os critterios de pa
articipación
n deste nass
prrestacións do
d dito sisttema, así c
como ás normas
n
regulamentaria
as promulg
gadas pola
a
Xu
unta de Ga
alicia que incorporen a quelas regrras ao sistem
ma galego d
de servizos sociais.
ulo da ca
apacidade económic
ca, corresp
pondente ás
á persoass
2. O resultado do cálcu
ependentes valoradas con dere
eito de atención reco
oñecido no servizo de
e axuda no
o
de
fo
ogar, consta
ará na resolución do P
Plan Individu
ualizado de
e Atención q
que se desenvolva en
n
ca
ada caso, de
d conform
midade co q
que estable
ece o artigo
o 38 do Dec
creto 15/2010, do 4 de
e
fe
ebreiro, polo
o que se re
egula o pro
ocedementto para o recoñecem
r
mento da situación de
e
de
ependencia
a e do derreito ás pre
estacións do sistema para
p
a aut onomía e atención á
de
ependencia
a, o proced
demento pa
ara a elabo
oración do programa iindividual de
d atención
n
e a organizac
ción e funcionamento dos órgano
os técnicos competenttes.

uarias douttros servizoss
erminación da capacid
dade económica das persoas usu
Artigo 20º.- Dete
c
nto.
que iimpliquen copagamen

No se
ervizo de axuda
a
no fo
ogar presta do a perso
oas ou unidades de co
onvivencia distintas áss
referridas no artigo anterior, o cómpu
uto da capacidade ec
conómica ffarase de acordo
a
coss
uintes criterio
os:
segu
Computarasse a renda de tod as as perrsoas reside
entes na mesma un
nidade de
e
1. C
co
onvivencia..
Para estes
e
efecttos considé
érase rend
da a sum a de calquera dass
m
modalidadess de ingreso
o a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006 , do 28 de novembro,,
do
o imposto so
obre a rend
da das pers oas físicas.
Computarasse, así mesm
mo, o patrim
monio neto de todas as
a persoas rresidentes na
n unidade
e
2. C
de
e convivenc
cia. Para esstes efectoss, enténdese
e por patrim
monio neto o conxunto
o de bens e
de
ereitos de contido
c
eco
onómico de
e que sexan
n titulares, determinad
d
dos consontte as regrass
de
e valoración recollidass na Lei 19/1
1991, do 6 de
d xuño, do
o imposto so
obre o patrimonio, con
n
de
edución da
as cargas e gravames de naturezza real que
e diminúan o seu valor, así como
o
da
as débedass e obrigas persoais da
as cales deba respond
der. Igualme
ente, para o cómputo
o
do
o patrimoniio neto deb
berán terse en conta as exención
ns que prevvé a Lei 19//1991, do 6
de
e xuño, do imposto sob
bre o patrim
monio, ao re
especto da
a vivenda ha
abitual e do
outros benss
e dereitos.
ade económica callcularase sumando
s
todas
t
as rrendas computables,,
3. A capacida
m
modificadas á alza pola
a suma dun
n 5% do patrimonio netto en cómp
puto anual, e dividindo
o
o resultado da
d dita suma
a entre o to
otal de persoas que co
onvivan no ffogar.
mento do se
ervizo das persoas
p
dep
pendentes con
c
dereito
o
Artigo 21º.- Partiicipación no financiam
de atención rec
coñecido co
omo usuaria
as do servizzo de axuda
a no fogar.
pacidade e
económica da persoa usuaria do
o servizo de
e axuda no
o
1.- No caso de que a cap
ar para perssoas dependentes valo
oradas con dereito de
e atención rrecoñecido
o sexa iguall
foga
nferior ao in
ndicador pú
úblico de re
endas a efe
ectos múltip
ples (IPREM)), quedará exenta da
a
ou in
obrig
ga de partic
cipar no cussto do servizzo.

s
ap
plicarase a seguinte tá
áboa, na ca
al se expressa o copagamento en
n
2.- Nos demais supostos,
bre a capac
cidade eco
onómica da
a persoa ussuaria e en función da
a
termos de porcentaxe sob
nsidade do servizo asignado:
inten
GRA
AO I
Nive
el I
20 h
h.

Nive
el II
30 h.
h

GRAO
O II
Nivel I Nivel II
40 h.
55 h.

