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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE 
AXUDA NO FOGAR. 

Mediante acordo adoptado polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada con carácter 
ordinario o 31 de Xullo de 2013, prestouse aprobación á Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da 
ordenanza municipal reguladora do scrvizo de axuda no fogar (Sal) , no Concello de Bueu. 

Sometido ó trámite dc información pública, de conformidade co establecido no artigo 49 da Lei 
7/1985 de 2 dc Abr il , reguladora das Bases de Réxime Local , mediante anuncio publicado no Boletin 
Oficial da Provincia con data 3 dc Maio dc 2013 e no Taboleiro dc anuncios do Concello de Bueu por un 
prazo dc Trinta días a efectos do seu exame polos interesados c presentación das reclamacións que se 
consideren, non consta que neste prazo foran presentadas reclamacións ás mesmas, polo que o acordo 
provisional adoptado polo Pleno da Corporación Municipal dc modificación das Ordenanzas Fiscais, 
en téndese aprobado definitivamente. 

Procede en consecuencia a publicación integra da devandita ordenanza, nos seguintes termos: 

ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

DO CONCELLO DE BUEU 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das bases dc Réxime Local (BOE n' 80, do 3 de abril dc 1985), 
establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercerán, en todo caso , competencias nos termos da 
lexislación do Es tado c das Comunicades Autónomas en materia dc prestación de selvizos sociais e dc 
promoción e reinserción social. 

A Lei 13/20 08 , dc 3 de decembro , dc servizos sociais dc Galicia , regula o d ereito de todas as persoas 
aos servizos sociais. correspondéndolles, aos poderes públicos, garantir este dereito , posibilitando así 
que as liberdades c igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal c como consagra a propia 
Constitución Española . 

A Lei 13/2008, dc 3 dc decembro, dc selvizos sociais de Galicia , establece no seu capítulo II, o catálogo 
dc servizos sociais, onde define o servizo dc axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrcccrles 
un conxunto de atencións ás persoas ou familias na seu propio domicilio, para facilitar o seu 
desenvolvemento c permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no scu artigo 11.f) 
que é [unción dus servizos sociais comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar. 

Coa entroda en \'igor da Le i 39/2006, de H de decembro . de Promoción da Autonomía Persoal e 
Atención ás persoas cn situación dc dependencia . así como a normativa estatal c galega que a desenvolve. 
fíxose necesario establecer un no\'o marco regulador dc carácter básico dos contidos , formas de 
prestación c aspectos proccdcmcntais c organizativos dc axuda no fogar de maneira que coa aprobación 
da Orde do 22 dc xaneiro dc 2009 pola que sc regula o servizo dc axuda no fogar. sc estableceron pautas 
dc carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a 
súa autonomía persoal. 

O Decreto 25~/2011, do 23 de deccmbro. polo que sc regula o réxime de rexistro, autorización , 
acreditación c a inspección dos servizos sociais cn Galicia , establece no seu mtigo 7. b) como requisito 
xeral do s cent.ros c programas de selvizos sociais, dispoñer dunhas normas dc funcionamento, visadas 
polo órgano competente, cn mat.eria dc autorización e inspección de servizos sociais, da Xunta de 
Galicia, que garant.a o respecto ao dereito das persoas usuarias c establezan as condicións dc prestación 
e desenvolvemento dos servizos. 

Coa aprobación e publicación do Decreto 9912012, do 16 dc marzo, polo que sc regulan os servizos 
sociais comunitarios c o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa mtmicipal existente cn 
materia dc axuda no fogar co fin dc dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira 
do citado decreto, 
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En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos 
tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias , o Concello de Bueu de 
conformidade co mareo normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria , e 
de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da 
prestación do servizo de axuda no fogar municipal, a través da presente ordenanza. 

ARTIGO ¡". OBXECTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

É obxecto desta ordenanza a regulación do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de 
Bueu, así como do prezo público esixido pola súa prestación . 

. ARTIGO 2'. - AMBITO DE APLICACIÓN 

o establecido nesta ordenanza é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no 
concello de Bueu. 

ARTIGO 3Q .- NATUREZA, DEFINICIÓN E OBXECTIVOS DO SERVIZO 

1. O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un 
conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar 
o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual. 

2. O servizo de axuda no fogar poderá prestarse , a calquera persoa ou unidade de convivenica, 
para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente , supoña un recurso idóneo de 
atención . Dc xeito palticular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía c 
persoas con discapacidade , especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio 
inmediato. 

3. O selviza de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no 
seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que 
teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos elc dcsestruduración familiar. 

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar : 

a ) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias . 

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual. 

e) Favorecer e potencial' a autonomía persoal no prupio domicilio. 

d ) Mantel'. mellorar e recuperar as redes de relación familiar e socia l. 

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social. 

f) Retardar ou evitar a institucionalización. 

g) Reforzar a solidariedade e potencial' o voluntariado social. 

ARTIGO ~ ' . ' CONTIDO DO SERVIZO 

1. De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais , no mareo 
do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos dc atención de carácter 
básico: 

a. Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como: 

I. Asistencia para levantarse e dcitarse. 

II. Apoio no coidade e hixiene persoal. así como para vestirse. 

III. Contl'Ol do réxime alimentario c axuda, sc é o caso, para alimentarse. 



BOPDEPO Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 
• 

Deputación 
Pontevedra 

Núm. 201 Venres 18 de outubro de 2013 Pá><. 43 

rv. Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por 
facultativos. 

V. Apoio para cambios posturais , mobilizacións , orientaeión espacio-temporal. 

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia. 

b. Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria, tales como: 

I. Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos. 

II. Apoio na realización de xestións necesarias e urxentes. 

c. Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como: 

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda . 

II . Compra dc alimentos e outros productos de uso común. 

III. Preparación dos alimentos . 

IV Lavado e coidado das prendas de vestir. 

V. Coidados básicos da vivenda . 

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de 
lavandaría ou alimentación a domicilio. 

d. Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais formativas c 
de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade , á convivencia e á 
integración na comunidade así como á mellora da estructuración familiar. 

