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ACTA
A DA SESIÓ
ÓN EXTRAO
ORDINARIA CELEBRAD
DA POLO PLENO
P
DEST
TE CONCEL
LLO O DÍA
TRIN
NTA DE OUT
TUBRO DE DOUS
D
MIL NOVE.
N

SRES/RAS ASISTENTES
ALDE-PRES
SIDENTE
ALCA
D. Jo
osé María Ga
arcía Rivera.
da Casa Co
onsistorial
No Salón de Plenos d
CONCELLEIROS
-

ez
D. Xaime Cancio Rodrígue
Dªª. Ana A. Inccera Ares
Dªª. Rosa Alon
nso Rodrígue
ez
D. Pedro M. Fernández Ma
arful
D. Ramón Sixtto Legaspi
D. Ángel Cao Pérez
S
Garrcía
D. José Luís Sánchez
é Fernández Manín
D. Pedro José
orán
D. José María Basanta Mo
os González Basanta
D. Xoán Carlo
pez
D. Balbino Ferrnández Lóp
O
Dªª. María Xosefa Alonso Otero

INTERVEN
NTOR
D. Lu
uis Ramón Vá
ázquez Parg
ga.

endo as 20:3
30 horas do día trinta
de Foz, se
de outubro
o de 2009, ba
aixo a presid
dencia de
D. José María
M
García
a Rivera, e asistido
polo secre
etario en fu
uncións, D. Manuel
Rodríguez Luaces, que da fe do acto,
a
e o
interventorr
Vázquez

municipal
Parga,

e
se

D.

Luis

reúnen

Ramón
os

Srs.

os relacionados, membrros todos
Concelleiro
do Pleno, co obxecto
o de realiza
ar nunha
c
a sesión ordinaria
primeira convocatoria
prevista pa
ara o día de hoxe, e de acordo
a
co
seguinte orde do día.

SECRETA
ARIO
D. Ma
anuel Rodríg
guez Luaces.

1. AD
DHESIÓN DO
D CONCEL
LLO AO CO
ONVENIO MARCO
M
DE COLABORA
ACIÓN ENT
TRE A
CONSELLERÍA DE
D MEDIO AMBIENTE
A
E DESENVO
OLVEMENT
TO SOSTIBL
LE DE GALIC
CIA E
E
S XESTORA
AS DOS SIST
TEMAS INTEGRADOS DE XESTIÓN DE RESIU
UDOS
A S ENTIDADES
DE APARELLOS
A
S ELÉCTRIC
COS E ELEC
CTÓNICOS.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
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Primeiro.- Adherirse ao

C
Convenio
Ma
arco de cola
aboración en
ntre a Conssellería de Medio

Ambiente e desenvolvemento
o sostible de
e Galicia e as
s Entidades Locais xesto
oras dos sisttemas
integrrados de xesstión de residuos de apa
aratos eléctricos e electró
ónicos, de data 19 de Xa
aneiro
de 20
009.

Segundo
o.- Asumir oss compromisos mínimos recollidos no
o Convenio.

eiro.- Dar traslado do
d
presente
e acordo á Consellerría de Medio Ambien
nte e
Terce
Dese
envolvemento
o Sostible de
e Galicia.

É aproba
ado por unanimidade.

CTUACIÓNS
S DA DEPU
UTACIÓN PA
ARA O AFO
ORRO NOS
S SERVIZOS
S ENERXÉT
TICOS
2. AC
DOS CONCELLO
OS.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
a
do seguinte aco
ordo:
o.- Encomend
dar á Deputtación Provin
ncial de Lugo a xestión da tramitación do
Primeiro
exped
diente administrativo pa
ara a contra
atación da subministrac
s
ción eléctrica
a aos edific
cios e
servizzos municipa
ais que se relacionan
r
no anexo núm
mero I deste
e acordo, ao
os efectos da súa
contrratación centtralizada ou conxunta co
on outros municipios
m
da
a Provincia. A encomenda de
xestió
ón alcanza a todos acto
os administrativos de tra
amitación do
o expediente
e de contratación,
dende a fase de preparación ata a adxud
dicación defin
nitiva, manté
éndose a titullaridade mun
nicipal
r
s
subministraci
ións, de tal forma
f
que os
s respectivoss contratos d
de subministrración
das respectivas
forma
alizaranse en
ntre a empre
esa adxudicataria e o Con
ncello.

o.- O Concello obrígase a formalizar o contrato coa
c empresa
a comercializ
zadora
Segundo
que resulte
r
adxu
udicataria da
a contratación centralizad
da efectuada
a pola Depu
utación Prov
vincial,
nos termos
t
fixad
dos na licitacción e nos corresponde
c
ntes pregoss de cláusula
as administrrativas
particculares e de prescripción
ns técnicas, e ao cumpriimento estriccto de todas e cada unh
ha das
obrigas que do mesmo
m
se derriven.

mpetencia encomendada
a, nos
Terceiro.- A Deputacción Provincial poderá exercer a com
os do parágrafo prime
eiro deste acordo,
a
med
diante a tra
amitación do expediente de
termo
contrratación da subministraci
s
ión de electrricidade de fo
orma centrallizada ou con
n seu
nxunta ou, no
caso,, mediante os
o acordos marco aos

que, por este
e
acordo,, se conside
era adherido
o este
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municcipio, sen prexuízo
p
de calquera outra
o
forma de selecció
ón do contra
atista que estime
e
oporttuno.

Cuarto.- Publicar este
e acordo no BOP.

Intervén a continuación o Portavvoz do PP, Sr. Cao Pérez, quén re
ecorda de que se
fagan
n os estudos de aforro de enerxía eléctrica co
omo xa ped
diu por ante
erior acordo desta
Corpo
oración, mosstrando a súa
a conformida
ade coa apro
obación deste
e punto.

ducíndose máis
m
interven
ncións, o Alc
calde somete
e a votación
n á aprobación do
Non prod
asuntto do epígraffe, que é aprrobado por unanimidad
de.

3. CE
ESIÓN DE USO DE IN
NSTALACIÓNS E OUTR
ROS Á CON
NSELLERÍA
A DE BENES
STAR
SOCIAL DA ESC
COLA INFAN
NTIL DE FOZ
Z DE CERO A TRES AN
NOS.A continuación por mín o Seccretario dáse lectura ó ditame da
a Comisión
Inform
mativa de Assuntos Prepa
aratorios de Pleno de data 22 de outtubro de 200
09, polo que
propó
ón ao Pleno
o, por unanim
midade dos membros presentes,
p
a adopción d
do seguinte
acord
do:
RO. Aprobar inicialmente
e o expedie
ente de cessión gratuita
a do uso do
o ben
PRIMEIR
inmob
ble patrimon
nial sito na rúa
r
Cervante
es, cunha oc
cupación en planta do e
edificio e pa
atio de
471,3
39 m² e 913,,50 m² consttruidos, por un
u prazo de 30 anos, a favor
f
do Con
nsorcio Gale
ego de
Iguald
dade da Xun
nta de Galicia
a, con destin
no ao uso de Galescola.

DO. Publicarr no Boletín Oficial da Provincia anuncio d
de exposició
ón do
SEGUND
exped
diente a info
ormación pú
ública por un
u período de
d vinte días para que se presente
en as
alega
acións que se
e estimen pe
ertinentes.

RO. No caso
o de que no
on se prese
entasen aleg
gacións dura
ante o períod
do de
TERCEIR
expossición ao púb
blico a cesión gratuita en
ntenderase aprobada
a
deffinitivamente.

O. Determina
ar a reversió
ón automátic
ca ao patrim
monio deste Concello do
o ben
CUARTO
cedid
do gratuitame
ente, si se deixa
d
de ma
anter o seu destino
d
ante
es da finaliza
ación do pra
azo da
cesió
ón.

esión gratuita
a do uso no Inventario Municipal
M
de B
Bens ao efec
cto de
QUINTO. Anotar a ce
actua
alizalo, unha vez sexa ce
edido o ben.
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SEXTO. Facultar ao Alcalde para
a que suscriiba tódalas actuacións
a
q
que se deriven do
exped
diente.

Intervén a continuació
ón o Portavo
oz do PP, Sr.. Cao Pérez,, quén maniffesta que no fondo
estam
mos dacordo
o e fai unha exposición
e
da
as actuacións habidas e os trámites q
que faltan.

Intervén a continuació
ón o Portavo
oz do BNG, Sr.
S Gonzálezz Basanta, qu
uén manifestta que
o Con
ncello é o qu
ue tiña que ceder o uso do
d inmoble.

Intervén a continuacción o Sr. Alcalde,
A
quén dí que o Concello ce
edeu o edifficio e
aprob
bou o Conve
enio e o Conccello adelanttou os cartos
s para pagar as obras.

ducíndose máis
m
interven
ncións, o Alc
calde somete
e a votación
n á aprobación do
Non prod
asuntto do epígraffe, que é aprrobado por unanimidad
de.

4. MO
OCIÓN CON
NXUNTA PS
SOE-BNG SO
OBRE AS PREVISIÓNS
S CONTIDAS
S NA LEI 11/2007
PARA
A A PREVEN
NCIÓN E TR
RATAMENTO
O INTEGRAL DA VIOLE
ENCIA DE XÉ
ÉNERO.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
RO. 1.-Instarr á Xunta de
d Galiza a que realicce unha pla
anificación para a
PRIMEIR
efectividade

dass

previsións

contidas

na

Lei

11/2007

qu
ue

estaban
n

pendentes

de

o, en concretto a creación
n do Observ
vatorio Galeg
go da Violenccia de Xénero e a
desenvolvemento
a en funciona
amento do Fondo
F
Galeg
go de Garantía de Indem
mnizacións, a
así como tam
mén a
posta
posta
a en marcha do Centrro de Recuperación Inttegral, realizzar campañas periódica
as de
sensiibilización co
ontra a violen
ncia de xénero, a formación da totalid
dade das e d
dos profesion
nais, e
garan
ntir o dereito á atención psicolóxica
p
n ámbito san
no
nitario públicco tamén reccollido na Lei.

DO. Tal e com
mo dicta a Disposición Adicional Cua
arta da Lei Galega 11/200
07, de
SEGUND
27 de
e xullo, para
a a prevención e o trata
amento integ
gral da viole
encia de xén
nero, presen
nte un
inform
me anual antte este Parla
amento sobre
e a situación da violencia
a de xénero e
en Galicia.

TERCEIR
RO. Que nesste informe anual
a
se inclú
úas as sente
encias conde
enatorias por malos
tratoss que se diccten en Galicia incluindo
o o nome do
o agresor, e sempre co
o consentime
ento da
vítima
a.
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CUARTO
O. Dar traslad
do deste acordo ao Pre
esidente da Xunta
X
de Ga
aliza, así com
mo aos
grupo
os parlamenttarios do Parrlamento de Galiza.

avoz do PP,, Sr. Cao Pérez,
P
quén manifesta a súa
Intervén a continuacción o Porta
confo
ormidade e pide
p
que sexxa a Corpora
ación a que propón
p
a aprrobación desste asunto, o cal é
acepttado polos demáis memb
bros da Corp
poración.

Non prod
ducíndose máis
m
interven
ncións, o Alc
calde somete
e a votación
n á aprobación do
asuntto do epígra
afe, coa mod
dificación pro
oposta polo Sr.
S Cao Pére
ez, de que é a Corporac
ción a
que propón
p
este punto,
p
que é aprobado por
p unanimiidade.

5. MO
OCIÓN DO PSOE
P
SOBR
RE A CREAC
CIÓN DUN PROGRAMA
P
A MUNICIPA
AL DE APOIO AO
ASOC
CIACIONISM
MO DAS PERSOAS MAIORES.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
RO. Crear un
n Programa Municipal de
e apoio ao Asociacionai
A
smo das Pe
ersoas
PRIMEIR
s dará traslado aos grup
pos municipa
ais, que entre
e outras cue
estións:
Maiorres, do que se

-Cree o Consello Municipal
M
doss e das Ma
ayores como órgano de participac
ción e
seguimento das políticas
p
de atención
a
aos mayores.
-Fomente
e o asesoram
mento dos colectivos
c
en
n materia de
e políticas de envellecem
mento
activo
o.
os colectivos xa existente
es como interlocutores de
e tódalas adm
ministracións
s.
-Apoie ao

SEGUND
DO. Que se in
nste á Xunta
a de Galicia a:
a

-Reformu
ular e impulsar o Conssello Galego
o dos e da
as Maiores como órgan
no de
particcipación doss mesmos no deseño, aplicación
a
e seguimento
o das políticcas de atenc
ción e
insercción social.

ada por unanimidade.
É aproba

6. MO
OCIÓN DO PP
P SOBRE A REALIZAC
CIÓN DA OB
BRA DA ÁR
REA RECREA
ATIVA DO BISPO
B
SANT
TO.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
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Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
ncello de Fo
oz tome o ac
cordo de sollicitar á Con
nsellería de Medio
M
Que o Pleno do Con
e Galiza a re
ealización da
a citada obra, recabando o expediente
e que obra no
n seu
Rurall da Xunta de
poder.

É aproba
ada por unanimidade.

7. MOCIÓN
M
DE
E TÓDOLO
OS GRUPO
OS POLÍTIC
COS DA CORPORAC
C
CIÓN SOBR
RE O
MANTEMENTO DA
D ÁREA SA
ANITARIA DA
D MARIÑA.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
nto do mapa
a sanitario de
e Galiza no que atines á área
Primeiro.- Defender o mantemen
aúde da Cossta, mantend
do a área san
nitaria da Ma
ariña, con to
odas as competencias qu
ue ten
de sa
na acctualidade e que se dote de mais servvizos dos qu
ue ten.