GRAO III
Nivel I Nivel II
70 h.
90 h.

0%-

0%

0%

0%

0%

0%

>do 100% e ≤ do
o 115% do IP
PREM

4,52
2%

6,56
6%

8,59%
%

11,42%

14,47%

18,09%

>do 115% e ≤ do
o 125% do IP
PREM

5,41
1%

7,84
4%

10,28
8%

13,66%

17,31%

21,64%

>do 125% e ≤ do
o 150% do IP
PREM

5,55
5%

8,05
5%

10,54
4%

14,01%

17,76%

22,19%

Capa
econó
acidade
ómica
(referida ó IPREM
M)
≤ ó 100% do IPRE
EM

>do 150% e ≤ do
o 175% do IP
PREM

5,65
5%

8,19%

10,73
3%

14,26%

18,07%

22,59%

>do 175% e ≤ do
o 200% do IP
PREM

5,72
2%

8,30
0%

10,87
7€

14,45%

18,31%

22,89%

>do 2
200% e ≤ do
o 215% do IP
PREM

5,81
1%

8,42
2%

11,03
3%

14,66%

18,58%

23,23%

>do 2
215% e ≤ do
o 250% do IP
PREM

6,03
3%

8,75
5%

11,46
6%

15,24%

19,31%

24,14%

>do 2
250% e ≤ do
o 300% do IP
PREM

6,24
4%

9,05
5%

11,86
6%

15,76%

19,97%

24,97%

>do 300% e ≤ do
o 350% do IP
PREM

6,42
2%

9,30
0%

12,19
9%

16,20%

20,53%

25,66%

>do 350% e ≤ do
o 400% do IP
PREM

6,54
4%

9,48
8%

12,42
2%

16,51%

20,93%

26,16%

>do 4
400% e ≤ do
o 450% do IP
PREM

6,63
3%

9,62
2%

12,60
0%

16,75%

21,22%

26,53%

>do 4
450% e ≤ do
o 500% do IP
PREM

6,70
0%

9,72
2%

12,74
4%

16,93%

21,45%

26,82%

Supe
erior ó 500% do IPREM

6,76
6%

9,80
0%

12,84
4%

17,07%

21,63%

27,04%

n que, por renuncia pa
arcial expresa da perso
oa beneficia
aria ao seu dereito de
e
3.- Nos casos en
atención co nú
úmero de horas
h
expre
esadas no PIA,
P
ou can
ndo por tra
atarse dun suposto de
e
ón do SAF con outro
o servizo ou
o prestació
ón do cattálogo as horas reaiss
compatibilizació
ervizo de axuda no fo
ogar sexan inferiores á cantidade
e expresada en cada
a
presttadas de se
colum
mna da táb
boa anterio
or para o grrao e nivel correspond
dente, a ca
antidade a pagar será
á
mino
orada propo
orcionalmen
nte á dimin ución das horas
h
efectivas de servvizo.
4.- En
n ningún caso, o impo
orte da pa
articipación económica que deb
berá ingresa
ar a persoa
a
bene
eficiaria en concepto de copag
gamento, poderá
p
exceder o 65%
% do custo do servizo
o
dete
erminado en
n termos de
e prezo/hora
a.

oas usuarias no finan
nciamento doutros se
ervizos que
e
Artigo 22.- Parrticipación das perso
agamento.
impliiquen copa
Para o servizzo de axuda no fogar,, en réxime de libre co
oncorrencia
a, para as persoas
p
que
e
1. P
n
non teñan o recoñece
emento da situación de
d depende
encia, ou n
non as asista
a o dereito
o
d
de acceso efectivo ao
o catálogo
o de servizo
os de atenc
ción á dep
pendencia, segundo o
c
calendario de implanttación que
e se estable
ece na Leii 39/2006, a
aplicarase a seguinte
e
tá
áboa que regula
r
unha
a progresiva
a participac
ción económ
mica no cu
usto do servizo en base
e
ó cálculo da
a capacida
ade econó
ómica per cápita,
c
de acordo
a
co establecido no artigo
o
16 desta ord
denanza.
PACIDADE ECONÓMIC
E
A
CAP
Men
nor de 0,80 IPREM
Maiior de 0,80 e menor ou igual a 1,50
0 IPREM
Maiior de 1,50 e menor ou igual a 2,00
0 IPREM
Maiior de 2,00 e menor ou igual a 2,50
0 IPREM