2. Con carácter complementario , o servizo de axuda no fogar poderá incorporar, entre outros, os 
seguintes tipos de atención: 

a . Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables . 

b. Prestación de atención a distancia mediante dispositivos dc tcleseguimento, teleasistencia c 
similares. 

c. Adaptacións funcionais do fogar. 

d. Servizo de podoloxía . 

c. Servizo de fisioterapia . 

a, Poderán integrarse . ademais, dentro do servizo dc axuda no fogar, determinadas atencións e 
actividades que sc desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa usuaria . sempre que, dc 
acordo c.:oa prescric.:ión técnica sobre o contido do servizo , incidan de maneira significativa na 
posibilidade de pelmanencia no fogar e na mellora da autonomía e calidade de vida. 

4, En todo caso, as atencións prestadas terán un carác.:ter de reforzo c non substitutivo das propias 
capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que 
sc falicHe e promova a súa autonomía. 

5. En ningún caso poderán formar pal1e das actuacións desenvolvidas polo servizo: 

a. A realización de actividades domésticas, que non fosen incluídas no proxecto dc intervención 
c no acordo dc sen'izo . 

b. Actuacións , que polo seu carácter sanitaria , deban cn todo caso, ser realizadas por persoal 
facultativo. 

ARTIGO SO. - PERSOAS DESTINATARIAS 

1. O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para 
as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo dc atención . 
Dc xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas 
con discapacidade , especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato. 
así como fogares con menores, en que Se obser\'(' a necesidade dunha intervención dc carácter 
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socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas 
situacións de familias en risco de exclusión social. 

2. En todo caso, darase prioridade dc acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido 
dc atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia. 

ARTIGO 5.- DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS 

As persoas usuarias do servizo, no mareo dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na 
lexislación aplicable sobre servizos sociais c, se é o caso, sobre o procedemento administrativo común . 
terán dereito: 

1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade, intimidade e autonomia . 

2. A acccdcren e utilizaren o servizo en condicións de igualdade c non discriminación. 

3. A recibiren unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e 
duración determinadas cn cada caso. 

4. A recibiren unha información de xeito áxil , suficiente, veraz e comprensible sobre os reclU'SOS 

c as prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas c 
orientadas nos trámites necesarios dc cara au seu acceso aos demais sistemas dc benestar 
social. 

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora prineipal 
e que asegure a coherencia da intervención. 

6. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo. 

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 
13 de decembro, de proteceión dc datos de carácter persoal. 

8. A coñeceren a situación do seu expediente. 

9. A seren informadas . de xeito craro e preciso. sobre a intervención prevista e elixir libremente, 
dentro da capacidade dc oferta do sistema e logo da valoración técnica. o tipo de medidas ou 
de recursos adecuados para o seu caso, así como a participar na toma de decisións que 
modifiquen o proceso dc intervención acordado . 

10. Á calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora 
do servizo. 

11. Ao respecto dos seus dereitos linguíslicos, garantindo, en lodo caso, o descnvol vemen lo da ac
tividade do selviza dende a práctica dunha afeIta positiva do idioma ga lego. 

ARTIGO 7" DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS 

As persoas usuarias . no marco dos deberes que con carácter xeral sc establecen no artigo 7 da Lei 
1:V2008, dc servizos sociais de Galicia, e , se é o caso , na lexislación \'ixente sobre o procedemento 
adminislrati vo común, terán os seguintes deberes: 

1. Cumprir as nOlmas, requisitos e procedemenlos para o acceso aos diferen les scn'izos. 

2. Facilitar a información precisa c veraz sobre as circunstancias delerminanles para o acceso e 
utilizacón dos servizos , así como comunicar ao persoal dc referencia , os cambios dc 
circunstancias familiares , sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignación, 
modificación, suspensión ou extinción das prestacións ou selvizos. 

3. Cumprir coas condicións do servizo, facilitando c colaborando na execución das tarefas do 
persoal ao seu cargo e poñendo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no 
domicilio. os medios materiais necesarios . 

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas. seguindo 
as orientacións c participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro 
ou programa en función das súas capacidades c nos lermos acordados en cada caso . 
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5. Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais 
comunitarios , participando activamente no proccso pautado de mellora , autonomía persoal e 
inserción social. 

6. Facilitar e cooperar no seguimento , avaliación e inspección do servizo. 

7. Respectar a dignidade persoal e profesioal das persoas que lles presten o servizo, así como 
respectar os límites das súas obrigas laborais . 

8. A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera 
ausencia temporal que puídese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, sc fose o 
caso, se prestasen no seu domicilio. 

ARTIGO BQ. - CAUSAS DE EXTINCIÓN E MODIFICACIÓN DO SERVIZO 

1. Son ca usas de extinción do servizo de axuda no fogar, as seguintes: 

a. A renW1cia da persoa usuaria. 

b. O cambio de programa individual de atención ou do proxecto de intervención que ímplique 
un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidad e co servizo de axuda no fogar. 

b. Traslado definitivo da súa residencia a outro concello. 

c. Falecemento da persoa usuaria. 

d. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas esta blecidas para as persoas usuarias na 
prestación do servizo. 

e. A falta reiter ada de pagamento do servizo. 

f. Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo. 

2. Ademais, con carácter xeral , a alteración das circunstancias tidas en cunta para a concesión 
do servizo , poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas que fora 
concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias , en calquera caso , deberán substanciarse 
na expediente individual, mediante un novo informe social. 

3. Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar, asignado a persoas en situación de 
dependencia, na correspondente resolución de Programa Individual de Atención, consonte ao 
establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012. de desenvolvemento do Decreto 15/2010. do 4 
de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sistema para a 
Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa 
Individual de Atención e a organización e funciunamento dos órganos técnicos competentes, 
modificado polo Decreto 14812011, do 7 dc xullo, a incoación por pa/te da entidade titular do 
servizo. dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo , 
debení notificarse en todo caso ao órgano cumpetente para ditar resolución de Programa 
Individual de Atención. 

