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mande do Go

vo modelo in

dos concellos

o, demandara

ado da dispe

deste acord

o de Galiza.

nimidade. 

RE OS CRITE
L DE INVES

mín o Secreta

eno de data 2

resentes, a a

unta de Galiz

statal de Inve

cellos a disp

s tecnoloxías

ado deste ac

rlamento de 

nimidade. 

RVIZO DE A

mín o Secreta

eno de data 2

catro abstenc

inicialmente 

) 
oz (Lugo) 
 

oberno do E

ncremente a

s galesgos s

ase que o n

ersión dos nú

do ao Gobe

ERIOS A TE
STIMENTO L

ario dáse lec

22 de outubr

adopción do 

za a que dem

estimento Lo

persión e o a

s. 

cordo ao Pres

Galiza. 

AXUDA NO F

ario dáse lec

22 de outubr

cións (PP e B

o Regulame

stado a refo

a contía de p

se integre ple

novo modelo

úcleos e do e

erno da Xun

ER EN CON
LOCAL PARA

ctura ó ditam

ro de 2009, p

seguinte aco

mande do G

ocal para o a

avellentame

sidente da X

FOGAR.- 

ctura ó ditam

ro de 2009, 

BNG), a adop

ento do Servi

rma urxente

participación

enamente no

o teña en co

envellecemen

nta de Galiz

NTA PARA A
A O ANO 20

me da Comis

polo que pro

ordo: 

oberno do E

ano 2010, se

nto da pobla

Xunta de Gal

me da Comis

polo que pro

pción do seg

izo de Axuda

 do financiam

n nos ingres

os ornament

nta o maior 

nto da pobla

za e aos g

A DISTRIBU
010.- 

ión Informati

opón ao Plen

Estado que, á

e introduzan 

ación, así co

liza, así com

ión Informati

opón ao Plen

guinte acordo

a no Fogar: 

mento 

os do 

tos da 

custo 

ción. 

grupos 

UCIÓN 

iva de 

no, por 

á hora 

como 

omo a 

mo aos 

iva de 

no por 

o: 
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ervizo de Axu

onxunto de 

iva a convive

s súas circu

o fogar. 

aprobación 

oas en situac

zo de Axuda

arios puntos 

tarse á realid

alidade e de

dos, con esp

res dos/as 

edemento pa

danía por par

servizo públ

eguintes nor

mendan ás C

Lei Regu

Lei de Se

Decreto 

240/1995

Orde pola

de 2009. 

Lei 39/20

en situac
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PIA, réxim
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usuarios/a
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rte da Admin

ico. 

mas recoñec
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ladora das B
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MENTO DO 

EXPOS

ar co que co

rientadas a 

va entre os s

ersoais e/ou

Lei 39/2006 

endencia res

co obxecto d

ulado e mesm

nstancias do

e asumir o m

ncia no que s

as, regulació

ao servizo c

nistración, e 

cen o Serviz

s Locais a sú

Bases de Réx

ais de Galicia

os Servizos

ullo). 

ula o Servizo

embro) de pr

ndencia. 

mbro de 200

patibilidades 

pacidade eco

) 
oz (Lugo) 
 

SERVIZO D

ICIÓN DE M

nta o Conce

promover a

seus habitan

u familiares 

de promoci

sulta necesa

e actualizalo

mo coma pa

o momento a

marco norm

se refire á co

ón das co

oa finalidade

como tal esi

zo de Axuda 

úa regulame

xime Local (

a 13/2008 do

s Sociais de

o de Axuda n

romoción da 

07 pola que 

e xestión da

onómica das 

DE AXUDA N

MOTIVOS 

ello de FOZ 

xudas e ser

ntes, con esp

vén dificulta

ón da auton

ario modifica

o e adaptalo 

arte dinámica

actual co obx

ativo no que

oncreción da

ondicións e

e de garantir

ixencia impre

no Fogar co

ntación, reco

Lei 7/1985, d

o 3 de decem

e Atención 

no Fogar en 

autonomía p

establece o

as prestación

persoas dep

NO FOGAR 

dende hai va

rvizos que c

pecial atenci

ada esta co

nomía perso

ar o regulam

a este novo

a dunha estru

xecto de ser 

e queden pla

as súas prest

conómicas 

r a igualdade

escindible na

omo unha pr

oñecemento 

do 2 de abril 

mbro no seu a

Primaria de

Galicia Orde

persoal e ate

s criterios de

ns económic

pendentes. 

arios anos in

contribúan a 

ión a aquele

onvivencia no

oal e atenci

ento municip

o marco norm

uctura que p

un servizo p

asmados os

tacións, dere

e condició

e no trato a t

a configuraci

restación bá

e xestión: 

art. 20 pto 1

 Galicia (De

e do 22 de xa

ención ás pe

e elaboració

cas no seu a

ntegra 

facer 

es que 

o seu 

ón ás 

pal do 

mativo 

recisa 

úblico 

s seus 

eitos e 

óns e 

toda a 

ión de 

sica e 

. 

ecreto 

aneiro 

ersoas 

ón dos 

art. 26 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓ

Artigo 1º.- OB

O presente R

os requisitos 

Asimesmo en

dependentes 

corresponden

Artigo 2º.- PR

O Servizo de

carácter com

social e psico

actividades e

mediante inte

ealizar por s

habitual e 

Artigo 3º.- BE

O Servizo de

prioritario de 

aqueles/as c

amiliares, te

elación socia

Traballor/a 

Poderán ser p

- Persoas en

vivenda ser re

Persoas m

atenda suficie

Persoas con
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NS XERAIS 

BXECTO. 