Particip
pación n o custe
servizo
o de SAF bá
ásico
0%
o 15%
o 25%
o 50%

do

Maiior de 2,50 IPREM

o 90%

o do anterio
or, poderán establecerrse excepcións aos critterios xerais do referido
o
2. Sen prexuízo
c
copagamen
nto nos ca
asos en que
e a situación causante da aplic
cación do servizo de
e
a
axuda no fo
ogar sexa unha
u
proble
emática de
e desestructturación fa miliar, exclu
usión sociall
o
ou pobreza
a infantil, circunstanc
c
cia que de
eberá esta
ar debidam
mente xusttificada no
o
c
corresponde
ente informe
e social.
En calquera
a caso, esttablecerase
e un límite máximo de participa
ación económica dass
3. E
p
persoas usua
arias do 40%
% da súa ca
apacidade económica
a.
ctación dos ingresos m
municipais polo
p
copaga
amento doss servizos.
Artigo 23º.- Afec
conformidad
de co artigo
o 56.7 de Le
ei 13/2008, de servizos sociais de G
Galicia, en todo caso,,
De c
os in
ngresos que
e recade o Concello de Forcarrei, en con
ncepto de achega das
d
persoass
usuarias para a súa parrticipación no custo dos servizo
os sociais c
comunitario
os, estarán
n
ctados ao fin
nanciamen
nto dos serviizos sociais que
q
reciban
n.
afec
ción coas e
entidades privadas que atenda
an a persoa
as usuariass
Artigo 24º.- Da coordinac
nciados tota
al ou parcialmente con
n fondos públicos.
finan
caso das entidades
e
privadas
p
q ue presten
n o servizo de axuda
a no fogar,, mediante
e
No c
finan
nciamento total ou pa
arcial con fondos púb
blicos, ou que
q
atenda
an a persoas usuariass
deriv
vadas do siistema de autonomía persoal e atención á depende
encia, mantterán unha
a
coorrdinación efectiva cos servizos so ciais comunitarios bássicos, estab lecendo un
n protocolo
o
de c
comunicaciión de alta
as no servizo
o de cada
a persoa ussuaria, así c
como unha
a copia do
o
corre
espondente
e proxecto de interve
ención e dos
d
informe
es de segu
uimento, dirixidos aoss
servizzos sociais comunitario
c
os básicos d o concello ou entidad
de local.

p
.
Artigo 25º.- Obriigados ao pagamento
n obrigadoss ao pagamento do prezo público regulad
do nesta o
ordenanza, as persoass
Están
usuarias benefic
ciarias do se
ervizo presta
ado por este
e Concello ás que se re
refire o artig
go 7.
cemento da obriga de pago.
Artigo 26º. -Nac
briga de pa
agar os pre
ezos público
os regulado
os neste ac
cordo regullador, nace
e, en xeral,,
A ob
dend
de que se inicie a pre
estación do
o servizo e deberá fa
acerse efec
ctivo de ac
cordo coass
segu
uintes norma
as de xestión:
Os prezos públicos
p
con
ntempladoss nesta orde
enanza satisfaranse co
on carácterr posterior á
1. O
p
prestación do servizo e con cará
ácter espec
cífico, durante a prime
eira quince
ena do mess
sseguinte.
2. P
Por parte do concello e sobre a b
base do parrte de traba
allo asinado
o conxuntam
mente pola
a
p
persoa usua
aria e polo persoal de
e atención directa,
d
ela
aborarase u
un recibo individual co
o
iimporte corrrespondente ao servizzo prestado
o no mes an
nterior que se remitirá á entidade
e
b
bancaria elixida pola persoa
p
ben eficiaria pa
ara que se efectúe
e
o pa
agamento.