ARTIGO 9'. - C'AUSAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DO SERVIZO 

Son causa de suspensión temporal do servizo , logo de tramitación do correspondente expediente e 
informe razoado do persoal técnico coordinador do servizo. que deberá incorporarse ao expediente 
persoal, as que seguen: 

L Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse pOl' un máximo de 
tres meses para os usuarios de libre concorrencia e de dous meses para os usuarios dc 
dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia. 

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá suspenderse 
o servizo en tanto persista o cambio de circusntancias causante da suspensión, coa excepción 
das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema dc autonomía e a atención á 
dependencia. suposto no que se estará ao disposto na correspondente nOlmativa reguladora. 
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o servizo público de axuda na fogar será prestado polo concello de Bueu ben directamente, ou ben 
mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de scrvizos públicos , regulados na 
normativa vixente sobre contratos do scctor público, a través dc entidades privadas debidamentc 
autorizadas. 

ARTIGO 11 9 . - REQUISITOS ESPECÍFICOS 

l. Existirá un profesional dc refercneia, que actuará como coordinador do servizo e que deberá 
estar en posesión dunha cualificación mínima dc diplomatura universitaria na área dc servizos 
sociais. No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico 
mínimo exixible será de 0,02 profesionais en cómputo de xornada completa por persoa usuaria. 
Nos demais casos aplicarase a seguinte táboa: 

Número de persoas usuarias Persoal técnico mlnlmo 

50 a 99 1 técnicola tnulado/a xornada completa 

100 a 199 2 técnicos/as titulados/as a xornada ccmpteta 

200 a 399 3 técnicos/as titulados/as a xornada ccmpleta 

Por cada grupo de 200 personas usuarias 
Incrementos sucesivos corresponderâ un incremento de 1 técnico/a 

tituladola a xornada completa 

~ . O persoal que prcsta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por 
auxiliares de axuda no fogar, que. no caso de prestar o servizo a persoas cn si tuación dc 
dependencia valorada, deberán estar en poscsión do título de formación profesional dc grao 
medio de atención sociosanitaria ou equivalente. regulado no Real Decreto 496/2003. do 2 de 
maio. ou en posesión do certificado de profesionalidade dc atención sociosanitaria a persoas 
no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 dc agosto, polo que sc 
cstablecen os certificados de profesionalidade da familia profesional dc selvizos socioculturais 
e á comunidade. 

3. O segucmento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo 
persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con 
carácter bimensual. Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expedientc 
individual. Mediante esta supervisión revisarasc e axustarase, se fose o caso, o contido das 
prestacións expresado no proxecto dc intervención c no acordo de servizo. 

4. O Concello dc Bueu, e de ser o caso. a entidade prestadora en réxime privado do servizo , abrirá 
un expedicntc por cada persoa usuaria ou por cada unidade dc convivencia á que presta o 
servizo, no cal constará. cando menos: 
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a. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do 
servizo. 

b. Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o Anexo II desta 
ordenanza. 

c. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Bueu e a persoa usuaria, segundo o Anexo 
III desta ordenanza. 

d. Informes de seguemento periódicos, que terán un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando 
as circunstancias así o aconsellen. 

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

SECCIÓN 2' 

DA PRESTACIÓN DO SERVIZO 

ARTIGO I2 Q . - MODALIDADES DE ACCESO AO SERVIZO, ORGANIZACIÓN E PROCEDEMENTO 

o acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte: 

1. O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación dc 
dependencia, sc lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución dc programa 
individual de atención, e consonte a aplicación do programa de asignación dc recursos, 
establecido no título II do 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 autonomía e atención á dependencia , o procedemento para a claboración do programa 
individual de atención c a organización c funcionamento dos órganos técnicos. Para estes 
efectos , o concello de Bueu, cando sexa o caso, procederá a dar dc alta as persoas en agarda, 
de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos . As persoas 
para as que o programa individual de atención, determine o selvizo dc axuda no fogar como 
recurso plincipal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobrc aquelas ás que sc lles asigne 
o servizo de axuda na fogar cumo respiro do coidador. 

2. Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación dc dependencia, ou non as asista 
o dereito de acceso efectivo aa ca tálogo de servizos de atención á dependencia , segundo o 
calendario dc implantación que sc establece na Lei ~9/2006, o acceso ao sClv izo, logo da 
prescrición técnica do profesional dc referencia resolvcrase cn réxime dc libre concorrencia, 
segundo o seguinte procedemento: 

(a) Presentación da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro 
Municipal do Concello. acompañada da seguinte documentación: 

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do selvizo c das persoas que convivan nu mesmo 
domicilio , dc ser o caso. 

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante. 

III . Celtificado dc convi\'encia. 

IV. Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde. 

V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso. 

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convi-
vencia: 

1. Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do 
IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente. 

2. Celtificados dc todos os ingresos procedentes de salarios. pensións , subsidios e outros bens 
que posúan 
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4. Calquera outra documentación que sexa requerida polo traballador/a social para a valora
ción do seu expediente. 

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo 
coa normativa vixente, en materia de protección de da tos de carácter persoal. 

As solicitudes incompletas contarán cun prazo de 10 días para enmendar deficiencias. 

En todo caso o procedemento axustaranse ó establecido na Lei 30/1992, do 26 dc novembro sobre o 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas c do Procedemento Administrativo Común. 

(a) As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballador/a socia l dos servizos sociais 
comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, 
determinará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade 
recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade 
e a aplicación do baremo establecido a tal fin, segundo anexo I. 

(b) O departamento dc Servizos Sociais elaborará un Informe - proposta que será elevado ao 
órgano competente para dictar resolución. O prazo máximo para resolver será dc tres meses. 

No caso de que sexa favorable, a mesma terá a consideración de alta no servizo. En caso de 
non existir dispoñibilidade, a solicitude pasará a integrdrse na lista de agarda, nunha orde de 
prioridade determinada pola puntuación que obtivese na aplicación do baremo. No caso de 
empate da puntuación, a tenderasc por orde temporal da demanda . 

(c) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervención inmediata do servizo, a Alcaldía 
resolverá o expediente, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe 
conterá as causas que motiven a tramitación pola vía de urxencia . O procedemento de urxencia 
terá validez mentres se manteña a situación desencadeante. A desaparición desta, levará 
consigo a extinción do servizo e a tramitación pola vía ordinaria. 