Segundo
o.- Dar traslado do pressente acordo ao Presid
dente da Xu
unta de Galiza, á
Conssellería de Sa
anidade así como
c
aos grupos político
os con repressentación da
a Cámara Ga
alega.
É aproba
ada por unanimidade.
8. MOCIÓN DO BNG SOB
BRE MEDIDAS PARA MELLORAR
R O FINANC
CIAMENTO DOS
CONCELLOS.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
a cantidade
es previstas para os Con
ncellos a trav
vés do
Primeiro.- Garantir para o 2009 as
ón do Fondo
o de Coopera
ación Local para
p
o
Fondo de Cooperración Local e non recorrtar a dotació
2
ano 2010.

Segundo
o.- A que dem
mande do Goberno
G
do Estado
E
que elabore
e
un P
Plan que gara
anta o
gasto
o corrente ao
os Concelloss e un sistem
ma de morato
orias no supo
osto de liquid
dacións negativas
das cantidades
c
re
ecibidas da participación
p
dos ingresos do Estado..
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Terceiro..- A que dem
mande do Go
oberno do Estado a reforma urxente do financiam
mento
local,, de maneira
a que o novvo modelo in
ncremente a contía de participación
p
n nos ingresos do
Estad
do, e dita pa
articipación dos
d concelloss galesgos se
s integre ple
enamente no
os ornamenttos da
Xunta
a de Galiza. Así mesmo
o, demandara
ase que o novo
n
modelo
o teña en conta o maior custo
dos servizos
s
en Galiza,
G
deriva
ado da dispe
ersión dos nú
úcleos e do envellecemen
e
nto da población.

Cuarto.- Dar conta deste acord
do ao Gobe
erno da Xun
nta de Galizza e aos grupos
g
parlamentarios do
o Parlamento
o de Galiza.

É aproba
ada por unanimidade.

OCIÓN DO BNG SOBR
RE OS CRITE
ERIOS A TE
ER EN CON
NTA PARA A DISTRIBU
UCIÓN
9. MO
DO NOVO
N
FOND
DO ESTATAL
L DE INVES
STIMENTO LOCAL
L
PARA
A O ANO 20
010.A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo
p
que pro
opón ao Plen
no, por
a
do seguinte aco
ordo:
unanimidade dos membros prresentes, a adopción
unta de Galizza a que dem
mande do Goberno do E
Estado que, á hora
Primeiro.- Instar á Xu
estimento Lo
ocal para o ano
a 2010, se
e introduzan como
de distribuir o novvo Fondo Esstatal de Inve
persión e o avellentame
a
nto da pobla
ación, así co
omo a
criterios de reparrto nos Conccellos a disp
ducción actua
al das novass tecnoloxíass.
introd

Segundo
o.- Dar trasla
ado deste accordo ao Pres
sidente da Xunta
X
de Galliza, así com
mo aos
grupo
os parlamenttarios do Parrlamento de Galiza.

É aproba
ada por unanimidade.

R
NTO DO SER
RVIZO DE AXUDA
A
NO FOGAR.F
10. REGULAMEN
A continu
uación por mín
m o Secreta
ario dáse lec
ctura ó ditam
me da Comisión Informatiiva de
Asuntos Preparattorios de Ple
eno de data 22
2 de outubrro de 2009, polo que pro
opón ao Plen
no por
v
a favorr (PSOE) e catro
c
abstenccións (PP e BNG),
B
a adop
pción do seg
guinte acordo
o:
tres votos
PRIMEIR
RO. Aprobar inicialmente o Regulame
ento do Serviizo de Axuda
a no Fogar:
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REGULAM
MENTO DO SERVIZO DE
D AXUDA NO
N FOGAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
M
O Se
ervizo de Axu
uda no Foga
ar co que conta o Conce
ello de FOZ dende hai va
arios anos in
ntegra
un co
onxunto de atencións orientadas a promover axudas e serrvizos que ccontribúan a facer
efectiva a convive
encia positivva entre os seus
s
habitan
ntes, con esp
pecial atenciión a aquele
es que
u familiares vén dificulta
ada esta co
onvivencia no
o seu
polass súas circunstancias persoais e/ou
propio fogar.
Coa aprobación

da nova Lei
L 39/2006 de promoción da auton
nomía perso
oal e atención ás

oas en situacción de depe
endencia ressulta necesa
ario modifica
ar o regulamento municip
pal do
perso
Servizo de Axuda
a no Fogar co
c obxecto de actualizalo
o e adaptalo a este novo
o marco norm
mativo
arios puntos do seu articu
ulado e mesm
mo coma pa
arte dinámica
a dunha estru
uctura que precisa
en va
axusttarse á realid
dade e circun
nstancias do
o momento actual
a
co obxxecto de ser un servizo público
de ca
alidade e de
e actualizar e asumir o marco
m
normativo no que
e queden pla
asmados os
s seus
contid
dos, con esp
pecial inciden
ncia no que se
s refire á co
oncreción da
as súas presttacións, dere
eitos e
deberes dos/as usuarios/a
as, regulació
ón das co
ondicións económicas e condició
óns e
edemento pa
ara acceder ao
a servizo coa finalidade
e de garantirr a igualdade
e no trato a toda
t
a
proce
cidad
danía por parrte da Admin
nistración, e como tal esiixencia impre
escindible na
a configuraciión de
todo servizo público.
As se
eguintes normas recoñeccen o Servizzo de Axuda no Fogar co
omo unha prrestación básica e
encomendan ás Corporacións
C
s Locais a sú
úa regulamentación, reco
oñecemento e xestión:
-

Lei Reguladora das Bases
B
de Réxxime Local (Lei 7/1985, do
d 2 de abril

-

ervizos Socia
ais de Galicia
a 13/2008 do
o 3 de decem
mbro no seu a
art. 20 pto 1.
Lei de Se

-

Decreto que regula os Servizoss Sociais de
e Atención Primaria de Galicia (De
ecreto
5 do 28 de xu
ullo).
240/1995

-

Orde pola
a que se regula o Servizo
o de Axuda no
n Fogar en Galicia Orde
e do 22 de xa
aneiro
de 2009.

-

006 (14 dece
embro) de prromoción da autonomía persoal
p
e ate
ención ás pe
ersoas
Lei 39/20
en situación de depen
ndencia.

-

mbro de 200
07 pola que establece os criterios de
e elaboració
ón dos
Orde do 17 de decem
me de comp
patibilidades e xestión da
as prestación
ns económiccas no seu art.
a 26
PIA, réxim
determina
ación da cap
pacidade eco
onómica das persoas dep
pendentes.
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C
CAPÍTULO
I
DISPOSICIÓNS XERAIS
D
A
Artigo
1º.- OB
BXECTO.
O presente Regulamento
R
o ten como obxecto
o
a reg
gulación do Servizo de A
Axuda no Fo
ogar e
o requisitos e procedem
os
mentos necesarios para acceder ao mesmo no Concello de FOZ.
A
Asimesmo
en
ngadir no presente regu
ulamento qu
ue, para accceder ao me
esmo, as pe
ersoas
deberán te
d
dependentes
er resolución
n de program
ma individua
al de atenció
ón en relación co
c
corresponden
nte grao e nivvel de depen
ndencia.
A
Artigo
2º.- PR
RINCIPIOS XERAIS
X
O Servizo de
e Axuda no Fogar
F
consid
dérase unha prestación Básica
B
social e comunitarria, de
c
carácter
com
mplementario e transitorio
o, orientado a restablece
er e manter o benestar físico,
s
social
e psico
olóxico da persoa
p
ou familia que prresenta prob
blemas para a realizació
ón das
a
actividades
e
elementais
da
a vida diaria
a, proporcionándolles ate
ención directa
a no propio fogar,
m
mediante
inte
ervencións específicas naquelas tare
efas habituaiss que o/a ussuario/a non poida
re
ealizar por si
s mesmo/a e que favore
ezan a súa permanencia
p
e integració
ón no seu en
ntorno
h
habitual

e

compenssen

as

súas

res
stricións

d
de

autono
omía

func
cional.

A
Artigo
3º.- BE
ENEFICIARIO
OS/AS
O Servizo de
e Axuda no Fogar estará
á dirixido a to
oda a poboa
ación, pero te
erá como ob
bxecto
p
prioritario
de atención ass persoas con
c
PIA reso
olto pola dependencia e
e, a continuación,
a
aqueles/as
c
cidadáns/ás
que polas súas
s
eivas físicas ou mentais,
m
soccioeconómica
as ou
fa
amiliares, te
eñan seriame
ente limitada
a a súa auttonomía perrsoal e a sú
úa capacidad
de de
re
elación socia
al, sempre e cando este
e sexa o rec
curso axeitad
do segundo a valoración
n do/a
T
Traballor/a

Social

do
o

Departa
amento

de
e

Servizoss

Sociais

do

Con
ncello.

P
Poderán
ser potenciais
p
ussuarios/as oss/as seguinte
es:
- Persoas en
n situación de
d dependen
ncia (con PIA
A resolto) qu
ue poidan pe
ermanecer na
n súa
v
vivenda
ser re
equerir atencción hospitalaria.
- Persoas maiores, con certo nivel de depende
encia, que non
n
teñan a ninguén que os
a
atenda
suficie
entemente e que, con essta axuda, po
oidan continu
uar vivindo no
o seu fogar.
- Persoas con
n minusvalid
dez ou incapacitadas ás que a axuda
a no fogar lle
es poida favo
orecer
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a súa autonomía.
- Persoas afe
ectadas por unha lesión, enfermidad
de física ou mental ou p
por outros motivos
q lles fagan
que
n precisar essta axuda.
- Familias ou
u persoas qu
ue presenten
n disfuncións
s que poidan
n ser suscep
ptibles de mellora
m
c
cunha
adecua
ada atención
n a domicilio..
- Menores ao
os que haxa
a que coidar ou atender por ausenciia dos pais/n
nais ou titore
es, ou
c
cando
estess, por circunstancias provisionais
s de enferrmidade ou outros motivos
s
suficientemen
nte xustificad
dos, non poid
dan exercer as súas funccións.
- Colectivos específicos
e
q presente
que
en situacións de risco e exclusión.
E xeral, ca
En
ando exista
a unha situación de desatención
d
social ou famliar, avaliada
te
ecnicamente
e, que xustifiq
que a interve
ención do servizo.
N poderán ser usuarioss/as do servizo: Os/as qu
Non
ue presenten
n un estado de deterioro físico
o psicolóxico
ou
o tal que pro
ovoque unha
a valoración técnica
t
de in
nternamento asistido en centro
c
re
esidencial.
A
Artigo
4º.- OB
BXECTIVOS DO SERVIZ
ZO
O Servizo de
e Axuda no Fogar
F
ten como obxectivo
o procurar a permanencia das perso
oas no
s entorno habitual, me
seu
ellorando a calidade
c
de vida
v
dos/as seus/súas
s
usuarios/as na
n súa
a
autonomía
pe
ersoal, segurridade e rela
acións persoais e sociaiss, suplindo neste senso a falta
d familiaress que poidan
de
n atender ass súas nece
esidades, ou complemen
ntando o lab
bor da
fa
amilia cando
o esta non po
oida atender as mesmas de forma ad
decuada.
O Servizo de
e Axuda no Fogar debe
e evitar ou re
etrasar o ing
greso en ce
entros reside
enciais
d
daquelas
persoas que non o dese
exen ou non o necesitten, proporccionándolles unha
a
alternativa
m
máis
acorde e normalizada á súa situación. Do mesmo xeitto, ten que previr
s
situacións
de
e deterioro persoal
p
ou fa
amiliar, orixin
nadas pola convivencia
c
d
durante un tempo
t
p
prolongado
con persoas depedentes
d
e que supoñ
ñan unha sob
brecarga perssoal.
P
Para
isto o Se
ervizo procurará:
- Apoiar os/ass usuarios/ass na realizacción daquelas
s tarefas da vida diaria q
que poidan re
ealizar
p si sós/as, estimulando
por
o o desenvollvemento das
s súas propias capacidad
des.
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- Previr o risco de marxinación, illlamento ou abandono das persoas con auton
nomía
damentalmen
nte daquelass que viven soas e sen ap
poio.
limitada, fund
arencias e de
eficiencias nas súas vive
endas, así co
omo supresión de
- Procurar ressolver as ca
b
barreiras
arqu
uitectónicas, potenciación de axudas
s técnicas e materiais,
m
etcc.
- Fomentar o voluntariado
o e a solidariedade, con especial
e
fincapé na axud
da mutua.
A
Artigo
5º.- PE
ERSOAL
O persoal que
q
pode in
ntervir no Servizo
S
de Axuda no Fogar estará composto
o por
p
profesionais
e voluntarioss/as e as súa
as funcións e tarefas será
án as seguintes:
- Traballador//a social, com
mo profesion
nal que recib
birá a deman
nda, fará o esstudo e valorración
d situación presentada
da
a, deseñará
á o proxecto de intervvención ade
ecuado e se
erá o
re
esponsable do
d seu seguimento e ava
aliación.
A súas funciións e tarefas concretas serán:
As
1.- Estudo e valoración
v
da
as necesidad
des e recurso
os da comun
nidade.
2 Programa
2.ación e ava
aliación xera
al do servizo
o no marco
o da program
mación xera
al dos
s
servizos
socia
ais municipa
ais.
3 Difusión e información
3.n sobre o serrvizo.
4 Estudo das
4.d
demand
das de inforrmación e atención
a
do
os solicitante
es, valoració
ón da
s
situación,
con
nfección de informepropo
osta.
5 Estímulo das
5.d responsa
abilidades do
os familiares
s como coida
adores prima
arios e fomen
nto da
a
autoestima
do
os/as usuario
os/as.
6 Asignación e supervisión de tarefa
6.as do program
ma de cada servizo.
7 Formulación de propo
7.ostas de conccesión, ampliación, redución ou susp
pensión, se fose
f
o
c
caso.
8 Apoio e prromoción da formaciónre
8.eciclaxe do persoal
p
relaciionado co se
ervizo.
9 Avaliación
9.n e seguimen
nto dos casos atendidos.
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10.- Coordina
ación do servvizo con asocciacións, institucións profesionais e vvoluntariado.
a
no fog
gar, como prrofesional qu
ue realizará tarefas
t
de ca
arácter asisttencial
- Auxiliar de axuda
e educativo en
e contacto directo
d
co/a usuario/a
u
do servizo, a sú
úa familia e o seu entorno.
A súas funciións e tarefas concretas serán:
As
a Funcións:
a)
1.- Asistencia
ais, de atenciión persoal e domésticas
s.
2 De orien
2.ntación en actividades
a
da vida cottiá, favorece
endo unha normalizació
ón no
fu
uncionamentto do fogar.
3 Educativa
3.as, potencian
ndo o protag
gonismo do/a
a usuario/a, non substitu
uíndoo/a naq
quelas
ta
arefas que poida
p
realizarr por si mesm
mo/a e facilitándolle as ca
anles de com
municación co
c seu
e
entorno.
4 De colabo
4.oración co/a traballador/a
t
a social na co
oordinación e avaliación do servizo.
b Tarefas: As
b)
A necesariias para levvar a cabo as funciónss anteriorme
ente enumerradas,
e
establecidas
e supervisa
adas en cada caso polo
o/a profesion
nal ou equipo responsab
ble do
s
servizo.
E
Este
persoal será formado previa e especificam
mente para o desenvolvvemento das
s súas
fu
uncións e ta
arefas, estab
blecendo possteriormente
e un sistema
a de xuntanzzas periódic
cas de
a
avaliación
e formación,
f
n que se lle
nas
es vaian dan
ndo resposta
as a problem
mas concreto
os que
p
presente
o se
ervizo.
-