ocumentaciión a aporta
ar e prazo de
d presentación de solilicitudes.
Artigo 27º .— Do
p
sistema
a de libre c
concorrencia deberán
n
Para o acceso ao Servizo de Axuda no Fogar polo
egar a segu
uinte docum
mentación:
ache
1.- M
Modelo de solicitude
s
(segundo an
nexo II da presente
p
ord
denanza) d
dirixida á alc
caldesa do
o
Conc
cello de Forrcarei
2.- Fo
otocopia do
o DNI de tod
dos os mem
mbros da un
nidade famiiliar.
3.- Ta
arxeta de assistencia sanitaria.
3.- Fo
otocopia do
o Libro de Familia.
4.- Certificado municipal
m
de
e empadro
oamento e convivencia
c
a familiar.
dico segundo o anexo V da presen
nte ordenanza
5.- Informe méd
6.- Re
ecoñeceme
ento do gra
ao de disca
apacidade.
7.- Da
atos do núm
mero de co
onta coa co
orresponden
nte domiciliación banc
caria
8. Xu
ustificante de
d ingresoss da unidad
de familiar de convivencia: xusttificantes de
e pensións,,
presttacións do INEM, nóm
minas, etc., fotocopia da declara
ación da re
enda ou certificación
n
nega
ativa, certifficación de
e intereses devengad
dos por ca
apitais mob
biliarios, fotocopia do
o
recib
be do IV, correspond
c
dente ao ú
último exerc
cicio e declaración ssobre perc
cepción de
e
alugu
ueres.
9.- X
Xustificante de pago de
e hipoteca ou aluguerr da vivenda
a habitual.
O pra
azo de pressentación de
d solicitude
es estará ab
berto todo o ano.
As so
olicitudes in
ncompletas contarán cun prazo de 10 díass para eme
endar defic
ciencias, en
n
caso
o de non facelo,
f
será
án desestim
madas sen
n máis trám
mite tal co
omo se esttablece na
a
lexisla
ación que regula
r
o pro
ocedementto administrrativo.
ersoas valorradas como
o depende ntes non terán que pre
esentar solic
citude ao concello,
As pe
tan ssó aportar a súa resoluc
ción do Pla n Individual de Atenció
ón para o se
xuda no
ervizo de ax
foga
ar.
a do SAF.
Artigo 28º .—Cussto por hora
usto por hora
a do SAF se
erá o fixado anualmentte.
O cu
Artigo 29º.- Obriigados ao pagamento
p
.
Están
n obrigadoss ao pagamento do prezo público regulad
do nesta o
ordenanza, as persoass
usuarias benefic
ciarias do se
ervizo presta
ado por este
e Concello ás que se re
refire o artig
go 7.
cemento da obriga de pago.
Artigo 30º. -Nac
briga de pa
agar os pre
ezos público
os regulado
os neste ac
cordo regullador, nace
e, en xeral,,
A ob
dend
de que se inicie a pre
estación do
o servizo e deberá fa
acerse efec
ctivo de ac
cordo coass
segu
uintes norma
as de xestión:

1. O
Os prezos pú
úblicos contemplados nesta orde
enanza satissfaranse co
on carácter posterior á
presstación do servizo e con
c
caráctter específico, durantte a primeiira quincen
na do mess
segu
uinte.
2. Po
or parte do concello e sobre a ba
ase do partte de traballo asinado,, conxuntam
mente pola
a
perssoa usuaria e polo pe
ersoal de a
atención directa, elab
borarase un
n recibo ind
dividual có
ó
impo
orte corresp
pondente ao
a servizo p
prestado no
o mes ante
erior que sse remitirá á entidade
e
ban
ncaria elixida
a pola persoa benefic iaria para que
q
se efectúe o paga
amento.
accións e sa
ancións.
Artigo 31º. - Infra
ei 58/2003, do 17 de
nfraccións e sancións rexeranse,, no relativo aos pag
gos, pola Le
e
As in
dece
embro, xera
al tributaria e polo Rea
al Decreto 939/2005,
9
do
o 29 de xullo
o, polo que
e se aproba
a
o Regulamento Xeral de Recadación
n, e no resto
o das materrias, polo diisposto na Lei
L 13/2008,,
de 3 de decembro, de serv
vizos sociaiss de Galicia.
Dispo
osición derrrogatoria.
da derroga
ada expresa
amente a a
anterior ord
denanza publicada no
o BOP nº 218 do 11 de
e
Qued
relativas ao
nove
embro de 2009,
2
así como as mod
dificacións posteriores
p
o servizo de
e axuda no
o
foga
ar.
osición derrradeira
Dispo
esente orde
enanza enttrará en vig
gor unha ve
ez publicad
do o seu te
exto íntegro
o no BOP e
A pre
transscorra o pra
azo previsto
o no artigo 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora
a das basess
de ré
éxime local..
ANEX
XO I
BARE
EMO PARA DETERMINAR A ASIGNA
ACION DO SERVIZO
S
DE AXUDA NO
O FOGAR EN REXIME DE
LIB RE CONCORRENCIA.
Facto
or 1: AUTON
NOMIA PERS
SOAL (máxiimo 40 pun
ntos ) O va
alor asignad
do en funció
ón da falta
a
de a
autonomía das persoa
as será o q ue se deduza da valoración rea
alizada polos órganoss
competentes pa
ara a valora
ación da diiscapacidade e do gra
ao de depe
endencia.
persoas dep
pendentes valoradas que polo calendario
o oficial de
e implantac
ción teñan
n
As p
dereito á prestación pola
a vía de ac
cceso direc
cto do siste
ema de de
ependencia
a (PIA con
n
posib
ble asignac
ción de serv
vizos de axu
uda no fog
gar), non po
oderán acc
ceder polo sistema de
e
libre concorrenc
cia
e valor en función
f
do factor “auttonomía persoal” realizzarase de acordo
a
coa
a
A asiignación de
segu
uinte táboa::