(d) Para o iniciu da prestación do sClvizo será requisito previo asinar o acordo dc servizo, segundo 
o modelo establecido na anexo III desta ordenanza (anexo III da Orde dc 22 de xaneiro de 
2009). 

(e) Anualmente, farase unha t'CVtSlOn de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de 
comprobar que cumpre as condicións para a continuidade do mesmo. Para a renovación anual 
do servizo. as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación establecida no apartado 
a) deste art igo, agás aquela que xa conste no seu expediente indi\'idual. 

ARTIGO 13' . DESENVOL\!EMENTO DA I'RESTACIcíN DO SERVIZO 

1. O prazo de alta no servizo. será cumo máximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se 
lle asigna o recurso dende o Programa de Asignación de Recw'sos para as persoas que acceden 
ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolución por parte da 
Alcaldía, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade dc libre conconeneÍa. Para 
as persoas usuarias ás que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia. o prazo de alta será 
como máximo de dous días. 

2. Previo ao inicio do servizo ) o persoal técnico realizarâ unha avaliación da situación c 
establecerá un consenso coa persua usuaria , sobre as actuacións e tarefas a desenvolver no 
domicilio. Designarase tamén a persoa profesional de referencia. 

3. A asignación do persoal de atención directa farase en base ao perfil requerido para cada caso 
concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentación do persoal de atención 
directa á persoa usuaria. 

Se a persoa beneficiaria , rexeita ao/á auxiliar de axuda na fogar que sc lle asigna. sen razón 
suficientemente xustificada. pasará á lista dc agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar. 
sempt'C que sexa técnicamente posible. 
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Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, que 
deban efectuarse, por circlUlstancias de necesidades dc organización do servizo, comW1icaranse 
á persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado . 

4. Para o inicio da prestación do servizo, será requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo 
o modelo establecido no anexo III desta ordenanza. 

5. O persoal técnico elaborará un proxecto de intervención, segundo o anexo II desta ordenanza 
(anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deberá conter: días da semana de atención, 
horario concreto no que se desenvolverá a prestación, identidade do persoal de atención directa 
responsable da execución do proxecto, obxectivos e tarefas a desempeñar no domicilio, e o 
seguimento efectivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter minima bimensual. 

6. Farase entrega á persoa usuaria , dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, 
debidamente visada polo órgano competente. 

7. Así mesmo, entregaras e á persoa usuaria e ao persoal de atención directa , o dacumen to que 
conteña as tarefas a desenvolver no domicilio. 

8. Informarase ás persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións, que estará á súa 
disposición, para calquera queixa ou reclamación. No caso de queixa ou reclamación, 
facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de 
inspección no prazo dc tres días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) 
do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, 
acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia . 

9. O departamento de servizos sociais do Concello abrirá un expediente por cada persoa usuaria 
ou por cada unidade dc convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos: 

• Un informe de avaliación inicial, asinado polo técnico competente, responsable da coordina
ción do servizo de axuda no fogar. 

• Un proxecto dc intelvención, asinado polo técnico responsable, segundo o ancxo II desta or
denanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009) . 

• Un acordo de servizo asinado entre o concello de Bueu e a persoa usuaria , segundo o anexo 
III des ta ordenanza . 

• Informes dc seguemento da prestación nos domicilios das persoas usuarias, que terán, como 
mínimo, un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando as circuns tancias así o aconsellen. 

ARTIGO I4 Y. INTENSIDADE NA PRESTACION DO SERVIZO 

1. A intensidade do servizo determinarase, cun cCll'áttel' xeral, en horas mensuais de ateDción, 
distribuidas en función das necesidades da persoa usuaria c do informe técnico . 

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema 
de autonomía persoal e atención á dependencia, estará predeterminada no seu programa 
individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexible c conforme co proxecto de 
intervención, de xeito que. cando menos , se garanta a cobertura das necesidades de atención 
de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria , relacionadas no artigo 
.J .1. a) da Orde de 22 dc xaneir o de 2009. pola que se regula o servizo de axuda no fogar. 
todos os días da semana . 

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, virá determinada na prescrición efectuada polo 
departamento de servizos sociais do concello, 

ARTIGO IS" . - DETERMINACION DA CAPACIDADE ECONOMICA DO SISTEMA DE ATENCION 
A PERSOAS USUARIAS DA DEPENDENCIA 

1. A capacidade económica das persoas dependentes. va loradas con dereito recoñecido de 
atención, mediante o servizo de axuda na fogar, calcularase cn atención á súa renda e, sc é o 
caso , ao seu patrimonio. Teranse cn conta. ademáis. a renda e patrimonio do cónxuxe c a 
existencia de persoas convivinics, económicamente dependentes. Para o cálculo da citada 
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capacidade económica, observaranse as normas de aplicación á materia, vixentes en cada 
momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta dc Galicia. 

2. O resultado do cálculo da capacidade económica , correspondente ás persoas dependentes 
valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na 
resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de 
conformidade co que establece o artigo 38 do 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 autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes . 

ARTIGO 16".-DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE ECONÓMICA DAS PERSOAS USUARIAS DOUTROS 
SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas 
no artigo anterior, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios: 

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia . Para 
estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire 
o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas . 

2. Computarase , así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de 
convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos 
de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración 
recollidas na Lei 19/1991 , do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das 
cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas 
persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do pa trimonio neto deberán 
terse cn conta as exencións que prevé a Lei 19/1991 , do 6 dc xuño, do imposto sobre o 
patrimonio , ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos. 

3. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza 
pola suma dun 5% do patrimonio neto cn cómputo anual, c dividindo o resultado da dita 
suma entre o tolal de persoas que convivan no fogar. 

CAPÍTULO III 

DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACiÓN DO SERVIZO 

ARTIGO 17". PREZO P ÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

O Concello de Bueu, dacordo co mtigo 41 e seguintes doTRLRFL (Texto Refundido da Lei reguladora 
das Facendas Locais) ( RD Lei 2120(4), establece o prezo público pola prestación do servizo de axuda 
no fogar 

ARTIGO 18" . OBRIGADOS AO PAGAMENTO 

Están obrigados ao pagamento do prezo público regu lado nesta ordenanza, as persoas usuarias 
beneficiarias do servizo prestado por este Concello ás que se refire o artigo 5. 