Regulamento

e procedem

ngadir no p

deberán te

nte grao e niv

RINCIPIOS X

e Axuda no F

mplementario 

olóxico da p

elementais da

ervencións e

si mesmo/a e

compens

ENEFICIARIO

e Axuda no 

atención as

cidadáns/ás 

eñan seriame

al, sempre e

Social do

potenciais us

n situación d

equerir atenc

aiores, con 

entemente e 

n minusvalid
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o ten como o

mentos nece

resente regu

er resolución

vel de depen

XERAIS 

Fogar consid

e transitorio

persoa ou fa

a vida diaria

specíficas n

e que favore

sen as 

OS/AS 

Fogar estará

s persoas c

que polas s

ente limitada

e cando este

o Departa

suarios/as os

de dependen

ción hospital

certo nivel 

que, con es

dez ou incap

) 
oz (Lugo) 
 

obxecto a reg

sarios para 

ulamento qu

n de program

ndencia. 

dérase unha 

o, orientado 

milia que pr

a, proporcion

aquelas tare

ezan a súa p

súas res

á dirixido a to

con PIA reso

súas eivas 

a a súa aut

e sexa o rec

amento de

s/as seguinte

ncia (con PIA

aria. 

de depende

sta axuda, po

acitadas ás 

gulación do 

acceder ao 

ue, para acc

ma individua

prestación B

a restablece

resenta prob

ándolles ate

efas habituais

permanencia

stricións d

oda a poboa

olto pola de

físicas ou m

tonomía per

curso axeitad

e Servizos

es: 

A resolto) qu

encia, que n

oidan continu

que a axuda

Servizo de A

mesmo no 

ceder ao me

al de atenció

Básica social

er e manter 

blemas para 

ención directa

s que o/a us

 e integració

de autono

ación, pero te

pendencia e

mentais, soc

rsoal e a sú

do segundo 

s Sociais 

ue poidan pe

non teñan a

uar vivindo no

a no fogar lle

Axuda no Fo

Concello de 

esmo, as pe

ón en relaci

 e comunitar

o benestar 

a realizació

a no propio 

suario/a non 

ón no seu en

omía func

erá como ob

e, a continu

cioeconómica

úa capacidad

a valoración

do Con

ermanecer n

a ninguén q

o seu fogar. 

es poida favo

ogar e 

FOZ. 

ersoas 

ón co 

ria, de 

físico, 

ón das 

fogar, 

poida 

ntorno 

cional. 

bxecto 

ación, 

as ou 

de de 

n do/a 

ncello. 

na súa 

ue os 

orecer 
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a súa autono

Persoas afe

que lles fagan

Familias ou

cunha adecua

Menores ao

cando estes

suficientemen

Colectivos e

En xeral, ca

ecnicamente

Non poderán 

ou psicolóxico

esidencial. 

Artigo 4º.- OB

O Servizo de

seu entorno 

autonomía pe

de familiares

amilia cando

O Servizo de

daquelas pe

alternativa m

situacións de

prolongado c

Para isto o Se

Apoiar os/as

por si sós/as,
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mía. 

ectadas por 

n precisar es

u persoas qu

ada atención

os que haxa

s, por circ

nte xustificad

específicos q

ando exista

e, que xustifiq

 ser usuarios

o tal que pro

BXECTIVOS

e Axuda no F

habitual, me

ersoal, segur

s que poidan

o esta non po

e Axuda no 

rsoas que 

máis acorde 

e deterioro p

on persoas d

ervizo procu

s usuarios/as

 estimulando
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unha lesión

sta axuda. 

ue presenten

n a domicilio.

a que coidar 

unstancias 

dos, non poid

que presente

a unha situ

que a interve

s/as do serv

ovoque unha

 DO SERVIZ

Fogar ten co

ellorando a c

ridade e rela

n atender as

oida atender 

Fogar debe

non o dese

e normaliza

persoal ou fa

depedentes e

rará:  

s na realizac

o o desenvol

) 
oz (Lugo) 
 

, enfermidad

n disfuncións

. 

ou atender 

provisionais

dan exercer 

en situacións 

ación de d

ención do se

izo: Os/as qu

a valoración t

ZO 

mo obxectivo

calidade de v

acións perso

s súas nece

as mesmas 

e evitar ou re

exen ou no

da á súa si

amiliar, orixin

e que supoñ

ción daquelas

lvemento das

de física ou 

s que poidan

por ausenci

s de enfer

as súas func

de risco e e

desatención 

rvizo. 