Táb
boa de equivalencias p
para a valo
oración do nivel
n
de auttonomía persoal

De

De

33%

65%

a

a

64%
%

74%

de

de

75%-100%
%

81%-87%

88%
%-93%

94%-100%
%

75%-100%d
dis
capac
cid
ade e
ata 14
pts
APT

75%100%dis
capaci
dade e
15-29
pts ATP

75%7
100%
disc
capa
cid
dade
e 30-44
3
pts
ATP
A

75%-100%
%
discapac
idade e
p
45-72 pts
ATP

75%
discap
pa
apa discapa
disca
cidad
de
cida
ade cidad
de
e ata 24
2
pts.
BVD

5p
pts

10 pts
p

14 ptts

25-39
pts
BVD

40-49
pts
BVD

50-64
pts
BVD

65-74 pts
BVD
B

75-889
ptts
BV
VD

90-100
pts
BVD

Grao I,
Nivel 1

Grao I
Nivel 2

Grao
G
II,
Nivel
N
1

Grrao II
Nivel 2

ao
Gra
III ,
el 1
Nive

Grao III,
Nivel 2

20 pts

24 pts

30 pts

32
2 pts

38 p
pts

40 ptts

Grao de
cidade
discapac
en menores de
18 anos sen
ón ade
valoració
ATP ou BV
VD
Grao de
cidade
discapac
+ axuda
p
terceira persoa.
ATP
(R.D.
9)
1971/1999

Grao de
cidade
discapac
+ axuda
p
terceira persa.
Puntuació
ón
BVD (R.D.
504/2007)
Situación de
encia
depende
(Decreto
176/2007)
Puntuació
ón
Nivel de
autonom
mía

persoal

Puntoss
Total puntos auttonomía pe
ersoal

or 2: APOIO
O SOCIAL (m
máximo tota l 20 puntos))
Facto
Puntoss
A perssoa vive soa e carece de familiares e/ou rredes distintas de apoio (20 puntos)
p
----------------------------------------A perssoa vive soa, carece
c
de fam
miliares e só ten
n apoio do contorno veciñal ou outras red
des (18 puntos)) -------A perssoa convive co
on persoa sen capacidade para atendelo
o (ata 12 puntos):
Cunha persoa
a maior de 70 anos (3 puntoss) -----------------------------------------------------------------------------------------Cunha persoa
a con discapa
acidade ou de
ependencia (3 puntos) ------------------------------------------------------------Cunha persoa
a que carece de tempo (3 p
puntos) ----------------------------------------------------------------------------------Con incapacidade para orrganizarse (3 p
puntos) -----------------------------------------------------------------------------------Os fam
miliares néganse a atendelo
o/a aínda que teñan posibilid
dades (8 punto
os) ----------------------------------------------Vive só/soa pero ha
ai familiares co
on posibilidade
e de atendeloss no mesmo co
oncello ou a m
menos de 20 km
m (5 puntos)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Está b
ben atendido (0
( puntos) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puntoss
Total puntos apoio social