AR1'IGO 19" - CONTÍA DO PREZO PÚBLICO 

A Contía do prezo público virá determinada pola duración do servizo e pola capacidade económica 
das persoas usuarias do mesmo tendo en conta o seguinte: 

l. - Detcrminación da capacidade económica das persoas dependentes valoradas con dereito de 
a tención recoñecido usuarias do servizo de axuda no fogar: 
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A. - A capacidade económica das persoas dependentes valoradas con dereito recoñecido de aten
ción mediante o servizo de axuda na fogar calcularase en atención a súa renda e, se é o caso , 
ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda c patrimonio do cónxuxe e a existencia 
de persoas convivientes economicamente dependentes. 

Para o cálculo da citada capacidade económica observaranse os criterios e regras dispostos na 
Resolución do 2 de decembro de 2008 da Seeretaría de Estado de Políticas Sociais, Familia e 
Atención á Dependencia e á Discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territo
rial do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia sobre determinación da 
capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de participación deste nas presta
cións do dito sistema, así como ás normas regulamentarias promulgadas pola Xunta de Galicia 
que incorporen aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais. 

B.-O resultado do cálculo da capacidade económica correspondente ás persoas dependentes valo
radas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar constará na resolución 
do plan individualizado de atención que se resolva en cada caso de conformidade co que esta
blece o artigo 38 do 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 au
tonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual 
de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes . 

2. - Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar en 
réximen de libre concorrencia . 

A.-Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia . Para 
estes efectos considérase renda a suma dc calquera das modalidades de ingreso a que se refire 
o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas. 

B. - Computarase así mesmo o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de con
vivencia. Para estes efectos enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos dc 
contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regrds de valoración reco 
llidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e 
gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais 
das cales deba responder. 

Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé 
a Lei 19/1991, do o dc xuño , do imposto sobre o pa t rimonio, ao respecto da vivenda habitual e 
doutros bens e dereitos. 

C. - A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á 
alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita 
suma entre o total dc persoas que convivan no fogar. 

3. - A cota mensual a pagar, determinarase según o importe resultante de multiplicar o número de 
horas dc prestación do servizo no mes , polas tarifas/hora seguintes (sendo revisables anualmente 
segundo castes de mercado , o cal será comunicado aos beneficiarios do servizo): 

SAF dependencia 11 ,9B €/hora + filE 12,9B €/hora + IVE 

SAF básico 11.9B €/hora + filE 

Ao resultado obtido aplicaranse os baremos do apartado seguinte. 

4.-0 Concello dc Bueu establece unha regulación progresiva de copagamento do servizo, de acordo 
e respetando os límites establecidos nos artigos ol e 62 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que sc 
regulan os servizos sociais comuni larios e a sua financiación . dc acordo co seguinte baremo: 



BOPDEPO 
Núm, 201 

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 

Venres 18 de outubro de 2013 

• 
Deputación 
Pontevedra 

Páx, 52 

A. -Pa¡1icipación no financiamento do servizo das persoas dependentes valoradas, con dereito dc 
a ten ción recoñecido, usuarias do servizo de axuda no fogar: 

GRAO I GRAO II GRAO III 

~~Cr-, l 
Capacidade económica (referida ao IPREM) 20 horas 30 oo<as 40 OO<as 5511o<as 70 l1o<as 90l1o<as 

Interior OU Igual 10 1 00% do IPREN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Maior CO 100% e men(l' ou Igual ao 115% do IPRfM 4,52% 6,56% 8,59% 11 ,42% 14,47% 18,09% 

Maior do 115% . menor ou Igual .. 125% do IPREM 5,41 % 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21 ,64% 

Maior do 125% e menor ou Igual ao 150% do IPREM 5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19% 

Maior do 150% e menor ou 19u1l ao 175% do IPREM 5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59% 

Maior do 175% e menor ou Igual .. 200% do IPREM 5,72% 8,30% 10,87% 14,45% 18,31% 22,89% 
._-- --, 

Maior do 200% ' menor ou Igual .. 215% do IPREM 5,81% 8,42% 11 ,03% 14,66% 18,56% 23,23% 

Maior do 21 5% . menor OIl Igual .. 250% do IPREM 6,03% 8,75% 11 ,46% 15,24% 19,31% 24,14% 

Maior do 250% e menor ou Igual ao 300% do IPREM 6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97% 

Maior do 300% e menor ou Igual ao 350% do IPREM 6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66% 

Maior do 350% e menor ou Igual ao 400% do IPREM 6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16% 

Maior do 400% e menor ou Igual .. 450% do IPREM 6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21 ,22% 26,53% 

Maior do 450% e menor OIl Igual ao 500% do IPREM 6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82% 

- - -
SUperiot lO 500% do IPREM 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04% 

Nos casos cn que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria au seu dereito de aten
ción co número de huras expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibi
lización du SAF con outro servizo ou prestación do catálogo, as horas reais prestadas dc servi
zo dc axuda no fogar sexan inferiures á cantidade expresada en cada columna da táboa ante
rior para o grao e nivel correspondente , a cantidade por pargar será minorada 
proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo. 

En ningún caso o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficia
ria cn concepto dc copagamento, poderá exceder o 65 % do custo do servizo determinado cn 
termus dc prezo/hora, 
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B. - Participación no financiamento do servizo das p"rsoas usuarias do servizo de axuda no fogar 
en réxime de libre concorrencia . 

Menor do 0.80 do IPREM 0% 

Maior do 0.80 e menor ou igual a 1,50 do IPREM 25% 

Maior do 1.50 e menor ou igual a 2,00 do IPREM 40% 

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 do IPREM 60% 

Maior de 2,50 do IPREM 90% 

Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido 
copagamento, nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa 
unha problemática de desestruturación familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que 
deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social. 

