
ORDENANZA NÚM. 40  
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA
NO FOGAR.

Fundamento e natureza

Artigo  1.- En  uso  das  facultades  concedidas  polo  artigo  106  dá  Lei  7/85
reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 e 20 e seguintes do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa polo
servizo  de  axuda  no  fogar.  A  dita  taxa  rexerase  pola  presente  ordenanza
fiscal,e para as cuestións non reguladas na mesma lle será de aplicación o
resto das normas  do ordenamento xurídico.

Feito impoñible 

Artigo  2.-  Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos seguintes
servizos: limpeza da vivenda adecuarase a unha actividade de limpeza cotiá
salvo casos específicos que serán determinados polo persoal técnico de Servizos
Sociais Municipais; lavado, repasado e pasar o ferro á roupa; realización de
compras domésticas de conta da persoa beneficiaria do servizo; cociñado de
alimentos; aseo persoal:cambiar a roupa, lavar o cabelo, aseo do corpo, votar
cremas  e  todo  aquelo  que  requira  unha  hixiene  habitual  segundo  as
características da persoa beneficiaria; axuda e apoio na mobilización na casa,
levantar e deitar, axuda para a inxestión de alimentos; compañía en traslados
fora do domicilio; xestión, contactos con familiares, veciñanza e recollida e
entrega  de  documentos;  intervención  na  promoción  de  hábitos  persoais,  ou
calquera outro establecido no regulamento que rexe a axuda no fogar.

Período impositivo e devengo

Artigo  3.-  A  presente  taxa  queda  suxeita  a  devengo  periódico,  polo  que  o
devengo terá lugar o un de xaneiro de cada exercicio. 

O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou
cese  da  actividade,  en  cuxo  caso  o  período  impositivo  axustarase  a  esa
circunstancia nos termos da presente ordenanza.

Suxeito pasivo.

Artigo 4.- Terán a condición de suxeito pasivo contribuínte as persoas físicas
que resulten beneficiadas pola prestación do servizo obxecto da taxa.

Polo que se refire aos responsables do presente tributo, será de aplicación o
establecido pola normativa vixente en cada caso.

Tarifa.

Artigo 5.- Virá determinado pola aplicación ao custo do servizo das seguintes
porcentaxes:

Libre concorrencia:

Menor do  0,80  do IPREM  Tarifa 0 0,00%

Maior do 0,80 do  IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM   Tarifa 1 20,00%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM        Tarifa 2 40,00%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM           Tarifa 3 60,00%



Maior de 2,5  IPREM         Tarifa 4 80,00%

Atención á dependencia:

Capacidade económica
(referenciada ao IPREM) 

Ata

Grao I Grao II Grao III

<=20 h <=45 h <=70 h

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

115,00 % 4,52 % 9,61 % 14,70 %

125,00 % 5,41 % 11,50 % 17,58 %

150,00 % 5,55 % 11,79 % 18,03 %

175,00 % 5,65 % 12,00 % 18,35 %

200,00 % 5,72 % 12,16 % 18,60 %

215,00 % 5,81 % 12,34 % 18,87 %

250,00 % 6,03 % 12,82 % 19,61 %

300,00 % 6,24 % 13,26 % 20,29 %

350,00 % 6,42 % 13,63 % 20,85 %

400,00 % 6,54 % 13,90 % 21,25 %

450,00 % 6,63 % 14,09 % 21,55 %

500,00 % 6,70 % 14,25 % 21,79 %

>500 % 6,76 % 14,36 % 21,97 %

3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao
seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por
tratarse  dun  suposto  de  compatibilización  do  SAF  con  outro  servizo  ou
prestación do catálogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar
sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o
grao  correspondente,  a  cantidade  a  pagar  será  minorada  proporcionalmente  á
diminución das horas efectivas de servizo. Nos demáis supostos, aplicarase a
táboa anterior,  na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre
a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo
asignado.

4.- En ningún caso o importe da participación económica que deberá ingresar a
persoa beneficiaria en concepto de pagamento, poderá exceder o 90% do custo do
servizo determinado en termos de prezo/hora. 

5.- No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo
de axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de
atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar
no  custo  do  servizo  por  parte  das  persoas  usuarias,  aplicarase  a  seguinte
táboa, na cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a
capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de
atención ou servizo asignado:



% 
Capacidade
económica 
referencia
da ao 
IPREM)
Ata

Grao I Grao II Grao III

Adaptacións 
funcionais do 
fogar, 
podoloxía, 
fisioterapia

Actividades de 
acompañamento, 
socialización e
desenvolvemento
de hábitos 
saudables

Servizo de
préstamo 
de axudas 
técnicas

Adaptacións
funcionais 
do fogar, 
podoloxía,
fisioterapia

Actividades de 
acompañamento, 
socialización e
desenvolvemento
de hábitos 
saudables