Facto
or 3: SITUAC
CION FAMILIAR /SOCIALLIZACION MENORES
M
(m
máximo tota
al 20 puntoss)
3.1 Co
onflito (máximo
o total 4 punto
os)
Cun membro
o xerador de conflito de nive
el moderado (1 punto) ------------------------------------------------------------Cun membro
o xerador de conflito de nive
el grave (2 pun
ntos) ------------------------------------------------------------------Con máis dun
n membro xera
ador de confli to de nivel mo
oderado (3 pun
ntos) -------------------------------------------Con máis dun
n membro xera
ador de confli to de nivel gra
ave (4 puntos) --------------------------------------------------3.2. Lim
mitacións de ro
ol (máximo tottal 2 puntos)
Familia
as en que amb
bos os proxeniitores ou titoress teñan importtantes limitació
óns físicas ou p
psíquicas para
a proporcionarr
unha axeitada aten
ncións os meno
ores (2 puntos)) --------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Monoparentalid
dade (máximo
o total 2 puntoss)
Familia
as monoparen
ntais que por distintas
d
circun stancias (saúd
de, traballo, ida
ade avanzada
a...) non poida
an atender
aos m
menores (2 puntos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4. Ha
abilidades parrentais (máxim
mo total 2 punto
os)
Familia
as con escasa
as habilidades parentais (carrencia de háb
bitos alimenticio
os, aseo perso
oal, administrac
cións do
orzam
mento, ausenciia de roles, org
ganización (2p
puntos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Nú
úmero de men
nores (máximo
o total 10 punto
os)
Un menor (3 puntos) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dous menore
es (5 puntos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres menoress (7 puntos) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catro ou máis menores (10
0 puntos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puntoss
Total puntos situ
uación famiiliar/socializzación men
nores

Facto
or 4: OUTRO
OS ASPECTOS
S SOCIAIS ((máximo to
otal 20 punto
os)
4.1. Viivenda (total 10 puntos)
Non h
hai luz eléctrica
a (1 punto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non h
hai auga corrente (1 punto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non p
posúe WC (1 pu
unto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non p
posúe cuarto de
d baño comp
pleto (1 punto)) --------------------------------------------------------------------------------------------Non te
en neveira (1 punto)
p
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non te
en quentador (1 punto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non te
en lavadora (1
1 punto) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non re
eúne condició
óns mínimas de
e hixiene/habittabilidade (1 punto)
p
---------------------------------------------------------------Existen
n barreiras arq
quitectónicas no
n interior da v
vivenda (1 pun
nto) -------------------------------------------------------------------Existen
n barreiras arq
quitectónicas no
n exterior da v
vivenda (1 pun
nto) ------------------------------------------------------------------4.2. Integración no contorno
c
(total 10 puntos)
Situac
ción de illamen
nto ou de rexeitamento (10 p
puntos) ---------------------------------------------------------------------------------Ausen
ncia de relació
óns sociais (6 puntos)
p
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Existen
n escasas relac
cións coas perrsoas do conto
orno (4 puntos) ----------------------------------------------------------------------Integrración axeitada no contorno
o (0 puntos)---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pu
untos
Total puntos outtros aspecto
os sociais

Pu
untos
TOTA
AL XERAL

VALO
ORACION SOCIAL:
S

Forcarei,

de

de

Asdo.: O//A TRABALLA
ADOR/A SO
OCIAL

ANEX
XO II
SOLIC
CITUDE DE AXUDA
A
NO FOGAR
F
LIBRE CON
NCORRENCIA
A
DATO
OS DO USUA
ARIO/A:
D.ªª/D

DNI

ATA DE NACEM
MENTO
DA

O CIVIL
ESTADO

COBERTURA SANITARIA

ENDEREZO

TELÉFONO

DATO
OS DOS REPR
RESENTANTE
E DO USUAR
RIO/A:
D/Dª

DNI

ARENTESCO CO
O USUARIO
RELLACION DE PA

DATTA DE NACEM ENTO

ENDEREZO

EFONO
TELE

S:
PRESTTACIÓNS SOLICITADAS
E CARÁCTER PE
ERSOAL
DE

O
DE CARÁCTE R DOMESTICO

CUMENTACIO
ON QUE SE ACHEGA (ssinale cun X):
X
DOC
NI de todos os convivintes
Fottocopia do DN
encia sanitaria.
Tarrxeta de asiste
bro de Familia.
Fottocopia do Lib
ertificado municipal de empadroamento e convivencia familiar.
Ce
o
Infforme médico
ecoñecemento do grao e niivel de depend
dencia e resolución do PIA
Re
ecoñecemento do grao de minusvalidez.
Re
atos bancarioss
Da
ustificante de ingresos da unidade familiarr de convivenc
cia,
Xu
ustificante de pago
p
de hipotteca ou alugu er da vivenda
a
Xu
utras
Ou