ARTIGO 20· . DEVENGO, PERÍODO IMPOSITIVO E INGRESO 

o prezo público regulado na presente Ordenanza devengarase no momento en que se inicie a 
prestación do servizo a cada un dos usuarios. 

O periodo impositivo será mensual. 

o pagamento das taxas realizarase a mes vencido, mediante domiciliación bancaria que autolizará 
o solicitante do servizo, por escrito, no momento da concesión e nos quince primeiros días do mes 
seguinte a terminación do trimestre/mes . 

A fulta de pagamento da cota dun mes suporá a interrupción do servizo. 

ARTIGO 21 " . - INFRACCIÓNS E SANCIONS 

No relativo as infraccións e sancións tributarias desta Ordcnaza será dc apli<.:ación o disposto na Lei 
Xeral Tributaria e demáis normativa de aplicación. 

DISPOSICION DERROGATORIA 

Esta urdenanza derroga expresamente a ordenanza reguladura do servizo de axuda a domicilio 
publicada no BOP n" 42 d c 03 de marzo de 2010, así como a Ordenanza Fiscal reguladora do prezo 
público pola prestación de axuda no fogar por libre concorreneia e a persoas valoradas como 
dependentes publicada no BOP n" 179 de 16 de setembro de 2010. 

DISPOSICION DERRADEIRA 

Esta ordenanza entrará en vigor según o disposto nos artigos 65.2 c 70.2 da Lei 711985, dc 2 de abril 
( Lei de Bases do Réxime Local) . 
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AXEXO I 

BAREMO PARA UETERMIXAR A ASI(;XA("J()X DO SERVIZO UE AXl'U,\ XO FOGAR 

t;X REXIME DE LIBRE ("Ol'("ORREXClA 

(nlodalidade dc prestación hásica dl' servizos sutiais cOInunitarios) 

FACTOR- I: Al'TOXOMÍA I'ERSOAL (MÁXIMO TOTAL ~U I'l'XTOS) 

o \'0101' asignado en función da falta dl' autonomía das persuas s('rá u qUl' Sl' dl'duza da \'aloración 
l'l'fllizilda polus órganos oficiais l'ompeh'nlps para a vuloracitín da discapacidadt' l' do grau de 
dl'pendl'nda. 

As persoas ul'ppudt'ntl's valoradas quP polo calendario oficial dl' implantación tt'ñan dl'ft'itO á 
prt'staeión pola víu dp acceso dirl'cto do sish'ma da dl'pendl'ncht (PIA con }Josiblt' asignación ch, servizos 
de axuda no fogar), non }.JOdl'lcJ.n acceul'r polo sistema dl' lilH1.' concorrencia. 

A asignación dl' \'alor en funciôn uo fador"autonomía }Jl'l'soal " realizarasl' dl' acordo coa s('guintt' 
táboa: 

TABOA OE EOUIVALENCIAS PARA A VALORACiÓN OO NIVEL DE AUTONOMIA PERSOAL 

75%- 81% - 88%- 94%-
(irao de discapaddade 
en merxwes * 18 ams 

100% 87% 93% 100% sen valoración 
dl All' DU aVD 

De De 
75% -100% 75%-100% 75%-100% 75% - 100% (irao de dIScapacidade 33% 65% discapaci- discapaci - discapaci- discapaci- + Axuda Tercetra 

a a dade e ala dade 15-29 dade 30-44 dade 45-72 Persoa . ATP RD 

14 pts ATP pls ATP pts ATP pts ATP 
1971/1999 

64% 74% 

de de 75% 
40-49 65 -74 Grao de discapacidade 

díscapa- discapa· discapaci- 25-39 50-64 
pls 

79-89 90-100 pts + Axuda Terceira 

dade e ala pls 
pls 

pts pts BVD Persoa , Punluaclon 
cidade cidade 24 pts BVO BVO BVO 

BVO 
BVD BVD aVD (RD 50412(07) 

Grao I Grao I Grao II Grao II Grao III Grao III Situacion de 

Nivel I Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 
dependencia . Decreto 
176/2007 

5 10 14 20 24 30 32 38 40 PUHTUACION , 
Nivel de Au1onoolla 

puntos punlos puntos pW1tos puntos punms puntos puntos puntos persoal 

TOTAL PUNTOS AUTONOMiA PERSOAL PUNTOS 

D 
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E~CT()R - 2 : APOIO SO('lAL (MAXIMO TOTAL 20 Pl·:-;TOS) 

A pt'rsoa \"l\'P SO" l' l'ill't'L'l' dl' familiares pIou n·di's dislmhls ell' apulO (20 puntos) 

A 1)1'1 soa \'i\'p SIIa. can'cp clt, familJ.ul's (' so (pn apoll) do cont,))"n" \'t-'l'lñal lHI outras J't'clt's (18 puntos) 

A f.ll'rsoa eUIl\"I\'P con ¡H'l'soa con l:ap •. u.:idadt' para atl'mit-'Io (ala I:! puntos) 

Cuuhi.l pt'ZSfli.I maior dl' lO anos ri puntos) 

Cunhu. l)Prso~1 l'on disl'ap<Jl'i(hHh~ tlU dt.'pl'ndt'nl'ia (:J puntos) 

Cunha Pl)I'SOí.J ljw' l'an'ct' dt· lt'mpo (:i puntos) 

Con inc..'upacidau(· para organtZiJrSl' (a puntos) 

Os fumihan's lH'gansl' a att'ndl'lo/a ainda <lLU' h'ñan posil>ihdadt,s (A puntos) 

Vin' sil/sua pl'rtI h:11 fiJmiharl's con postl . .llHdadt· dt' atench'los nll mesmo l'Iml'l!l1o 
ou a mt'nos dt, ~f) km (5 puntos 

Esti.i ben att'l1(hdo (ti puntos) 

TOTAL PUHTOS APOIO SOCIAL 

Deputación 
Pontevedra 

Páx. 55 

PUNTOS 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
PUNTOS 

~;\('TOR-:¡: SITI 'ACI():-; FA~IILIARISOnALIZAC\(i:-; ME:-;ORES (MAXIMO TOTAL 20 Pl·:-;T\lS) 