Servizo 
de 
préstamo 
de axudas
técnicas

Adaptacións 
funcionais 
do fogar, 
podoloxía, 
fisioterapia

Actividades de
acompañamento,
socialización 
e 
desenvolvement
o de hábitos 
saudables

Servizo 
de 
préstamo 
de axudas
técnicas

<=15 <=28 <=45

100,00 % 0,00 % 12,87 % 13,76 % 0,00 % 22,73 % 24,29 % 0,00 % 35,51 % 37,95 %

115,00 % 5,98 % 13,10 % 14,00 % 10,56 % 23,12 % 24,71 % 16,50 % 36,13 % 38,61 %

125,00 % 7,15 % 13,39 % 14,31 % 12,63 % 23,64 % 25,26 % 19,73 % 36,94 % 39,47 %

150,00 % 7,34 % 13,52 % 14,44 % 12,95 % 23,87 % 25,50 % 20,24 % 37,29 % 39,85 %

175,00 % 7,47 % 13,61 % 14,54 % 13,18 % 24,03 % 25,67 % 20,60 % 37,54 % 40,12 %

200,00 % 7,57 % 13,76 % 14,70 % 13,36 % 24,29 % 25,96 % 20,87 % 37,96 % 40,56 %

215,00 % 7,68 % 13,83 % 14,78 % 13,56 % 24,42 % 26,09 % 21,18 % 38,16 % 40,77 %

250,00 % 7,98 % 13,96 % 14,91 % 14,09 % 24,64 % 26,33 % 22,01 % 38,50 % 41,14 %

300,00 % 8,25 % 14,06 % 15,02 % 14,57 % 24,82 % 26,52 % 22,77 % 38,78 % 41,44 %

350,00 % 8,48 % 14,16 % 15,13 % 14,98 % 25,00 % 26,72 % 23,40 % 39,07 % 41,74 %

400,00 % 8,65 % 14,35 % 15,33 % 15,27 % 25,33 % 27,06 % 23,85 % 39,57 % 42,29 %

>400,00 
%

8,77 % 14,48 % 15,48 % 15,48 % 25,57 % 27,32 % 24,19 % 39,95 % 42,69 %

En todo caso, o custo do servizo de axuda no fogar libre concorrencia prezo hora
de prestación do servizo é de 13,29 euros con IVE.

O prezo hora será revisable á finalización do contrato coa empresa e segundo o
IPC.

Normas de xestión.

Artigo 6.-  O pagamento das taxas realizarase a mes vencido por domiciliación
bancaria que autorizará a persoa beneficiaria ou gardador/a de feito no momento
da alta no servizo.

Devengo e xestión

Artigo 7.- 

Os períodos obxecto de liquidación terán carácter mensual.
A obriga do pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace desde que se inicie
a prestación do servizo e se rexe de acordo coa Ordenanza municipal reguladora
do servizo de axuda no fogar.
Anualmente, nos meses de xaneiro e febreiro, ou no caso de producirse cambios na
situación  persoal,  ás  persoas  beneficiarias  do  servizo  xustificarán
documentalmente a súa situación económica e patrimonial, para os efectos de
actualizar a súa capacidade económica e, no seu caso, a taxa que deberá pagar
segundo se establece no Regulamento de Axuda no Fogar.

Artigo  8.-  O  pagamento  das  taxas  realizarase  por  trimestre  vencido  por



domiciliación  bancaria  que  autorizará  a  persoa  beneficiaria  no  momento  da
solicitude do servizo.

Beneficios fiscais.

Artigo  9.-  Non  se  establece  suposto  algún  de  bonificacións  nas  cotas
resultantes. 

Infraccións e Sancións Tributarias.

Artigo 10.-  Todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así
como á determinación das sancións que correspondan en cada caso, atendérase ao
disposto na Lei xeral tributaria e ás súas normas de desenvolvemento.

Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

Artigo 11.- De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de Servizos Sociais
de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Ferrol en
concepto de achega das persoas ususarias para a súa participación no custo dos
servizos sociais comunitarios estarán afectados ao financiamento dos servizos
que reciban.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Delegase na Alcaldía a adopción do acordo correspondente á modificación do
prezo unitario da prestación dos servizos obxecto da presente ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Establécese que a efectividade de participación no custo do servizo recollida
na Ordenanza Reguladora do servizo de axuda no fogar publicada no BOP número
117 de data 20 de xuño de 2014 e da taxa de axuda no fogar publicada con data 8
de maio de 2014 no BOP número 86 será efectiva a partir do 01/01/2015 ou no
momento de acceso de forma efectiva ao servizo de ser posterior a esa data. Ata
ese momento aplicarase a participación no custo do servizo establecida nas
tarifas publicadas no BOP número 189 de 1 de outubro de 2010

DISPOSICIÓN FINAL

A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa
publicación non Boletín Oficial da Provincia (BOP),  e permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.