OUTRAS

DECLLARO:
Que son certas
c
as manifestació
m
óns realizad
das sobre a miña situa
ación perso
oal, social e
esmo, comprométome
e a presen
ntar toda a documen
ntación req
quirida ou
u
familliar. Así me
soliciitada con carácter
c
ad
dicional ou compleme
entario polo
o Concello.. Da mesma maneira,,
comprométome
e a comunica-las varia
acións ou as modificac
cións da situ
uación inicial orixinaria
a
da p
petición do Servizo
S
de Axuda
A
Foga
ar.

Forcare i,

de

20

Firma
a do/da Usu
uario ou pe
ersoa que o representa

A DO CONC
CELLO DE fO
ORCAREI
SRA. ALCALDESA
Con
nsorte o disp
posto na Le
ei orgánica
a 15/1999, do
d 13 de decembro, d
de protecc
ción de dattos de
cará
ácter persoal, os seus datos
d
serán tratados de xeito con
nfidencial. P
Poderán serr incorporad
dos ao
fiche
eiro de Serv
vizos Sociaiss , coa final idade de utilizalos
u
para as xestió
óns municipa
ais derivada
as dos
proc
cedemento
os e consu
ultas que iinicia a pe
ersoa interesada nessta solicitud
de. En callquera
mom
mento pod
derá exerciitar os derreitos de acceso,
a
ca
ancelación,, rectificac
ción e opo
osición
com
municándoo
o mediante un escrito q
que deberá
á presentar no Rexistro Xeral do Concello.

ANEXO
O III
INFORME MÉDICO
M
(Serviizo de Axud
da no Fogarr)
LIB
BRE CONCO
ORRENCIA
D./Dªª ……………
………………
…………………
………………
……………………..................................................
Cole
exiado nº:……………..................................................................................... ...................................
Médico de:............................................... ................................................................................................
alidade:...............................................................................................................................................
Loca
Teléfono:....................................................................................................................................................
ORMA:
INFO
Que recoñecido/a D./Dª .......… ………………
………………
……….………
…………………
………...........
con D.N.I nº: ……
………………
……............... .......................................................... .......................................
a de nacem
mento:.............................. ...................................................................................................
data
ECE ENFERM
MIDADE INFE
ECTO-CONTTAXIOSA:
PADE
- Si:
- Non:
En ca
aso afirmatiivo indicar cal:
c
DIAG
GNÓSTICO E COIDADO
OS QUE PREC
CISA:
DATO
OS SANITAR
RIOS DE INTERESE (an
ntecedentess clínicos, alerxias me
edicamento
osas, dieta
a
alime
enticia, etc.):
Obse
ervacións.:
a:
Data

ANEXO
O IV
PROXEECTO DE INTTERVENCIÓN
N
1. Datos de
e identificac
ción do exp
pediente.
n nº 2
E
Expediente 1
Intervenció
I
S
Sector de re
eferencia 3
Nome e
a
apelidos

Data de so
olicitude

Ám
mbito de attención 3

Datta de
nace
emento

DNI

Proxe
ecto

Data de inicio
Nºº total de ussuarios

Sexo

Data do proxecto

Esta
ado civil

Da
ata fin de pro
oxecto

ecedentes re
elevantes:
Ante
2. Ate
ención que
e se prestará
á.
Días da semana
a.
M
L
X