Outros/ass, profesion
nais coordin
nados cos/a
as traballado
ores/as socciais, tales como
educadorr/a familiar ou
o psicólogo
o/a e profesionais doutro
os servizos que colaborren co
Servizo de
d Axuda no Fogar.

-

Voluntario
os/as, son aquelas
a
perssoas que acttúan de form
ma solidaria, sen expecttativas
de remun
neración eco
onómica e dentro
d
do prrograma de intervención
n correspond
dente,
complementando de forma coord
dinada as fun
ncións e tare
efas do perssoal anteriorm
mente
ado. Dado o seu cará
ácter de relación interpersoal, de diversidade
e, de
relaciona
flexibilida
ade de horarrios e de disspoñibilidade
e de tempo libre, as tare
efas que po
oderán
desempe
eñar os/as voluntarios/a
v
as serán as
s de compa
aña, fomento
o de relació
óns e
comunica
ación e ocup
pación do te
empo libre, ta
anto dentro como fóra d
do fogar, e outras
o
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que contribúan ao fomento da
a autoestim
ma. A tal fin deberán ser formad
dos/as
convenientemente.
O
Os/as
profesiionais e voluntarios/as im
mplicados/as nel deberán
n:
-

Respetarr as normas e condiciónss establecida
as, mediante
e acordo esccrito, no mom
mento
da conce
esión do se
ervizo, como
o contido es
sencial del, tales como tarefas que
e van
realizar, horarios,
h
perríodo de dura
ación, achega económica
a ou similare
es.

-

Comunica
ar as causa
as que se poidan
p
producir que de
ean lugar a modificación
ns na
prestació
ón do servizo
o.

-

Respetarr a intimidade
e do/a usuario/a e gardarr a debida co
onfidencialida
ade.

C
CAPÍTULO
III NORMAS E AXUDAS
A
Artigo
6º.- NO
ORMAS
O Servizo de
e Axuda no Fogar
F
estará rexido polas
s seguintes normas:
n
1. Establecerr como período de presta
ación do serv
vizo de luns a venres, qu
uedando excluídas
a fins de semana, festivvos e horarios nocturnos para os/as de
as
d libre conccorrencia; de
e xeito
e
excepcional
e previo in
nforme do/a traballador//a social a favor pode
erá facerse unha
e
excepción.
P
Para
as persoas atendida
as que teña
an PIA aprob
bado a súa aplicación horaria
h
s
será
flexible e conforme co proxecto de interven
nción de man
neira que ga
aranta a cobertura
d
das
necesida
ades de attención de carácter pe
ersoal todoss os días d
da semana. Esta
m
modalidade
d prestació
de
ón do servizzo estará su
upeditada a que o con
ncello dispoñ
ña de
p
persoal
especcíficamente contratado
c
n
nestas
condic
cións laboraiis (no relativo
o ó horario e días)
o ben, á po
ou
osibilidade de que o con
ncello teña contratada
c
a prestación do servizo cunha
c
e
empresa
privada mediantte sistema de
d concurso ou
o similar.
2 Como norm
2.
ma establecid
da o servizo terá:
P
Para
libre co
oncorrencia unha
u
duració
ón máxima de
d dúas horras diarias e unha mínim
ma de
u
unha
á semana.
P
Para
as perssoas dependentes con PIA resolto
o xa figura a intensidad
de da prestación,
p
podendo
o/a
a usuario/a desistir do número de horas esstablecido a
adecuando a súa
n
necesidade
e deixándoo por
p escrito no organismo
o correspond
dente.
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3 No caso de
3.
e non poder atender toda
as as deman
ndas elabora
arase unha listaxe de esp
pera á
q
que
se accederá por orrde de puntu
uación, cons
siderando se
empre priorittarias as pe
ersoas
d
dependentes
. En caso de
e igual puntu
uación en lib
bre concorre
encia terá priioridade o re
existro
d entrada no
de
o concello e no caso de denpendente
d
es a data de resolución d
do PIA.
4 Con carácter xeral, no
4.
on se levará a cabo denttro nin fóra do
d fogar ning
gún labor que non
v
vaia
dirixido ao/á
a
beneficiiario/a do servizo, nin aín
nda para perrsoas que co
onvivan no mesmo
m
d
domicilio.
5 Enténdese
5.
e que durante a prestació
ón do serviz
zo a entidade
e prestadora
a (sexa o Concello
o empresa concertada) poderá reallizar cambios de auxiliarr, de horario
ou
o e día en base
b
a
u
unha
boa org
ganización do
d mesmo así
a coma cambios nas tarefas
t
a rea
alizar sempre que
fo
ose necesariio.
6 Cando o/a
6.
a usuario/a non
n se atope
e no domicilio
o, non se prrestará o serrvizo e o/a auxiliar
n
nunca
estará en posesión
n das chave
es da vivenda
a. Excepcion
nalmente e p
por causas graves
g
o traballado
o/a
or/a social po
oderá decidirr que este/a acceda ao domicilio acom
mpañado/a doutra
d
p
persoa.
7 As queixass ou suxestións dos/as beneficiarios
7.
s/as ou as fa
amilias prese
entaranse se
empre
a
ante
o/a traba
allador/a soccial e nunca tentarán
t
reso
olverse co/a auxiliar.
8 O servizo prestarase unicamente
8.
u
n domicilio do/a beneficciario/a, exclu
no
uíndo a asisttencia
n
noutros
domicilios dos fam
miliares e oss hospitais po
or ingreso do
o/a mesmo/a
a.
A
Artigo
7º AXU
UDAS E TAR
REFAS QUE PROPORCIIONAN
A atenciónss e axudas que proporcio
As
ona o Servizo
o son as seg
guintes:
1.- Atenciónss de carácterr persoal: En
ngloban toda
as aquelas actividades que se dirixen
n ao/á
u
usuario/a
do servizo cand
do este/a non
n poida realiz
zalas por si mesmo/a
m
ou cando precise:
- Apoio no asseo e coidado
o persoal co obxecto de manter a hixxiene corpora
al.
upervisión, se
e procede, da
d medicació
ón simple pre
escrita por pe
ersoal
- Axuda para comer. - Su
acultativo e do estado de
d saúde pa
ara a detenc
ción e comu
unicación de
e calquera ca
ambio
fa
s
significativo.
- Apoio á mob
bilización dentro do fogar.
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- Compaña.
mento fóra do fogar para
a a realizació
ón de diversa
as xestións tales como visitas
v
- Acompañam
m
médicas,
tram
mitación de documentos
d
e outras aná
álogas, co lím
mite do horarrio asignado..
- Facilitación
n de activida
ades de ocio no fogar mediante a entrega de
e material para
p
a
ealización de
e traballos manuais,
m
así como
c
prensa
a, revistas, lib
bros ou simillares.
re
- Outras aten
ncións de carácter persoa
al non recolllidas nos apa
artados ante
eriores que poidan
p
s incluídas con carácterr específico para
ser
p
acadar a finalidade deste servizzo.
2
2.-