:i 1 l'lInnito (maxIlllo tot'-ll -l puntos) 

('UJI nH'lllbrn Xl'l ¡¡dilI dt, l'IlIlflltll dt 1m pI mOdl'ladll tI JlUlltO) 

('lIllllll'lllhlll xt'ladol dt' l'onflito (h 1ll\,t'IlJ,ril\'t' f:! pUIlIIl~) 

('on lllalS dun Ilu'mlnl) xl'radlll dt, l'onfltto dl' 1lI\ t'¡ullul!'l iII III ¡:{ puutosl 

('UlllllalS dUll JlwJlIbro xl'l'i.ullll dt, nmlltto dl'lm!'1 gla\t' H puntos) 

:{:! Llllut,H lt111~ dl 1OIllll~l 'i.lllJlI Itll.tI:! Illllltll:-1 

Filflltllil ... IId'" qUI' ;11111111:- pJtJ:\t·llIlclll· ... U\llltlllt'~ It'll. tll IIl1pclltdntl- ... IIIIIl1.wllIll:

Il:-l l'~t:-lI11 P:-'lflllllil:- p.lla ¡lIl1pllll'lIlUal unha ¡¡'i.t'ILul .. ittt'lIl'lnn ... .l1¡:-IlH'llnlt':- C.! plllltll~1 

;{ ,1 :\IlIllllpdll'nlahdild l' I ma 'i. I I1I0 Illtit! :.! plll1losl 

Falllllla:-. 1I1111l0p.Ut'llt;.tlS qllt 1'01 lh:-.tlllt'-l:-' UIL'lllbl.tlll·htS (si.ludt, trah,t1III, HI.uh· .1\~tIlzadil 
nllll ptl\dilll at I ' Ilt il-r .. HIS IlH'Wllt'S CO! IHIIlIII~l 

:{ -l Halllllll.ItJ¡,:- pal\'llt"ll<'; IlIlaXllllfl total:! ¡HlIlttl<';) 

F~lllllII;IS 1'1111 ('Sl'<I~a:- h~lbllHI;t(h ' :-; pdl1'nt,lls (l'an'Ill'la dt, halllto:-. allllll'nllt'lt)~ ast'll PI'! so,d, 
admimstri.ll'lf11l do Ol'zalllt'ntn aUSl'Jlt'W dt , l\llt·S, OI¡.!;UlIza(,WII ) (:.! puntosl Puntlls 

:i;"j Xunlt'm {h' nH'Il/III'S (Illô.ÍXIIllII tlltal ltllHlntos) 

L"Ulllt'IWI' (;{ puntos) 

Dous ITIt'non's (5 puntos) 

TI\'s tnt'nIJl't 'S Ii pUlltoS) 

Catro ou m<iis 1l1l'lllln'S OO puntos ) 

TOTAL PUHTOS SITUACiÓN FAMILIAR/SOCIALIZACiÓN MENORES 

PUNTOS 

o 
O 

PUNTOS 

W 
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• 

Deputación 
Pontevedra 

Páx. 56 

t ;H T OR- I: Ol·TROS ASPECTOS SOl"I.-\IS (MAXIMO TOTAL 20 Pl':';TOS) 

4.1 \'IH'nda (total 10 punto!>;) 

r-.;'on h<il luz l'lel:lnl'a (1 punto) 

Nun haI auga l'OlTt'nte (1 punto) 

Kun pOSÚl' \VC (I puntu) 

Non POSÚt· cuarto dl' uaño l'omph·to (1 punto) 

Non lt'n nt'\"t'l1'<J ( I punto) 

r\"on {('u q\wntador (l punto) 

IÇon tt'n lavadora (1 !Junto) 

l\"on n-un,' COndll'lOnS mimmas dt' hixu'lw/hauitauilillaclt' (1 punto) 

EXlsll'n l>alTt'iras arqUlll'l'tC)nil'aS no intl'rio}' da '-l\'t'nda (1 punto) 

EXl~tl'n hal'l"t'iras iJrqllltt>l,ttinH:ils no ('xh'l'lOl' da '·lvl'nu.a (1 punto) 

l' IntL'grad¡'m no l'ontol'no (101;.11 10 puntos) 

Sihli.H.'lIm dl' iIlanwnto ou dt' I't'X('ltilnwnto ( 1 n puntos) 

AWWnl'¡iJ dt' l'l'hu':lOns sociais ((i puntos) 

Exish'll ¡'Sl'asas n']uclOns l'oas lH'rsoas do contOl-no (.J puutos) 

Intt'gnJl'lOn ô.lxt'itô.ld<.i no contorno (f) puntos) 

TOTAL PUNTOS OUTROS ASPECTOS SOCIAIS 

TOTAL XERAL 

,\:'; E XO II 

I'LA:'; ll E COIl).\I)OS 

/l.rr().~ /lt: I/lf:\'TIrW.\("J(I.Y /l() f:.YI't:/llf:.\'Tt: 

;\O:lIE DA I'ERS(l,\ HE;\EFlCI,\RI,\ 

D;\ I 

E:\ IJEREZO 

TELEFOr\O !lE CO;\TACTO 

!lATA DE I;\ICIO no SERVIZO 

:lIOIlALIDADE DO SERVIZO. 

DATA DE I'HOXI:II,\ RE\"lSIll;\ DO I'LA:\ DO COIDADOS 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

PUNTOS 

PUNTOS 
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2 l/OR.4RW llO SERI'IZO 

L M ME X V S 

Horas/dia 

Horar;o 

Auxiliar ao Sl'tI st'nizo: 

:¡ OHXETII'()S ESI'EC/FJ("OS E TAREFAS (Jl'E SE I'RO/'OIVEN 

Ol:!XETI\'OS D{) SERVIZO 

• 
Tt.tl'l.·fas a ll'alIzar. 

~ EX/STENCIA VE OITROS SERI'/ZOS /APOIOS PRES1".lVOS NO FOC;,IR 

St'l~'-IZOS I aptlios 

S E.\I1'RES.1 /'R()FES/().\", I/. Rt:SP().\"S.IHLE /JO SE(;[,I.\IE.\T() 

:\(J,IE E .\ l'EUIH )"; P() .\ T IL\ IH!.L.\Il()H A ";()C!.\!. 