J

V

S

D

N
Nº de
h
horas
sem
manais

Ho
orario

entificación do expedie
ente en SIUSSS.
1 Ide
2 Número de orde desta intervención en relación
n co total re
ealizadas ne
este expedie
ente.
oloxía SIUSS.
3 Tipo
4 Pód
dese empre
egar a tipolo
oxía SIUSS.
Tipo de servizo a prestar.
ofesionais.
Perfil dos/as pro
os servizos:
Outro
utros servizo
os/apoios prrestados a domicilio.
d
3. Exiistencia dou
encia:
Existe
Servizzos/apoios:
Nº de
e horas sem
manais:
bxectivos esspecíficos e tarefas qu e se propoñ
ñen.
4. Ob
ectivos do servizo
s
prop
posto:
Obxe
Tareffas que se re
ealizarán:
eriodicidade
e do seguim
mento (mínim
mo bimensu
ual).
5. Pe
nico responssable:/
Técn
Asdo
o.:

ANEXO V
ACORDO DO SERVIZO
O
Reunid
dos en Forrcarei o d
a parte
día ................................ ........................ dunha
don/dona..………………………
………………
…….con DN
NI:……………
…………......., ou na
representa
ación
on/dona
súa
do
con
DNI:
................................................... .............................................,
alidade de ..................................................,
........................................, en ca
cial, en calid
dade de Té
écnico resp
ponsable do
o servizo
E douttra a Traballadora Soc
de axu
uda no foga
ar do Conc ello de Forc
carei.
ACORD
DAN:
1 Que o Concello
1.
C
de
e Forcarei prestará o Servizo de
e Axuda no Fogar
(SAF), á persoa
p
arrib
ba citada, dende
d
o día
a _______ do
o _________ de 20__,
e mentre
es se mantteñan as circunstanc
c
ias que de
eterminaron
n a alta
neste Serrvizo.
2 Que o SA
2.
AF se levará
á a cabo oss días da se
emana ________________
________,
en horariio de_________________; por un tota
al de ____ ho
oras mensuais
3 Que ate
3.
endendo á Orde Mu
unicipal Co
orresponden
nte que re
egula o
Servizo de Axuda no
o Fogar, a Ordenanza
O
Fiscal munic
cipal que re
egula as
o SAF, e á a
aplicación do baremo
o que corre
esponde, a persoa
taxas do
usuaria compromé
étese a ap
portar
__
_________ % mensuaiss como
contribuc
ción ao cusste total do servizo.
4 Que a persoa
4.
p
usua
aria aceptta domicilia
ar o abono
o da taxa do SAF
establecido , na enttidade bancaria sinala
ada polo Co
oncello, no número
de conta
a autorizada
a para tal efecto.
e
5 Que, de acordo co
5.
o proxecto de
d intervenc
ción estable
ecido para o caso,
as activid
dades que se fixan in
nicialmente para o de
esenvolveme
ento do
SAF son as
a seguintess:
Attencións de
e carácter persoal
p
Attencións de
e carácter apoio
a
psicosocial
Attencións de
e carácter doméstico
d
Attencións de
e carácter socio-educa
s
ativo
Attencións de
e carácter técnico
t
e co
omplementtario
------------------------------------------------------------------6 Que as tarefas
6.
t
que
e se fixan in
nicialmente para o de
esenvolvemento do
SAF, e qu
ue serán lev
vadas a ca
abo polo pe
ersoal auxiliiar do servizzo serán
as seguin
ntes:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------7 Que, así mesmo, a p
7.
persoa usua
aria, a súa familia
f
ou p
persoas ach
hegadas
bo as seguin
ntes tarefas :
se comprometen a levar a cab

8 Que as modificació
8.
m
óns que puidese habe
er nas cond
dicións inicia
almente
estipulad
das neste ac
cordo, deb
berán ser recollidas nun
n documen
nto novo
asinado pola perso
oa usuaria e a persoa
a responsab
ble do SAF
F, sendo
as ao acord
do orixinal.
anexada

9 Que o se
9.
ervizo se pre
estará atendendo ás condicións
c
rreguladas na
n Orde
do 22 de
e xaneiro de
e 2009 que regula o Se
ervizo de Axxuda no Fog
gar e na
ordenanzza municip al sobre o SAF, onde están reco
ollidas os de
ereitos e
obrigas da
d persoa u
usuaria, baixxas tempora
ais e causass de extinción.

Ambas parttes dan a s úa conform
A
midade ó prresente aco
ordo de pre
estación
d SAF, e o asinan
do
arei, a …… de
d …………………………
……….de 20
0…..
Forca

u
A persoa usuaria,
responsab
ble,

A Alca
aldesa ou Técnico

_______________
_____
__________________
___________________
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