Atención
ns

de

cará
ácter

psico
osocial

e

educativo:
e

Refírense

ás

ncións
interven

té
écnicoprofessionais forma
ativas e de apoio
a
ao des
senvolvemen
nto das capa
acidades perrsoais,
a afectividade
e, a convive
encia e a inttegración na
a comunidade onde se d
desenvolva a vida
d
do/a
usuario/a, así como o apoio á esstrutura familiar.
3 Atenciónss de carácterr doméstica: Enténdese como tales aquelas actividades e ta
3.arefas
q se realice
que
en de forma cotiá no foga
ar referidas a:
a
- Alimentació
ón. Comprenderá, entre
e outros, os
s labores de compra e preparació
ón de
a
alimentos
no fogar.
- Roupa. Com
mprenderá as funcións de lavar, pasa
ar o ferro, co
oser, ordenar, mercar e outras
o
a
análogas.
- Limpeza e mantemento
o da vivenda
a (así como a realización de pequen
nas reparaciións e
o
outras
tarefass que non im
mpliquen participación de
d especialissta), limitándose ás tareffas de
limpeza cotiá.
T
Todas
elas te
erán un cará
ácter excepciional e comp
plementario das
d propias capacidades
s do/a
u
usuario/a
ou doutras perssoas do seu entorno
e
inme
ediato.
P
Para
a realización destass actuaciónss o/a usuario
o/a deberá dispor ou proverse dos medios
m
n
necesarios.
4 Atenciónss de carácte
4.er técnico e complementtario: Refíren
nse a xestió
óns ou actua
acións
q poidan ser
que
s necesaria
as, ben para
a a posta en funcioname
ento do servizo, ben parra que
c
continúe
en condicións
c
a
axeitadas,
ou
u para perm
mitir, co apoio
o de novas tecnoloxías, unha
a
atención
inmediata en siituacións de
e crise ou em
merxencia, tales
t
como a teleasisten
ncia e
o
outras
actuaccións encamiñadas á ade
ecuación funcional do fog
gar.
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5 Actuación
5.ns puntuais: Tarefas necesarias para
a a posta en marcha ou o mantemen
nto do
s
servizo,
com
mo son limp
pezas a fo
ondo ou ad
daptacións do
d fogar das anteriorm
mente
re
elacionadas..
E
Exclúense
exxpresamente do Servizo de
d Axuda no
o Fogar as se
eguintes tare
efas:
A A atenció
A.ón a outros membros da familia qu
ue non fora concretada expresamen
nte na
c
concesión
do
o servizo e na
a conseguintte valoración
n e proposta técnica.
B Tarefas de carácterr sanitario que
B.q
conleve
en unha formación esp
pecífica e pe
ersoal
c
cualificado
pa
ara a súa rea
alización.
C Tarefas de tipo agríco
C.ola-gandeira nin labores de
d xardinería
a.
D Tarefas de limpeza de portais ou escaleirras comunita
D.arias, nin lá
ámpadas, teitos e
p
paredes
da vivenda. Tampouco
T
a
alimentación
e aseo de animais de compañ
ña ou
d
domésticos
n doutro tipo
nin
o.
C
CAPÍTULO
IIII PROCEDE
EMENTO
A
Artigo
8º.- RE
EQUISITOS XERAIS
X
PAR
RA ACCEDE
ER AO SERV
VIZO
O requisitos para ser beneficiario/a do
Os
d Servizo de
e Axuda no Fogar
F
son oss seguintes:
A Estar emp
A.padroado/a no
n Concello.
B Presentarr a solicitude debidamentte cumprimentada no Rexistro Xeral d
B.do Concello..
C Acreditar a situación de
C.d necesidade de dito servizo, de accordo co esttablecido no artigo
3 do presen
3º
nte regulame
ento, que se
erá valorada
a polo Deparrtamento de Servizos Sociais
S
m
mediante
o co
orresponden
nte ditame.
D Asinar o contrato
D.c
de integración no
n que se comprometa a cumprir as o
obrigas inherrentes
a Servizo, in
ao
ncluído o pag
go das cantid
dades que pu
uideran corre
esponderlle.
E Non ter de
E.ereito a recib
bir Axuda no Fogar de nin
ngunha outra
a entidade pública ou privada.
A
Artigo
9º.- TR
RAMITACIÓN
N DAS SOLIC
CITUDES
1.- Os/as solicitantes pod
derán dirixirsse ao Deparrtamento de Servizos So
ociais do Concello
o
onde
se lles facilitará o modelo
m
de solicitude
s
normalizada que, xunto co
oa documenttación
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e
esixida,
prese
entarase no Rexistro Xe
eral do Concello, asinada
a polo/a soliccitante do Servizo
e no seu defecto,
e,
d
polo
o/a seu/súa representan
nte legal ou
u titor/a. Do mesmo xe
eito, o
D
Departamento
o de Servizzos Sociais proporciona
ará información persona
alizada, gratu
uíta e
c
confidencial
relacionada coa demanda do Servizo e as súas condición
ns e, en caso de
n
necesidade,
o
ofrecerá
apo
oio para que tanto a solic
citude como a documenttación a pres
sentar
s realicen de
se
e forma axeitada.
2 Documenttación a adxu
2.untar coa so
olicitude:
- Fotocopia do
d D. N. I. ou,
o se non o tivese, outro documen
nto oficial accreditativo da súa
dentidade.
id
- Fotocopia do D. N. I. do
o/a cónxuxe e dos/as asc
cendentes ou
u fillos/as me
enores de 25
5 anos
o maiores desta
ou
d
idade en situación
n de discap
pacidade que
e dependan economicam
mente
d
do/a
solicitante.
- Documentoss acreditativo
os da situación de neces
sidade determ
minante da ssolicitude:
ndividual de atención
a
resolto para os//as usuarios//as da depen
ndencia.
- Programa in
es pídenselles os ingres
sos segundo
o o art. 26 d
da orde do 17 de
- Ás persoass dependente
d
decembro
de
e 2007 pola
a que se esstablecen os
s criterios da xestión e
económica para
p
o
s
sistema
da au
utonomía pe
ersoal e atencción da depe
endencia.
- Informe do médico
m
de ca
abeceira ou, no seu caso
o, informe clínico sobre o estado de saúde
s
o deficiencia
ou
a para os/as de libre conccorrencia.
- Certificado, no seu casso, da minussvalía daque
elas persoas que a pade
ezan, ben se
e trate
d
do/a
propio/a solicitante ou
o de persoa
as que conviv
van con el/ela, para libre concorrencia.
- Xustificante dos ingreso
os.
ngresos provvintes de sala
ario, pensión
ns, subsidioss, etc.. e dos
s bens
- Certificado de cantos in
d patrimonio
de
o que se possúan.
- Fotocopia da
d última decclaración da renda ou, no
o seu defecto
o, certificació
ón de Facen
nda de
n estar obrrigado a decllarar.
non
- Con caráctter excepcio
onal e naqueles casos nos que o//a solicitante
e non prese
ente a
d
documentació
ón acreditativa anteriorm
mente mencionada, aporrtarase decla
aración xurada ou
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p
promesa
do//a interesado
o/a na que se faga constar a care
encia absolu
uta de renda
as de
fa
amiliares ou contía das mesmas.
m
- Calquera ou
utro documen
nto que se estime necesario.
3 Dende o Departame
3.ento de Se
ervizos Socia
ais o/a Traballor/a Soccial, tras a visita
e
efectuada
ao domicilio de
e cada solicitante do Serrvizo, confecccionará Informe-Propostta con
c
carácter
de ditame
d
técnicco, no cal se
e considerará
án todas as circunstancias de neces
sidade
á que se reffire o presen
ás
nte Regulam
mento, así co
omo a aplica
ación dos baremos igualm
mente
c
contidos
no mesmo.
m
R
Respecto
da
as solicitudes con docu
umentación incompleta formuladas por persoas
s que
c
cumpran
tod
dos os req
quisitos para
a solicitar o Servizo, os/as interresados/as serán
re
equeridos/ass para que no
o prazo de 10 días subsa
anen tales deficiencias, ccon apercibim
mento
d que se non
de
n
o fixesen, o exped
diente será arquivado sen máis trrámite. En casos
e
extraordinario
os que requiran unha intervención urrxente, a solicitude pode
erá ser tramittada e
re
esolta aínda
a que falte algún
a
docum
mento, co co
ompromiso expreso
e
de a
aportalo no prazo
m
máis
breve po
osible.
4 O Informe
4.e-proposta que
q
o/a traballor/a socia
al emitirá en relación co
on cada unha das
s
solicitudes
de
eberá conter polo menos:
- Valoración da situación
n persoal, so
ocioeconómica e familia
ar, de acordo cos barem
mos a
ta
ales efectos establecidoss.
- Proposta de
e resolución que,
q
no caso
o de ser favo
orable á demanda, deberrá incluír o nú
úmero
d horas de atención que se estima
de
a oportuno prestar, así como
c
o detalle de tarefa
as que
d
deben
realiza
arse.
- Periodicidad
de coa que se
s debe de proceder á revisión dos ca
asos.
5 O órgano municipal competente,
5.c
s
e a valoració
ón técnica em
mitida,
á vista das solicitudes
re
esolverá cad
da unha de
elas no prazzo máximo de tres me
eses, contad
dos dende que
q
a
s
solicitude
foi presentada no Rexistro Xeral do Co
oncello. En caso
c
de reso
olución posittiva, a
m
mesma
terá a considera
ación de alta
a no Serviz
zo, a cal se levará a ca
abo por parrte do
D
Departamento
o de Servizo
os Sociais en
n función da dispoñibilida
d
ade de recurssos.
A resolución do órgano municipal
m
com
mpetente inc
cluirá, no casso de ser favvorable, indic
cación
e
expresa
do número de ho
oras a presta
ar, relación de
d tarefas qu
ue se levarán
n a cabo, a contía
c
q
que
deberá aboar o/a solicitante,
s
a como pe
así
eriodicidade coa que de
ebe procede
erse á
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re
evisión do caso.
c
Se se
e trata de resolución de
esfavorable, a resolució
ón deberá indicar
e
expresament
e as circunsttancias ou in
ncumprimenttos que deterrminan a me
esma.
E todo caso a resolución
En
n será comun
nicada ao/á usuario/a se
egundo o esta
ablecido na Lei
L de
P
Procedement
to Administra
ativo.
N caso de existir
No
e
empre
esa concerta
ada que xestione o servvizo, notificarráselle a alta
a do/a
u
usuario/a
e esta procederrá nese mom
mento á desig
gnación do/a
a auxiliar.
O Concello terá
t
en todo momento coñecemento
c
o da xestión
n do servizo, ben a trav
vés do
d
departamento
o de Servizos Sociais ou ben, se fose
e o caso, a través
t
do/a trraballador/a social
d empresa xestora
da
x
e ma
ais da supervvisión que so
obre este faga o/a técnico
o/a municipa
al.
A
Artigo
10º.- SOBRE
S
O TR
RÁMITE DE URXENCIA
U
N
Non
obstante
e ao estable
ecido no parrágrafo anterior, cando concurran ccircunstancias que
a
aconsellen
u
unha
interve
ención inme
ediata do se
ervizo, esta
a poderá iniciarse de forma
in
nmediata, ba
astando para
a isto o inform
me-proposta do Departam
mento de Se
ervizos Socia
ais, no
q
que
se argum
mentarán ass circunstanccias que aco
onsellan esta
a inmediatezz e a conseg
guinte
p
proposta.
O inicio da prestación por vía de urxencia suporá,
s
en todo
t
caso, a tramitació
ón do
e
expediente
de solicitude do servizo, de acordo co
c procedem
mento establlecemento no
n Art.
a
anterior.
O órgano municcipal compettente deberá
á darse por enterado
e
da
a Alta de Urx
xencia
ra
atificando tall decisión.
E
Esta
interven
nción de urxxencia non poderá man
nterse máis de un mess sen que medie
m
re
esolución favvorable expresa do órgan
no competen
nte no desen
nlace do trám
mite de solicittude.
A
Artigo
11º.- SOBRE
S
A RE
EVISIÓN DAS
S AXUDAS CONCEDIDA
C
AS
N prazos ou
Nos
o datas que especifiquen
n a concesió
ón do Servizo
o, ou sempre
e que se prod
duzan
ccircunstancias que varíen
n as que derron motivo a dita concessión, o/a Tra
aballor/a Soc
cial do
D
Departamento
o de Servizzos Sociais, procederá a revisar os
o casos no
os que se estea
p
prestando
o Servizo
S
e em
mitirá informe
e sobre a de
evandita circcunstancia, p
para que o órgano
ó
c
competente
s o estima oportuno, prroceda mediante o corre
se
espondente a
acordo a varriar as
ta
arefas que se
s realizan en base á concesión inicial, ou in
ncluso aume
entar ou reducir o
n
número
de ho
oras, tras vallorar a docum
mentación e informes oportunos.
E
Este
expedie
ente de mod
dificación, tam
mén se poderá iniciar a solicitude d
do/a interesa
ado/a,
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s
sendo
resolto
o igualmente
e polo órgano
o municipal competente,
c
tras valorarr a documenttación
e informes op
portunos.
A
Artigo
12º.- EXTINCIÓN
E
D SERVIZO
DO
O
1.- Constitúen
n causas de extinción de
efinitiva do Se
ervizo as seg
guintes:
a O incumprrimento grave
a)
e dos debere
es que o pre
esente Regulamento dete
ermina para os/as
u
usuarios/as
d Servizo, ou dos co
do
ompromisos adquiridos coa sinatura
a do contra
ato de
in
ntegración, ou
o a negativa
a a asinar o mesmo.
m
b A comprob
b)
bación de ocu
ultación ou fa
alsidade dos
s datos esixid
dos para a sú
úa concesión
n.
c A desapariición das circcunstancias que
c)
q deron orrixe á concessión do Servvizo.
d O cumprim
d)
mento do pra
azo de duracción establec
cido, se así se fixo consstar expresam
mente
n concesión
na
n.
e O faleceme
e)
ento do/a be
eneficiario/a
f)) O traslado do
d domicilio do/a beneficciario/a fóra do
d termo mu
unicipal de Fo
oz.
g A renuncia
g)
a do/a beneficiario/a.
h A superaciión do mes de
h)
d baixa temporal.
i)) A negativa a aboar o prezo
p
que lle corresponda polo Serrvizo ou o re
etraso no pa
ago se
s
supera
os 60 días.
j)) O deteriorro psicofísico
o que faga recomendable o seu ingreso en ccentro para unha
c
correcta
atención.
k A ausencia
k)
a necesaria, xustificada e comunicad
da, do/a bene
eficiario/a po
or período su
uperior
a dous mesess (durante oss cales aboa
ará a cota esttablecida)
l)) As ausencias non necesarias, non
n xustificadas
s e non com
municadas, d
do/a beneficiario/a
p período superior
por
s
a dez días ou ausencias
a
non comunica
adas e reiteradas de má
áis de
c
cinco
días.
ll) A supresión do servizo por parte do
o Concello po
or non dispoñer de orzam
mento.
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C
Constitúen
c
causas
de baixa tempo
oral do Servizo, que non anulan a condició
ón de
b
beneficiario/a
a do mesmo, o ingreso en Centros Hospitalarios por períodoss non superio
ores a
15 días ou o retraso de
e máis de 30
3 días naturais no pago que lle corresponda
a pola
p
prestación
do
o Servizo.
temporal, lo
C
Constitúen
c
causa
de suspensión
s
ogo da tra
amitación do
o correspon
ndente
e
expediente
e informe razoado do perrsoal técnico, o cal deberá incorporarse ao exped
diente
p
persoal,
as qu
ue seguen:
1.- Ausencia temporal do domicilio debendo ac
creditar a pe
ersoa usuariia as causas que
m
motivaron
a súa
s ausencia
a: suspensión
n de ata tres
s meses.
2 Presentacción dun partte de inciden
2.ncias por am
mbas as parte
es debendo e
estar xustific
cada a
in
ncidencia: su
uspensión de
e ata un mess.
3 Modificació
3.
óns tempora
ais das caussas que mo
otivaron a ne
ecesidade do
o servizo: poderá
p
s
suspenderse
en tanto perrsista o camb
bio de circun
nstancia caussante da susspensión.
2 No caso de que se produza unh
2.ha extinción do Servizo
o con caráctter definitivo, será
n
notificada
ao//á beneficiario/a ou á súa
a unidade de
e convivencia
a. No caso d
de que se pro
oduza
u
unha
nova so
olicitude do mesmo,
m
esta
a non poderá
á ralizarse an
ntes de un m
mes, se a cau
usa foi
a sinalada no
o punto 1º a)) da anterior relación, e de
d tres mese
es, se a caussa de extinción foi
a sinalada no
o anterior apa
artado 1º b).
C
CAPÍTULO
IV
V PREZO PO
OR PRESTA
ACIÓN DE SERVIZO
A
Artigo
13º.- PREZOS
P
1.- O prezo público
p
do se
ervizo estará
á determinad
do na ordena
anza municipal do Serviizo de
A
Axuda
no Fog
gar seguindo
o as seguinte
es tarifas:
IN
NGRESOS EN RELACIÓ
ÓN AO IPREM
M
Inferiores ó 100%
% do IPREM
Entre
e o 100 % e o 150 %
Entre
e o 150 % e o 200 %
Entre
e o 200 % e o 300 %
Entre
e o 300 % e o 350 %
Entre
e o 350 % e o 400 %
Entre
e o 400 % e o 500 %
Máis do 500 %