:\ ,., l!.EX 

.\:-i EXO III 

dl' 

SER\"IZO llE ,IX! 'llA :-iO FO(;.\R 

H('lmllJ os l'll 

dunha paJ1l' dou/uona 

con llN!: 

E doutra 

ACORDO llE St:R\'¡ZO 

dl' T lil'nIl'III'l'SpIHlsalJh' do sen:izo (h' axuda no (( Igar (lt' 

I) elw 

D 

• 

Deputación 
Pontevedra 

Pãle 57 

N" 
Horas/mes 

,l'n l'u lidadl' 
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ACORVAN' 

Qw· () Con<.:pllo d(' Ia l'ntidillh· pl'l'stadol'tl 

• 

Deputación 
Pontevedra 

Páx. 58 

p,,'stani o S!'lYizo dt> Axuda no Fogar (SAF). ri !,!'rsoa arriba citada, dt'Odt, o día 
d!' dt> 211 

2 QUl' a pn'stueion do S<,rvizo dl' Axuda no Fogar st' n'ahzará por un pn.lzo dl' 
con posibilidadl' dl' prúrroga Sl'gunuo valoradón h!cnica do dl'}Jultumento dl' Scrdzos 
Sociais/da Entidad,' pn>stadora acreditada . 

:L QU(' () SAl'" St' levan! a caho os días da semana . pn horal;o 

de : por un total d,> huras Sl'mana is. 

~ . Que att'ndt'ndo á Onlt> do d,' 
Ordl'nanza Fiscal munidpul qtH' n·gulu 

qtU' regula {) S('lyizo dl' Axuda no Fogar. il 
as tuxus do SAF. (' tI uplit'ul'ion do baJ'('ffiO qm' 

l'()l'n'spondl'. u lJ('l'soa lIsuulia eOmpl'Offi(;tpsl 1 il aportar o 
custo du s('I'\'izo . 

0o,) l'OffiO l'(mtribución uo 

;) Wlll' a pPI'SOU usuaria acpptu domiciliar o iJbono da taxa elo SA.r ('stahl"cido no punto 4°, na 

('ntidadl' bancaria da súu l'h'c.:ción, llO num('l1) dl' contu autorizuda para tal l'fl'ctO. 

6 QuP. dt' acordo co proxl'cto dl' in!t'lYl'neión l'staull'cido para () l'aso, as aeti\'idadl's que St.' fixan 

inicialm('nlt' para o dt's('n\"ol\'l'nwnlo do SAF' sun as sl'guinLt's: 

• Ah'nci(ins dt, caráctt,}" f,wl'soal 

• Atl'ndtin.s dt' eanidl'1' apoio psicostlcial 

• Att'ncions dt, l'anid('l donH~stil'1l 

• Ah'nelOlls (h' eurâdl'r sOl'io- ('t!ueati\'o 

• Ah'Jlci(ln~ dt, canH:h'l" keJlIl'O t' l'Ulll(Jh'IlH'ntal'io 

; (¿til' <:1:-' tan'fa:-: qw ' :-:1 ' fixaI! illll'ialnH'ntt' p~.I1'a II dl':'('ll\'okt'fllt'llto do SAI-: (' qw' st'l'an lt'\'adas 

a ('dilo ptllo pl'l'~()al ;¡UXl!WI do !'-I'I \·i.!./) :--1'1"an ¡¡:-- :--t 'J.!1I1ntt':--

:: WW'. <1:-.1 llW:--lIlo. a pl'rSIl.l lI:--lIalli.l , a slIa f.lIll1lia oU p('I":'tla:-: i.ll'ht ' ~ild¡¡:-. :-'1 ' t'lImprO!lwtt ' ll d l!-\êll 

a caho a:-- S( ' l!lI111t"S talt'fas 
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• 

Deputación 
Pontevedra 

Proc 59 

9 QUl' as modificaei«íns qUl' puidesp habl'r nas l'ondicioll!-õ inidalml'nll' l'stipulmlas I1l'Stl· acordo, 

dt'bl'nín st.'t' n'l'ollidas nun dOl'Uml'nto nO\'O usinauu pola pt'rso(l usuaria (' a pt.'I'soa l'l's¡'JOl1saull' 

do SAIo: sl'lHlo anl'xadas uo ilcoruo orixinal 

10 . Que o st'r\'izo SP pn'stant all'ndendo âs l'onrlkiúns reguladas na Ol'd(' do 
de 'Iue regula o Servizo de A..xuda no Fogar e na ordenanza municipal 
sobre o SAF. ondl' están fl'collidas os dl'I't'itOS t' obrigas da pl'rsoa usuaria, baixas tt'mpol'uis 
l' causas dt, l'xtindtin. 

Ambas purtl's (hll1 a sua l'OnfOlmidad<' Il pn'sl'ntl' «conio dl' pn>stut'iol1 do SAfo: (' () asinan 

En ... . a d., 

A 1H'l'so¡j lI!'iuana 

En Bueu, a 2 de Outubro de 2<1l:l. - 0 Alcalde, Félix Juncal Novas. 

* * * 

CALDAS DE REIS 

EDICTO 

d.'~II . 

2013008851 

O Pleno do Concello de Caldas dc Reis, en sesión ordinaria dc data 1/10/2013 acordou a aprobación 
inicial do expediente de suplemento de crédito 2/13 por importe dc 217.011 ,17 r financiado con cargo 
ao Remanente de Tesourería para Gastos Xerais . 

En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do 177.2, do Real Decreto 2/2004, de 5 dc 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , sométese o 
expediente a exposición pública polo prazo de quince días a contar desde o día seguinte da inserción 
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para que os interesados poidan examinar 
o expediente na Secretaría do Concello c presentar as ree!amacións que estimen oportunas. 

Sc lranscon-ido dito prazo non se presentasen alegacións , considerarase definitivamente aprobado 
dito acordo. 

En Caldas de Reis, a 2 de outubro dc 2013 .-0 Alcalde, Juan Manuel Rey Rey. 2013008852 