CO
OPAGAMEN
NTO
EXENTO/A
A
10%
15%
20%
30%
40%
60%
65%
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ARTIGO 14ª.- CÁ
ÁLCULO DOS INGRESO
OS ECONÓM
MICOS

Para fixar a base dos ingresos de cada ussuario/a terase en conta:

Para a libre concu
urrencia

a) A capacidade económica das
d persoas usuarias ca
alcularase en
n atención á súa renda e,
e se é
o ca
aso, ao se
eu patrimon
nio. Teransse en contta, ademaiss, as perssoas conviv
ventes
econo
omicamente dependente
es, de acordo
o co establec
cido nos pará
ágrafos segu
uintes.

ase atenden
ndo aos ingrresos netos que se percciban, que in
nclúen pensións e
b) A renda valóra
ocial, calque
era que sex
xa o seu réxime, os rrendementos
s das
prestacións de previsión so
ómicas e as gañancias e perdas patrrimoniais.
actividades econó

ara o cómpu
uto do patrim
monio estara
ase ao dispo
osto na norm
mativa fiscal en vigor so
obre o
c) Pa
patrim
monio.

o caso de que o/a usua
ario/a tivese cónxuxe ou parella de feito,
f
as rendas de amb
bos os
d) No
dous terán consideración de rendas com
mputables, entendéndose
e neste caso
o a renda pe
ersoal
o a metade da
d suma dos ingresos de ambos os dous.
como

d renda de
eterminarase
e dividindo a
as rendas en
ntre a
e) A capacidade económica por razón de
a dos seguintes conviven
ntes: o perce
eptor ou perc
ceptores, se é o caso, o/a
a cónxuxe e os/as
suma
ascen
ndentes ou fillos/as me
enores de 25 anos ou
u maiores desta
d
idade en situació
ón de
disca
apacidade, qu
ue dependessen economiicamente dos
s citados perrceptores.

c
e
económica
re
esultante serrá a da renda do/a usuario/a, calcula
ada de acord
do cos
f) A capacidade
núme
eros anteriorres, modifica
ada á alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do
patrim
monio neto que
q supere o mínimo exxento para a realización da declaracción do patrim
monio
en vig
gor a partir dos
d 65 anoss de idade, dun
d 3% dos 35
3 aos 65 anos e dun 1% os menorres de
35 an
nos.

ara o cómpu
uto da renda
a ou do patrimonio teran
nse en conta
a os datos ccorresponden
ntes á
g) Pa
última
a declaración
n fiscal dispo
oñible ou pen
nsión coñecida.

Para a dependencia

ara os progra
amas individ
duais de atención á depe
endencia ressoltos basea
arémonos na
a orde
a) Pa
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17/12
2/2007 que fixa a xestión das prrestacións económicas
e
do sistema da atenció
ón da
dependencia na Comunidade Galega e no seu arttigo 26 apartado 2 da determinació
ón da
capaccidade econó
ómica dos/ass beneficiario
os/as.

ARTIGO 15º.- RE
EPERCUSIÓ
ÓN DO PREZ
ZO SOBRE OS/AS
O
USUA
ARIOS/AS DO SERVIZO
O

Para obter os im
mportes que deberán rep
percutir a ca
ada usuario/a
a do Servizo
o aplicarase unha
entaxe sobre
e o prezo/hora fixado en cada exerciicio. Dita porrcentaxe serrá determina
ada en
porce
funció
ón do barem
mo que se esttablece na ordenanza fis
scal de aplica
ación.

ezo público mensual
m
a aboar polos/a
as usuarios/a
as será deterrminada no a
acto de conc
cesión
O pre
do Se
ervizo e non sufrirá varia
ación, salvo que
q se modiffiquen as circunstancias que deron orixe
o
a
dita concesión,
c
s produzan variacións no
se
n número de
d horas prestadas ou se
e actualice a taxa
dos prezos
p
do servizo, de acordo
a
co esstablecido a tales efecto
os no artigo
o 11º do pre
esente
Regu
ulamento.

EREITOS E DEBERES
D
D
DO/A
USUAR
RIO/A ARTIG
GO 16º.- DE
EREITOS DO
OS/AS
CAPÍÍTULO V DE
USUA
ARIOS/AS

as usuarios/a
as do Servizo
o de Axuda no
n Fogar teñen dereito a::
Os/a

S informados/as de forrma correcta
a e puntual respecto a todos aque
eles aspectos que
1.- Ser
intere
esen en rela
ación coa tra
amitación, co
oncesión ou, no seu ca
aso, denegacción, prestac
ción e
incide
encias do Se
ervizo, así como
c
calque
era outro asp
pecto relacio
onado co me
esmo que pu
uidera
ser do seu interesse.

o Servizo, conforme
c
á concesión d
do mesmo e aos
2.- A correcta e dilixente prestación do
contid
dos no prese
ente Regulam
mento.

ncialidade de
e cantos asp
pectos da súa
a vida
3.- O respecto á súa intimidade e á absoluta confiden
oal, familiar, económica ou
o social poiidan ser coñecidos como
o consecuen
ncia da tramitación
perso
ou prrestación do Servizo.

Artigo
o 17º.- DEBE
ERES DOS/A
AS USUARIO
OS/AS

as usuarios/a
as do Servizo
o de Axuda no
n Fogar está
án obrigadoss/as a:
Os/a

aballadores//as que teña
an encomend
dada a xestión do
1.- Dispensar un trato correccto aos/ás tra
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Servizo e de man
neira especia
al a aqueles/as que teñan
n encomendada a realiza
ación no foga
ar das
as correspon
ndentes.
tarefa

oñer a dispo
osición do/a auxiliar
a
do fo
ogar os útiles
s e materiais necesarios para a realiz
zación
2.- Po
das ta
arefas domé
ésticas e perssoais asignadas.

3.- Comunicar
C
a Departam
ao
mento de Servizos
S
So
ociais as cirrcunstanciass sobrevidas
s que
conle
even unha altteración en calquera
c
doss aspectos da
a prestación do Servizo q
que se realic
ce.

4.- O/a
O usuario/a
a comprome
eterase ade
emais a que
e se realice o seguime
ento e contrrol do
desenvolvemento
o do Servizo polo equipo técnico de Servizos
S
Socciais da entid
dade local, se
empre
que se
s garanta o cumprimentto do estable
ecido no pres
sente regulam
mento.

5.- Os/as
O
usuario
os e, no seu defecto, os familiares ou
o outros que deles/dela
as se fagan cargo,
c
están
n obrigados//as ao pago
o da aportacción mensua
al asignada no prazo ssinalado por cada
servizzo prestado e polos serrvizos asignados e non realizados pola súa ca
ausa, cando así o
sinale
e Departeme
ento de Servizos Sociais..

A faltta de pago sen
s causa xu
ustificada, ca
ando este re
etraso sexa superior
s
aoss 30 días natturais,
conle
evará a susp
pensión da prrestación do Servizo. Os
s 60 días de retraso no p
pago conleva
arán a
baixa
a definitiva no
o Servizo.

Artigo
o 18º.- RÉXIME DISCIPL
LINARIO DO
O PERSOAL

án obxecto de sanción disciplinaria
a as accións u omisión
ns voluntaria
as imputable
es ao
Será
perso
oal adscrito ao servizo de axuda no
n fogar de acordo co recollido
r
no Título VII da
d Lei
7/200
07, de 12 de abril, do Esttatuto Básico
o do Empreg
gado Público e demais le
egislación esttatal e
auton
nómica aplica
able ao mesmo.

POSICIÓNS ADICIONAIS
A
S
DISP

eira.- Corressponde ao Alcalde ou órg
gano en quen delegue, previos
p
os infformes oporttunos,
Prime
resolvver aquelass cuestións que relacio
onadas co Servizo de
e Axuda a Domicilio poidan
p
prese
entarse e que
e non estean
n recollidas expresament
e
te no presente Regulame
ento.

unda.- Anualmente o Ple
eno da Corp
poración, a proposta
p
do/a
a concellerio
o/a delegado
o/a de
Segu
Servizos Sociais,, actualizará o prezo pú
úblico do Servizo, que deberá ser comunicado, xunto
n
aportacción que disto
o se derive, a cada usuario/a.
coa nova
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POSICIÓN FIINAL
DISP

osto no pressente regulam
mento será de aplicació
ón a lexislaciión en materia de
Para o non dispo
Servizos Sociais da Comunidade Autónom
ma de Galicia
a.

ENTR
RADA EN VIGOR

esente Regu
ulamento surrtirá efectos a partir do día
d seguinte
e á súa publiicación no Boletín
B
O pre
Oficia
al da Provin
ncia e mantterá a súa vixencia
v
ata
a que se ap
probe a súa
a modificació
ón ou
derro
ogación.

ANEX
XOS
BARE
EMO – INDIC
CADORES
SOLICITUDE DO
O SERVIZO DE
D AXUDA NO
N FOGAR.
INFO
ORME TÉCNICO-PROPO
OSTA DE RE
ESOLUCIÓN
N.
MOD
DELO DE CO
ONTRATO DE
E INTEGRAC
CIÓN.
MOD
DELO RENUN
NCIA AO SE
ERVIZO.
MOD
DELO RENUN
NCIA Á SOL
LICITUDE.
PART
TE DE INCID
DENCIAS BE
ENEFICIARIO
O/A.
PART
TE DE INCID
DENCIAS AU
UXILIAR.
BAIX
XA TEMPORA
AL.
MOD
DELO EXTINC
CIÓN SERV
VIZO
INFO
ORME MÉDIC
CO
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ANEXO I

BAREMO VA
ALORACION
N DE CASOS
S

ADE DE AUT
TOVALEMEN
NTO.
1.- CAPACIDA

DADE MOTO
ORA:
1.1.-CAPACID

A..- Levantarse
e:

ántase só.
Grrupo 0: Levá
Grrupo 1: Levá
ántase só perro con dificulltade.
Grrupo 2: Levá
ántase con axxuda.
Grrupo 3: Non se levanta.

B..- Deambularr:

Grrupo 0: Camiña só.
Grrupo 1: Camiña só con dificultade.
Grrupo 2: Camiña con axud
da de bastón
n ou similar.
Grrupo 3: Inmo
obilidade (en cadeira de rodas/encam
r
mado).

C..- Saír da cassa:

Grrupo 0: Sae só.
Grrupo 1: Sae con dificultad
de.
Grrupo 2: Sae con axuda.
Grrupo 3: Non sae (non sob
be nin baixa escaleiras).

OS:
1.2.- SENTIDO

A..-Visión:

Grrupo 0: Boa.
Grrupo 1: Déficcit visual.
Grrupo 2: Gravve déficit visu
ual.
Grrupo 3: Cegu
ueira.
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B..-Audición:

Grrupo 0: Boa.
Grrupo 1: Déficcit auditivo.
Grrupo 2: Gravve déficit aud
ditivo.
Grrupo 3: Xordeira.

C..-Linguaxe:

mal.
Grrupo 0: Norm
Grrupo 1: Difícil de comprender.
Grrupo 2: Incom
mprensible.
Grrupo 3: Non fala.

1.3.- CAPACID
DADE PSIQU
UICA:

A..-Orientación
n temporo-esspacial:

Grrupo 0: Boa.
Grrupo 1: Deso
orientación ocasional
o
(levve), pérdese e confúndesse a veces.
Grrupo 2: Deso
orientación frrecuente.
Grrupo 3: Deso
orientación to
otal.

B..- Memoria:

Grrupo 0: Boa/Normal.
Grrupo 1: Retén actos recentes con dificultade. Coñece ás persoas aín
nda que esq
quece
algun
nha cousa.
Grrupo 2: Reté
én soamente feitos antigo
os, comprend
de ás persoa
as.
Grrupo 3: Non retén ningún
n feito. Deme
encia total co
on descoñece
emento das persoas.

C..- Comunicacción:

mal.
Grrupo 0: Norm
Grrupo 1: A conversa é possible pero no
on perfecta.
Grrupo 2: Impo
osible manterr unha conve
ersa lóxica.
Grrupo 3: Clara
as alteración
ns mentais cu
ualificadas de
e demencia.
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D..- Conducta:

Grrupo 0: Norm
mal.
Grrupo 1: Trasttornos de ca
arácter, sobre
e todo se se disgusta.
Grrupo 2: Claro
os trastornoss do humor.
Grrupo 3: Desccontrol total dos
d seus acttos.

de de xestión
n:
E..- Capacidad

óns por si só//sóa.
Grrupo 0: Realiza as xestió
Grrupo 1: Realiza as xestió
óns só con diificultade.
Grrupo 2: Realiza as xestió
óns con axud
da.
Grrupo 3: Non pode realiza
a-las xestiónss.

ade:
F.- Sociabilida

Grrupo 0: Manttén relaciónss.
Grrupo 1: Manttén poucas relacións.
r
Grrupo 2: Manttén relaciónss con dificulta
ade.
Grrupo 3: Non se relaciona
a.

1.4
4.- CUIDADO
OS PERSON
NAIS:

A..- Aseo diario
o:

Grrupo 0: Aséa
ase só.
Grrupo 1: Aséa
ase só con dificultade.
Grrupo 2: Aséa
ase con axud
da.
Grrupo 3: Aseo
o xeral encam
mado ou inm
mobilizado.

B..- Bañarse:

Grrupo 0: Só.
Grrupo 1: Só co
on dificultade
e.
Grrupo 2: Con algunha axu
uda.
Grrupo 3: Impo
osibilidade to
otal, precisa doutras
d
persoas.
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C..- Vestirse:

Grrupo 0: Só.
Grrupo 1: Só co
on dificultade
e.
Grrupo 2: Con axuda.
Grrupo 3: Incap
páz.

D..- Control esffínteres:

Grrupo 0: Conttinencia total.
Grrupo 1: Incon
ntinencia esp
porádica.
Grrupo 2: Incon
ntinencia oca
asional.
Grrupo 3: Incon
ntinencia tota
al ou perman
nente.

AS DOMESTIICAS:
1.5.- TAREFA

A..- Limpeza do
o domicilio:
G
Grupo
0: Só.
Grrupo 1: Só co
on dificultade
e.
Grrupo 2: Precisa axuda pa
ara certas tarrefas.
Grrupo 3: Non pode facer nada.
n

ón comidas:
B..- Preparació

Grrupo 0: Só.
Grrupo 1: Só co
on limitación
ns.
Grrupo 2: Non pode preparrala.
Grrupo 3: Non pode nin que
entala.

C..- Compras:

Grrupo 0: Só.
Grrupo 1: Con axuda ocasional.
Grrupo 2: Con axuda permanente.
Grrupo 3: Non pode face-la
as compras.
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D..- Lavado e coidado
c
da ro
oupa:

Grrupo 0: Só.
Grrupo 1: Só co
on dificultade
e.
Grrupo 2: Con axuda (ordenar, prancha
ar, tender...).
Grrupo 3: Non pode.

6.- VALORAC
CION DA AU
UTONOMIA PERSOAL:
P
1.6
BOA DE PUN
NTUACIÓN PARA A VA
ALORACIÓN DO NIVEL DE AUTONO
OMÍA PERSOAL
TÁB

De
33%
a
64%
de
discap
acidad
e

5
pts

5%-100%
75

81%8
8
87%

88%93%

94%100%

Grao de
discapacida
d
de
d menores
de
d 18 anos
se
en valorac.
de
d ATP ou
BVD

75
5%-100%
d
discapa
cid
dade e ata
14
4 pts ATP

7
75%10
00%
disca
acid
pa
a
ade
e 1529
9 pts
A
ATP

75%100%
disca
pacid
ade
e 3044 pts
ATP

75%100%
disca
p
pacida
de
e 45-72
p
pts ATP

Grao de
Discapacida
D
de
d + Ax. TP.
RD
1971/1999

De
65%
a
74%
de
discapa
c
cidade

1 pts
10

75%
discapaci
d
da
ade e ata
24
4 pts BVD

14
pts

25-39
pts
BVD

0-49
40
p
pts
B
BVD

64
50-6
pts
s
BVD
D

65-74
pts
BVD

75-89
pts
BVD

9
90-100
pts
BVD

Grao
I,
Nivel
1

Grao
G
I,
N
Nivel
2

o
Grao
II,
el
Nive
1

Grao
II,
Nivel
2

Grao
III,
Nivel
1

G
Grao III,
N
Nivel 2

20 pts

24
4 pts

30 ptts

32 pts

38 pts

40 pts

Grao de
Discapacida
D
de
d + Ax.TP.
Puntuación
P
BVD
(RD.
504/2007)
Situación
S
de
de
ependencia..
Decreto
176/2007
PUNTUACIÓ
P
N
Nivel de
Autonomía
A
persoal
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2.- FACTOR SAUDE
S

Grrupo 0: Persoas con boa
a saúde.
Grrupo 1: Persoas con dificcultades temporais de co
onvalecencia.
Grrupo 2: Perssoas afectadas por enferrmidade resttrictiva da mo
obilidade (arrtrose, hemip
plexia,
etc...)), e persoass afectadas por enferm
midades restrictivas da saúde
s
menttal (falla de rego,
depre
esión, etc..).
Grrupo 3: Persoas afectada
as por enferm
midades resttrictivas da capacidade d
de autocoidad
do.

3.- FACTOR VIVENDA
V

ABITABILIDA
ADE:
3.1.- CONDICIONS DE HA

nda normal con
c certa callidade.
Grrupo 0: Viven
Grrupo 1: Viven
nda cun nive
el modesto en conxunto, equipada ele
ementalmentte.
Grrupo 2: Vivenda con insttalación elécctrica ou de auga
a
deterioradas. Viven
ndas con parredes,
papel, pintura, de
eterioradas. Vivendas
V
con
n barreiras arquitectónica
a
as que dificultan ó usuariio.
e
estru
uctural (humid
dades, greta
as, falla de ve
entilación, fa
alla de
Grrupo 3: Vivenda en mal estado
porta
as ou fiestrass, teitos con goteiras, etcc...).

QUIPAMENT
TO:
3.2.- CONDICIONS DE EQ

de.
Grrupo 0: Equipamento de certa calidad
Grrupo 1: Equipamento en conxunto no
ormal ou mod
desto.
Grrupo 2: Ele
ectrodomésticcos ou mob
biliario en mal
m estado. Carece de
e auga que
ente e
calefa
acción.
Grrupo 3: Graves carencia
as de mobiliario e electtrodoméstico
os básicos (ffrigorífico, cociña,
lavad
dora, etc...). Falla
F
de W.C
C.,auga corre
ente, luz eléc
ctrica, baño, etc... .

CIA
3.3.- REXIME DE TENENC

nda propia.
Grrupo 0: Viven
Grrupo 1: Viven
nda alugada.
Grrupo 2: Case
erios ou similar.
Grrupo 3: Viven
nda cedida en
e precario.
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4.- FACTOR SITUACION
S
FAMILIAR

Grrupo 0: Ten familiares
f
qu
ue viven con el/a e poden
n atendelo.
Grrupo 1: Ten familiares ou
u achegadoss, mantén relacións con eles pero no
on viven próx
ximos.
Ten familiares
f
pe
ero por diversas razóns (de
( traballo, etc...) non dispoñen
d
de tempo para a súa
atencción.
Grrupo 2: Os familiares
f
ad
dican todo ou
u moito temp
po á atención pero necesitan apoio nesta.
n
Non ten familiare
es con capaccidade perso
oal para o seu coidado. A unidade ffamiliar care
ece de
ais ou titores
s están incapacitados da
algún xeito, están
capaccidade para autoorganizzarse. Os pa
ausentes, ou exisste incompatibilidade horaria para a atención
a
da familia.
f
n familiares nin
n achegado
os que o atendan.
Grrupo 3: Vive só e non ten

O
CION DA UNIDADE CON
NVIVENCIAL
5.- FACTOR ORGANIZAC

TACION:
5.1.- ALIMENT

Grrupo 0: Adeccuada.
Grrupo 1: Norm
mal aínda que
e sin varieda
ade.
Grrupo 2: Deso
organización
n en horarioss e comidas
s inadecuada
as para a ida
ade, enfermiidade,
tratam
mento, etc...
Grrupo 3: Esca
asa ou pobre
e.

E FAMILIAR E DO FOGA
AR:
5.2.- HIXIENE

eral.
Grrupo 0: Bó aspecto en xe
Grrupo 1: Aspe
ecto xeral descoidado.
Grrupo 2: Certa
a falta de hixxiene persoal e/ou do fog
gar.
Grrupo 3: Sucie
edade tanto na roupa como no corpo
o. Suciedade
e e desorde n
na vivenda.

STRACION ECONOMICA
E
A:
5.3.- ADMINIS

ecta distribucción do presuposto.
Grrupo 0: Corre
Grrupo 1: Distrribución incorrrecta do pre
esuposto de tipo leve.
Grrupo 2: Non se cubren as
a necesidad
des básicas correctamen
nte porque sse gasta en outros
o
bens e productoss inapropiado
os e non urxe
entes ou realmente necesarios.
ástase inade
ecuadamente
e o presuposto non chegando
c
a final de mes
m
e
Grrupo 3: Gá
contrraendo débed
das.
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6.- FACTOR RELACIONS
R
SOCIAIS

Grrupo 0: Nivel adecuado de
d relacións sociais.
a iniciar e ma
anter relacións interperso
onais.
Con capacidade para
Grrupo 1: Nive
el medio ba
aixo de relaccións sociais
s. Leve dificcultade para
a iniciar e manter
m
relacións interperrsonais.
Grrupo 2: Nive
el baixo de re
elacións sociais. Con serias dificultad
des para rela
acionarse. Recibe
R
axuda
a e visitas esporádicas
e
p
isto no
on é suficien
nte. Vive só e ten
de amigos e veciños, pero
posib
bilidades dou
utra conviven
ncia pero prefire continua
ar no seu dom
micilio.
Grrupo 3: Nivel moi baixo de
d relacións sociais. Illam
mento social por motivoss xeográficos
s, etc..
. Soid
dade por características personais especiais.,
e
etc... . Situacción na que a persoa soffre un
certo rexeitamentto por mor de
e marxinació
ón, etc...

A
IDADE A SE
ERVICIOS E EQUIPAMENTOS BAS
SICOS (CEN
NTRO
7.- FACTOR ACCESIBILI
MEDICO,

FARM
MACIA,

TE
ENDAS

AL
LIMENTACIO
ON,

COME
ERCIOS

ES
SPECIALIZA
ADOS,

GADOS, ETC...).
CORREOS, FACENDA, XULG

o acceso ós servicios e equipamento
e
os básicos.
Grrupo 0: Cerccanía e doado
Grrupo 1: Poucca distancia e accesos acceptables.
Grrupo 2: Dista
ancia media e accesos co
on certas defficiencias.
Grrupo 3: Moitta distancia e vías de acceso
a
en co
ondicións de
eficientes. Prrecisa coche
e para
calqu
uer xestión en servicios e equipamentos básicos.

8 FACTOR ECONOMIC
8.CO

INGRE
ESOS EN RE
ELACIÓN AO
O IPREM

COPA
AGAMENTO

PUNTOS
S

EX
XENTO/A

10

E
Entre
o 100 % e o 150 %

10%

8

E
Entre
o 150 % e o 200 %

15%

7

E
Entre
o 200 % e o 300 %

20%

5

E
Entre
o 300 % e o 350 %

30%

4

E
Entre
o 350 % e o 400 %

40%

3

E
Entre
o 400 % e o 500 %

60%

2

M
Máis
do 500 %

65%

1

I
Inferiores
ó 100%
1
do IPR
REM
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ANEXO I
INDICADORES
1.- CAP
PACIDADE DE
D AUTOVA
ALEMENTO
Cap
pacidade mo
otora
Sentidos
Capacidade psíq
quica
Cuid
dados perso
onais
Tarefas doméstticas
Valoració
ón Autonomíía persoal
2.- SITU
UACIÓN-FAC
CTOR SAÚD
DE
3.- VIVE
ENDA
Condició
óns de habita
abilidade
E
Equipamento
o
Réxxime de tene
encia
4.- SITU
UACIÓN FAM
MILIAR
5.- ORG
GANIZACIÓN
N DA UNIDA
ADE CONVIV
VENCIAL
A
Alimentación
n
Hixiene
e familiar e do
d fogar
Adminiistración eco
onómica
6.- REL
LACIÓNS SO
OCIAIS
7.- ACCESIBILID
A
DADE A SERVICIOS E EQUIPAMEN
NTOS BÁSICOS
8.- FAC
CTOR ECON
NOMICO
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ANEXO II
SOLICIT
TUDE DO SE
ERVIZO DE AXUDA NO
O FOGAR

Don/a_
___________
__________
___________
_____con DN
NI ________
_______
Idade____
______Estad
do Civil____
_______Dom
miciliado en
__
__________
___________
___________
__

SOLICITA: a valoración do seu caso para
p
a pres
stación do Servicio
S
de Axuda no Fogar,
F
confo
orme a Norm
mativa Municipal de aplica
ación deste servicio.
s

(EXPOSICION DE AT
TENCIONS QUE SE SO
OLICITAN)
-------------------------------------------------------------------___
___1.-Limpezza do fogar

_____8.-Asseo persoal

___
___2.-Coidad
do da roupa

_____9.-Co
ompañía

___
___3.-Comprras

____10.-Co
oidados socio
o-sanitar.

___
___4.-Preparración de com
midas

____11.-Ap
poio psicosoccial

___
___5.-Actividades puntua
ais

____12.-Acctivid.sociocu
ulturais

___
___6.-Teleassistencia

____13.-Ou
utras. Especcificar

___
___7.-Paseo

_________
___________
__________
_

En FOZ,
F
a ____
__de_______
______de___
____.

Asdo..: _________
___________
__________
______
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Este documento e os seus anexos
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.
.- SR. ALCALDE
E-PRESIDEN
NTE DO CONCELLO DE
E F O Z (LU
UGO)
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SERV
VIZO DE AX
XUDA NO FO
OGAR

ANEXO III - INF
FORME TEC
CNICO - PRO
OPOSTA DE
E RESOLUCION
DATOS
S DO SOLICITANTE

NO
OME_______
__________
________APE
ELIDOS____
__________
___________
___________
___
D.N
N.I.________
_________E.C._______ID
DADE______
____SEG.SO
OC._______
___________
___
EN
NDEREZO__
___________
___________
__________
___TELEFON
NO________
___________
___
A vista da documentaci
d
ón aportada polo solicita
ante e tra-las
e
entrevistas
e visitas realizzadas, emíte
ese a seguinte valoración
n:

APACIDADE
E DE AUTOV
VALEMENTO
O
1.-CA
P
Puntos_____
____
2.-SA
AUDE
P
Puntos_____
____
3.-VIV
VENDA
P
Puntos_____
____
4.-SIT
TUACION FA
AMILIAR
P
Puntos_____
____
5.-OR
RGANIZACIO
ON DA UNID
DADE CONV
VIVENCIAL
P
Puntos_____
____
6.-RE
ELACIONS SOCIAIS
S
P
Puntos_____
____
7.-AC
CCESIBILIDA
ADE A RECU
URSOS E EQ
QUIPAMENT
TOS BASICO
OS
P
Puntos_____
____
8.-SIT
TUACION EC
CONOMICA
A
P
Puntos_____
___
TO
OTAL PUNTOS______
En consecuenci
c
ia, o Traballa
ador Social propón
p
a seg
guinte resolucción:
CONCEDER a Do
on/a_______
__________
___________
___________
__________
___________
_____
o Se
ervicio de Axxuda a Dom
micilio solicittado por reu
unir tódolos requisitos e
establecidos e de
acord
do cos seguintes
s
d
detalles
prrestacionais, aportació
ón económ
mica e nºº de
horass:_________
___________
_________
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
___
DENE
EGAR a Don
n/a________
___________
__________
___________
___________
__
o Serrvicio de Axu
uda no Foga
ar, por non re
eunir tódolos
s requisitos establecidos
e
q se
a tal fin e que
especcifican:_____
__________
___________
___________
__________
___________
___________
____
____
_
En FOZ a ____
_ de _______
_____de ___
___.
O TRAB
BALLADOR SOCIAL,
S
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Este documento e os seus anexos
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
previsstos na Lei.

acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
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ANEXO IV - MODELO DE
D CONTRA
ATO DE INT
TEGRACION

De accordo coa re
esolución da
a ALCALDIA de data ___
___________
____e en re
elación á solicitude
de Axxuda no Fogar presentad
da con data ___________
_
____, REUNIDOS:
Dunh
ha
partte
Don
n/a_________
___________
___________
___________
___con
nº___
___________
__
con
en___
__________R
Rúa________
__________
___________
_____Provincia________
____

D.N.I
end
derezo

E da
a outra Don__________
___________
__________
__,ALCALDE
E do Concelllo de FOZ e en
repre
esentación do
o mesmo;
DECLARAN
N:
Coñe
ecer e acepta
ar os dereitos e deberes emanados do
d Regulame
ento de Axud
da No Fogarr, e no
seu contexto;
c
ACORDAN::
1º.-O
O Concello, a través da Delegación
D
de
e Servicios Sociais
S
comp
prométese a prestar o Servizo
de Axxuda no Fogar a Don/a__
__________
___________
___________
__________
___________
_____
2º.-A Aux. de Axxuda a Dom
micilio Dna__
___________
___________
__________
______asignada a
dito
segunites
servicio,
realizará as
tarefa
as:________
___________
___________
___________
__________
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_.
3º.-O
O horario de
d
traballo
o será de ______ho
oras/semana,, distribuída
as da seg
guinte
forma
a;________
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_.
4º.-O
O Traballadorr Social indiicará as dire
ectrices técn
nicas de inte
ervención individual co fin de
do
us
mello
ora-las
condiciións
de
vida
suario.
Don/a
a_________
___________
___________
__________
__
c
comprométes
se a colaborrar na
aplica
ación de dita
as medidas.
5º.-O
O presente contrato te
erá vixencia
a dende___
________ata
a_________ssempre e cando
c
ámbalas dúas pa
artes respectten os acordos adoptado
os no mesmo
o.
6º.-Como pago pola prestació
ón de Axuda
a no Fogar Don/a______
D
___________
___________
_____
comp
prométese a aboar ó Concello a cantidade de __
___________
__que deberrá facer efec
ctivo a
través da súa con
nta bancaria..
7º.-Ambalas dúa
as partes acceptan este
e contrato nos
n
términoss que emanen do pre
esente
documento e no non
n previsto,, comprométtense á obse
ervación da le
exislación vixxente.
E para que así
a conste, esténdese
e
o presente porr duplicado no
n lugar e da
ata indicados
s.
FO
OZ, a _____
_de________
____de_____
__.
Asdo.:_____
__________
___________
_

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

A
Asdo.:______
__________
___________
__
Com
mo representa
ante do Conccello

O//A usuario/a ou represen
ntante

a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
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ANEXO V - MODEL
LO DE RENU
UNCIA DO SERVICIO
S

Don/a
a_________
___________
___________
__________
___________
_maior de idade, veciño/a
de___
_________e con enderezzo en _____
___________
___________
_e D.N.I. nº_
__________
_____,
obran
ndo en (1)__
___________
__________
_a V.S. expón:
ario do Servvizo de Axud
da no Fogar dependente
e da Delega
ación de Serrvicios
Que foi beneficia
ais deste Concello dende
e__________
____ata a data, e non estando
e
interesado/a en seguir
s
Socia
beneficiandose do mencioado serviciio, renuncia
a á referenciada Axud
da, poñendó en
ón para que se
s acorde co
onforme ó ma
anifestado.
coñeccemento dessa Delegació
olo que se ro
oga a V.S. qu
ue, previos os
o trámites qu
ue estime op
portunos, díg
gnese acepta
ala.
Po

En FOZ,
F
a _____
_de _______
_____de____
____.

Asdo
o.: ________
___________
___________
____.

a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d

acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición

previsstos na Lei.

RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
Sr. ALCALDE-PR
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.
(1).-E

C
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A
C
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ANEXO VI
V - MODELO
O DE RENUNCIA Á SOL
LICITUDE

Don/a
a_________
___________
___________
__________
___________
_maior de idade, veciño/a
de___
_________e con enderezzo en _____
___________
___________
_e D.N.I. nº_
__________
_____,
obran
ndo en (1)__
___________
__________
_a V.S. expón:
F
depen
ndente da De
elegación de
e Servicios Sociais
S
Que solicitando o Servizo de Axuda no Fogar,
e Concello en
e data_____
_____ e non
n estando in
nteresado no
o mesmo, re
enuncio á re
eferida
deste
Axuda, poñendo
o en coñeccemento desa Delegac
ción para que
q
se reso
olva conform
me ó
maniffestado.
Polo que se
e roga a V.S. que, previoss os trámites
s correspondentes, dígne
ese aceptala.

F
a_____
_de ________
____ de____
___._
En FOZ,

Asdo..: _________
___________
__________
______
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d

acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición

previsstos na Lei.

RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
Sr. ALCALDE-PR
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.
(1).-E

C
CONCELL
O DE FOZ
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A
C
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AN
NEXO VII – PARTE
P
DE INCIDENCIA
I
AS DA/O BENEFICIARIA
A/O

Don/a
a_________
___________
___________
__________
___________
_maior de idade, veciño/a
de___
_________e con enderezzo en _____
___________
___________
_e D.N.I. nº_
__________
_____,
obran
ndo en (1)__
___________
__________
_a V.S.
EXP
PON/INFOR
RMA:
e a Auxiliar de Axuda no Fogar que ten asig
gnada,
Que é beneficiario/a do Servizo e que
__________
___________
___________
__________
_______, no
on cumpre cos aspecto
os do
Dna,_
contrrato que de seguido
s
se esspecifican:
altar ó traballo.
1.- Fa
2.- Incumprimento
o do horario..
on realización
n das tarefass asinadas.
3.-No
4.-No
on respectar a confidenciialidade do Concello.
C
Para que conste
c
ós efe
ectos oportunos, asina-la
a presente.

En FOZ,
F
a_____
_de ________
____ de____
___._

Asdo..: _________
___________
__________
______
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.
Sr. ALCALDE-PR
RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
(1).-E
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.

C
CONCELL
O DE FOZ
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A
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0 27 Fax: 98
82.14 16 00

ANEXO VIII
V – PARTE
E DE INCIDE
ENCIAS DA AUXILIAR
A

Don/a________
__________
___________
___________
________co
on D.N.I.nº__
___________
___,
Auxiliiar do Servizzo de Axuda no Fogar do
o Concello de
e Foz;
EXP
PON/INFOR
RMA:
o/a ó/á usua
ario/a Don/a __________
_
___________
___________
__________
_____,
Que ten asignado
e este/a non cumpre cos requisitos do
o contrato qu
ue de seguid
do se especiffican:
e que
ato incorrectto á traballad
dora.
1.-Tra
2.-No
on facilitar oss trámites e/o
ou materiais necesarios para
p
a realiza
ación das tarefas.
3.-No
on atoparse no
n domicilio (sen previo aviso).
a
4.-Au
usentarse do fogar durante a prestaciión do serviz
zo (sen causa
a xustificada
a).
5.-Essixencia de ta
arefas non esstablecidas no
n contrato.
6.-Impedir a realizzación das ta
arefas sinala
adas no contrrato.

Para que conste
c
ós efe
ectos oportunos, asina-la
a presente.

En FOZ,
F
a_____
_de ________
____ de____
___._

Asdo..: _________
___________
__________
______
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.
RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
Sr. ALCALDE-PR
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.
(1).-E

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

ANE
EXO IX – BA
AIXA TEMPO
ORAL NO S..A.F.

a_________
___________
___________
__________
___________
_usuario/a do Servizo
o de
Don/a
Axuda no Fogarr, con data de alta __
__________
______, INFORMA: que
e causará BAIXA
B
PORAL no servizo
s
dend
de a data __
___________
_____ ata a data _____
__________
_, polo
TEMP
que, SOLICITA a reserva da praza segundo recolle o regulamen
nto municipa
al do servizo e por
arse na situa
ación que de seguido se describe.
d
atopa
MOTIVO DA
D BAIXA TE
EMPORAL:
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
___
Para que conste
c
ós efe
ectos oportunos, asina-la
a presente.
En FOZ,
F
a_____
_de ________
____ de____
___._

Asdo..: _________
___________
__________
______
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
Este documento e os seus anexos
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.
RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
Sr. ALCALDE-PR
(1).-E
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

ANEXO X – MODEL
LO DE EXTIN
NCION DO SERVIZO
S

Don/a
a_________
___________
___________
__________
___________
_maior de id
dade, veciño
o/a de
_____
___________
____ e con
n enderezo en ______
___________
___________
__________
_____,
teléfo
ono________
__________
_____ con número D.N.I._______
___________
___; obrando en
(1)__
___________
___________
___ a V.S.
EXPON:
Que é beneficiario/a do Servizo de Axxuda no Fog
gar do Con
ncello de Foz dende a data
_____
___________
_____ e polla presente SOLICITA a extinción do devan
ndito servizo
o polo
motivvos que de se
eguido se esspecifican:
MO
OTIVOS DA PETICION DE
D EXTINCIO
ON:
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
__
Para que conste
c
ós efe
ectos oportunos, asina-la
a presente.

En FOZ,
F
a_____
_de ________
____ de____
___._

Asdo..: _________
___________
__________
______

Este documento e os seus anexos
a
son unha comunicación pro
ofesional que
e ten por ob
bxecto
inform
mación reserrvada en rela
ación coa qu
ue o emisor deste docum
mento ten un
nha obrigación de
SECR
RETO e decclarase expre
esamente de
e carácter CO
ONFIDENCIA
AL ó amparo
o da Lei Org
gánica
15/19
999, de Prote
ección de Da
atos de Cará
ácter Persoal (LOPD) e demáis lexisla
ación ó respe
ecto e
para a que esixe
e o mesmo tratamento pola parte do
d receptor. Só ten dere
eito de acce
eder á
mesm
ma o seu DESTINATAR
RIO/A, eludin
ndose calque
er responsab
bilidade deriivada do ma
al uso
que do
d contido do
o presente documento po
oidera facers
se por parte do receptor e/ou da utiliz
zación
do mesmo
m
para calesquera outros fins distintos da
aqueles parra os que fo
oi realizado.. Pola
prese
ente autoriza
ase ó respon
nsable do de
epartamento para a reco
ollida, tratam
mento e deriv
vación
dos seus
s
datos personais
p
óss organismo
os e institucións que o considere
c
op
portuno coa única
finalid
dade de xesstionar e so
olicitarlle a prestación, axuda ou servizo
s
do q
que se trata
a. O/A
intere
esado/a pod
de exerce-los dereitos de
d
acceso, modificació
ón, cancelacción ou opo
osición
previsstos na Lei.
Sr. ALCALDE-PR
RESIDENTE DO CONCE
ELLO DE FOZ.
(1).-E
En nome propio, como mandatario, ap
poderado, re
epresentante
e.

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

ANEXO XI
X – INFORME MEDICO

(Da
ada a incidencia do presente informe
en a avaliació
ón da solicitu
ude do Servizzo de Axuda
a no
e a cumprim
mentación dos
s datos contiidos no prese
ente informe
e)
Fogar municcipal, prégase
oñecemento
efectua
ado
Reco
_____
___________
___________
___________
__________
nº________
_____
Colexxiado/a
_____
___________
_______

de

pollo/a

_____
__________
________

Do
octor/a

médico

de

D
___________
___________
__________
___________
___________
___.
ó/á solicitante Don/a______
e Don/a ___
___________
___________
__________
___________
___________
___.
e ó seu cónxuxe

Solicitante
e

Cónxuxe

A)) Padece enffermidade inffecto-contaxiosa (indicar): 1) Si ou 2)) Non.
B)) Atópase inm
movilizado en
e cama, neccesitando coidados médicos de
xe
eito permane
ente: (indicar)): 1) Si ou 2)
2 Non. .....................................
C)) Presenta trastornos psíquicos graves que
e poidan producir
altteracións na convivencia
a: (indicar): 1)
1 Si ou 2) Non
N
.......................
N FISICA
1.--SITUACION
álese por sí mesmo
o/a, no se
eu aspecto físico, para o
Vá
de
esenvolveme
ento das acttividades normales/básiccas da vida diaria:
(in
ndicar): 1) Si ou 2) Non. ..................................................................
ns no campo visual ou au
uditivo. Indica
ar si son: 1) Leves,
1.1. Limitación
2) Importa
antes, 3) Tottais ...............................................................
2. Incontinen
ncia. Indicar si é: 1) Ocassional, 2) Fre
ecuente, 3) Total....
T
1.2
3. Dificultade
e no manexo
o de extremid
dades superiiores. Indicarr si é:
1.3
1) Leve, 2)
2 Importante
e, 3) Total ...................................................
4. Dificultade
e no manexo
o de extremid
dades inferio
ores. Indicar si
s é:
1.4
1) Leve, 2)
2 Importante
e, 3) Total ...................................................
5. Dificultade
e respiratoria
a. Indicar si é:
é 1) Leve, 2)) De modera
ada a
1.5
severa ............................................................................................
XUIZ
ZO DIAGNÓS
STICO.: (Reffrexarase a causa
c
médic
ca que ten prroducido a in
ncapacidade física
ou pssíquica sinala
adas. Especificarase trattamento e ev
volución.)
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_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
______
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
____
Solicitante
e

Cónxuxe

N PSIQUICA
A
2.--SITUACION
álese por sí mesmo/a, no seu aspecto psíquico, para
p
o
Vá
de
esenvolveme
ento das acttividades normales/básiccas da vida diaria:
(in
ndicar): 1) Si ou 2) Non. ..................................................................
ación tempo-espacial. Indicar se ten trastornos:
2.1. Desorienta
1) Leves ou
o de xeito esporádico,
e
2 Importante
2)
es ou de xeito
o
habitual, 3) Desorienttación total.....................................................
2. Alteración
ns de percepcción. Indicar si son: 1) Le
eves, 2) Mod
dera2.2
das, 3) Im
mportantes .........................................................................
3. Incoheren
ncias na com
municación. In
ndicar si son: 1) Lixeiras,
2.3
2) Frecuentes, 3) Tota
ais ................................................................
2.4
4. Descontro
ol emocional.. Indicar si é: 1) Lixeiro 2) Importante
e,
3) Total ...........................................................................................
2.5
5. Trastornoss da memoriia. Indicar si son: 1) Leve
es, 2) Modera
ados,
3) Gravess .......................................................................................
6. Trastornoss da conductta. Indicar si son: 1) Leve
es, 2) Moderrados,
2.6
3) Gravess .......................................................................................

OBSERVACIÓNS
S:
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
_____
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_____
___
DO. Somete
er dito Regulamento a informació
ón pública e audiencia
a dos
SEGUND
esados, con
n publicación
n no Boletín
n Oficial da
a Provincia e taboleiro de anuncio
os do
intere
Conccello, polo pra
azo de trinta
a días para que podan prresentar recla
amacións ou
u suxerencias
s, que
serán
n resoltas pola
p
Corporración. De non presen
ntarse reclamacións ou
u suxerencia
as no
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menccionado prazzo, se considerará aproba
ado definitiva
amente sin necesidade
n
d
de Acordo ex
xpreso
polo Pleno.

TERCEIR
RO. Facultar ao Sr. Alca
alde-Presiden
nte, para suscribir e asinar toda cla
ase de
n este asunto
o.
documentos relaccionados con

É aproba
ado por nove
e votos a fa
avor (PSOE-BNG) e catrro abstenció
óns (PP).

11. COMPATIBIL
C
LIDADE D. DAVID
D
SANM
MARTÍN GONZÁLEZ.A continuación por mín o Seccretario dáse lectura ó ditame da
a Comisión
Inform
mativa de Assuntos Prepa
aratorios de Pleno de data 22 de outtubro de 200
09, polo que
propó
ón ao Pleno
o, por tres votos
v
a favo
or (PSOE) e catro absstenicións (P
PP-BNG), a
adopción do segu
uinte acordo::
PRIMEIR
RO. Recoñeccer a D. Da
avid Sanmarttín Gonzálezz a compatiibilidade co
exerccicio da activvidade de pro
ofesor de pia
ano na Escola
a de Música de Foz, cun
nha xornada
laborral de 12 horras á semán o exercicio da actividad
de de profeso
or de vento madeira na
mesm
ma escola, cu
unha xornad
da laboral de 8 horas á se
emán.
SEGUND
DO. Recoñeccer a D. Da
avid Sanmarrtín Gonzálezz a compatiibilidade co
exerccicio da activvidade de pro
ofesor de pia
ano e de ven
nto madeira na
n Escola de
e Música de
Foz co
c exercicio da actividad
de de professor de saxoffón e respon
nsable da Biiblioteca no
Consservatorio Pro
ofesional de Ferrol. cunh
ha xornada la
aboral de 14 horas á sem
mán.
TERC
CEIRO. Inscriibir o presente Acordo no
o correspond
dente Rexistrro de Persoa
al da
Co
orporación.

CUARTO
O. Notificar o presente Acordo
A
ao interesado, re
ecoñecendo a compatibilidade
solicitada, igualm
mente se com
municará ao Centro no qu
ue desenvolvve a outra acctividade.

bada por dez
d
votos a favor (P
PSOE-PP) e tres abstencións (B
BNG),
É aprob
maniifestando o Sr. Gonzále
ez Basanta a absteción
n do seu grrupo ó non haber o infforme
pertinente.
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12. EXPEDIENTE
E
E DE MODIF
FICACIÓN DE CRÉDITO
O Nº 30/2009.A continuación por mín o Seccretario dáse lectura ó ditame da
a Comisión
Inform
mativa de Co
ontas, Econo
omía e Face
enda de data
a 22 de outu
ubro de 2009
9, polo que
propó
ón ao Pleno, por unanimiidade, a ado
opción do se
eguinte acord
do:
RO. - Aproba
ar con caráctter inicial o expediente
e
n
número
30 de modificación do
PRIMEIR
Orzamento Xerall prorrogado
o de 2009 por importe de
d trinta mil euros (30.0
000,00 €), que se
nte de tesourrería de libre
e disposición
n que provén
n da liquidaciión do
financcia co saldo do remanen
orzam
mento do exe
ercicio prece
edente, de accordo co seg
guinte:

MOD
DIFICACIÓN NÚMERO 30 DO ORZA
AMENTO XER
RAL PRORR
ROGADO PA
ARA 2009.

SUPL
LEMENTO E CRÉDITO EXTRAORD
E
DINARIO.

RTIDA
PAR

DENOMIN
NACIÓN

IMP
PORTE

MODIFICA
ACIÓN

DEF
FINITIVO

30.0
000,00

30.000,00
3

AC
CTUAL
313.4
48903

Acciión social. Axxuda directa ao

0,00

Asilo
o de Foz
Totall expediente
e de modific
cación de crréditos 30/20
009

30.000,00
3

FINA
ANCIAMENTO
O DO EXPEDIENTE DE MODIFICAC
CIÓN

CONCEPTO

DENOM
MINACIÓN

IMPORTE

MODIFICA
ACIÓN

DEF
FINITIVO

30.0
000,00

14
45.094,34

AC
CTUAL
Re
emanente de
e Tesourería
a
870.0
00

115.094,34

pa
ara financiar créditos
exxtraordinarioss

Totall financiame
ento expedie
ente de mod
dificación de créditos 30/2009
3

30.000,00
3

SEGUND
DO. – A mo
odificación da
d base 48 das de exxecución do orzamento xeral
prorro
ogado para o exercicio 2009
2
no rela
ativo á introd
dución dunha
a nova subve
ención nominativa
co se
eguinte teor:

Gastos de
Asilo
o de Anciáns de Foz

o da
funcionamento
ntidade
en

313

48903

30.000
0,00 €
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TERCEIR
RO.- O exp
pediente impulsarase de
d oficio no
os termos que estable
ece a
lexislación Regu
uladora das Facendas Locais. As
sí, aprobado
o inicialmente o exped
diente,
exporrase ao público, logo de anuncio no Boletín Ofic
cial da Provin
ncia de Lugo
o, por quince
e días,
duran
nte os cales os interesad
dos poderán examinalo e presentar re
eclamacións ante o Pleno
o.

urante este período
p
non se presenta
arán alegació
óns polos interesados, en
ntenderíase que a
Se du
modifficación de crédito
c
foi definitivamentte aprobada
a; no caso co
ontrario, o P
Pleno disporrá dun
prazo
o dun mes pa
ara resolver as alegación
ns presentad
das.

Aprob
bada definitivvamente polo Pleno do Concello,
C
dita
a modificació
ón do Orzam
mento e das Bases
B
de Execución se
erá publicada
a, resumida por capítulo
os, no Bolettín Oficial da Provincia, tal e
o establecen
n os artigos 70.2, en relación co arrtigo 112.3 da
d Lei 7/198
85, do 2 de abril,
como
Regu
uladora das Bases
B
de Ré
éxime Local, e o artigo 169.3 do Rea
al Decreto Le
exislativo pollo que
se ap
proba o Texto
o Refundido da Lei Regu
uladora das Facendas
F
Lo
ocais.

e a este envvío, remitirasse copia do expediente
e
á Comunidade Autónom
ma e á
Simultaneamente
Administración do
o Estado.

Intervén a continuació
ón o Sr. Cao Pérez, quén
n manifesta que
q no fondo
o o seu grupo
o está
ntenden que
e debería pre
eviamente haber
h
unha petición
p
oficial da Funda
acióndacorrdo, pero en
Patro
onato dirixida
a ao Concello explicativa
a da finalidad
de para a qu
ue van sufra
agar un defic
cit que
non se
s sabe de que é.

O Alcalde
e manifesta que o compromiso é para
p
o ano 2009,
2
previa
a xustificación das
as da mesma
a anualidade
e.
conta

Intervén a continuacción o Intervventor Munic
cipal, previa autorización
n da Presidencia,
diente de modificación
m
de créditos para dota
ar de
quén manifesta que éste é un exped
esupostaria a subvenció
ón que se co
onceda, e no seu mom
mento terase
e que
consiignación pre
solicitar ésta por parte da Fu
undación-Patronato, e seguiranse
s
o trámites n
os
necesarios para
p
a
c
se
e procede.
súa concesión,

Polo Sr. González
G
Ba
asanta manife
estase estar dacordo coa
a explicación
n do Interven
ntor.

É aproba
ada por unanimidade.
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13. ROGOS
R
E PR
REGUNTAS..-

ROGOS

1. Polo Sr. Cancio Rod
dríguez rogase ó Sr. Alc
calde que exxplique a ad
dxudicación dunha
d
u
firma relacionada co
c caso Gürttel en Foz, á vista
obra por parte deste Concello a unha
do comu
unicado de prensa do BNG, no que dí que no ano 200
06 este Concello
adxudicou unha obra a unha emp
presa afectad
da polo caso Gürtel.

avesía de Fo
oz que se co
ontrataron á UTEO Sr. Alccalde dí que se refire ás obras da tra
GOC-Hisspánica, e que en dita anualidade non existía caso Gürtel, e esta ob
bra foi
adxudicada por conccurso, publicá
ándose éste
e no BOP e no DOG, prresentándose
e seis
e contratació
ón propuxo ao Pleno a adxudicació
ón da
empresass á obra, e a mesa de
devandita
a obra á empresa form
mada pola UTE-GOC-H
Hispánica, e éste na sesión
s
celebrada
a o día 24/0
03/06, coa abstención
a
do BNG, adxxudicou a ob
bra á empresa en
cuestión, votando a favor
f
dez Co
oncelleiros (PSOE-PP) dos
d once pre
esentes na sesión
s
plenaria.
A obra está sen recib
bir ainda, dado que o técnico municipal dí que faltan 6.000
0,00 €
por inverttir, e se non se invirten haberá que deducilos do importe da fianza.

2 O Sr. Cao Pérez roga
2.
a que a documentación do PXOM debe ir en pa
apel oficial, xa
x que
se mando
ou en papel sen
s membre
etar.

3 O Sr. Go
3.
onzález Bassanta roga que
q
a oposiición entre na
n distribuciión das obra
as do
vindeiro Plan
P
E.

4 O Sr. González Basanta roga que
4.
e se limpe a finca
f
xunto a Estación de
e Autobuses.

5 O Sr. González Basa
5.
anta roga que
e se proceda
a á limpeza dos
d restos dun árbol exis
stente
G
xunto á Gardería.

6 O Sr. González Basa
6.
anta roga que
e se proceda
a á limpeza do
d depósito d
de augas de
e Nois,
monte.
en Trasm

7 O Sr. Go
7.
onzález Basa
anta roga qu
ue se repoña
an as baldossas na acera
a da Rúa Ed
duardo
Pondal, xunto
x
ao Cole
exio Público nº 1.
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P
PREGUNTAS
S

O Sr. González Basanta pregunta
p
á Alcaldía
A
que pasa coa auga da traida que sae turb
bia

P
Pola
Alcaldía respostase que era porq
que estabase
e a limpar o canal.

endo máis asuntos
a
que tratar nin fa
acéndose máis rogos nin preguntas
s, pola
Non habe
ntase a sesión, sendo as 21.40 ho
oras do expresado día, extendéndo
ose de
Presidencia levan
nte acta do que eu o Secrretario en fun
ncións dou fe
e.todo elo a presen

idente,
A
O Alcalde-Pres

O Seccretario en fu
uncións,

é María Garccía Rivera
José

Manu
uel Rodríguezz Luaces