ue presenten

técnica de in

o procurar a

vida dos/as s

ais e sociais

esidades, ou 

de forma ad

etrasar o ing

n o necesit

tuación. Do 

nadas pola c

ñan unha sob

s tarefas da 

s súas propi

mental ou p

n ser suscep

ia dos pais/n

rmidade ou 

cións. 

xclusión. 

social ou 

n un estado 

nternamento 

 permanenc

seus/súas u

s, suplindo n

complemen

decuada. 

greso en ce

ten, proporc

mesmo xeit

convivencia d

brecarga pers

vida diaria q

as capacidad

por outros m

ptibles de m

nais ou titore

outros m

famliar, av

de deterioro

asistido en c

ia das perso

suarios/as n

este senso a

ntando o lab

entros reside

cionándolles 

to, ten que 

durante un t

soal. 

que poidan re

des. 

otivos 

mellora 

es, ou 

otivos 

aliada 

 físico 

centro 

oas no 

na súa 

a falta 

bor da 

enciais 

unha 

previr 

tempo 

ealizar 
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Previr o ri

mitada, fund

Procurar res

barreiras arqu

Fomentar o 

Artigo 5º.- PE

O persoal q

profesionais e

Traballador/

da situación 

esponsable d

As súas funci

.- Estudo e v

2.- Programa

servizos socia

3.- Difusión e

4.- Estudo d

situación, con

5.- Estímulo d

autoestima do

6.- Asignació

7.- Formulaci

caso. 

8.- Apoio e pr

9.- Avaliación
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sco de ma

damentalmen

solver as ca

uitectónicas,

voluntariado

ERSOAL 

que pode in

e voluntarios

/a social, com

presentada

do seu segu

ións e tarefa

valoración da

ación e ava

ais municipa

e información

das demand

nfección de i

das responsa

os/as usuario

n e supervis

ón de propo

romoción da 

n e seguimen
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rxinación, ill

nte daquelas

arencias e de

 potenciació

o e a solidari

ntervir no S

s/as e as súa

mo profesion

a, deseñará

imento e ava

s concretas 

as necesidad

aliación xera

ais. 

n sobre o ser

das de infor

nformepropo

abilidades do

os/as. 

ión de tarefa

ostas de conc

formaciónre

nto dos caso

) 
oz (Lugo) 
 

lamento ou 

s que viven s

eficiencias n

n de axudas

edade, con e

Servizo de 

as funcións e

nal que recib

á o proxect

aliación. 

serán: 

des e recurso

al do servizo

rvizo. 

rmación e a

osta. 

os familiares

as do program

cesión, amp

eciclaxe do p

s atendidos.

abandono 

oas e sen ap

as súas vive

s técnicas e m

especial finc

Axuda no 

e tarefas será

birá a deman

o de interv

os da comun

o no marco

atención do

s como coida

ma de cada 

liación, redu

persoal relaci

 

das persoa

poio. 

endas, así co

materiais, etc

apé na axud

Fogar esta

án as seguin

nda, fará o es

vención ade

nidade. 

o da program

os solicitante

adores prima

servizo. 

ción ou susp

ionado co se

s con auton

omo supresi

c. 

da mutua. 

rá composto

tes: 

studo e valor

ecuado e se

mación xera

es, valoració

arios e fomen

pensión, se f

ervizo. 

nomía 

ón de 

o por 

ración 

erá o 

al dos 

ón da 

nto da 

fose o 
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0.- Coordina

Auxiliar de a

e educativo e

As súas funci

a) Funcións: 

.- Asistencia

2.- De orien

uncionament

3.- Educativa

arefas que p

entorno. 

4.- De colabo

b) Tarefas: A

establecidas 

servizo. 

Este persoal 

uncións e ta

avaliación e f

presente o se

Outros/as

educador

Servizo d

Voluntario

de remun

complem

relaciona

flexibilida

desempe

comunica
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ación do serv

axuda no fog

en contacto d

ións e tarefa

ais, de atenci

ntación en a

to do fogar. 

as, potencian

poida realizar

oración co/a t

As necesari

e supervisa

será forma

arefas, estab

formación, n

ervizo. 

s, profesion

r/a familiar o

de Axuda no 

os/as, son a

neración eco

entando de 

ado. Dado o

ade de horar

eñar os/as v

ación e ocup
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vizo con asoc

gar, como pr

directo co/a u

s concretas 

ión persoal e

actividades 

ndo o protag

r por si mesm

traballador/a

ias para lev

adas en cad

do previa e 

blecendo pos

nas que se lle

nais coordin

ou psicólogo

Fogar. 

aquelas pers

onómica e d

forma coord

o seu cará

rios e de dis

voluntarios/a

pación do te

) 
oz (Lugo) 
 

ciacións, ins

rofesional qu

usuario/a do 

serán: 

e domésticas

da vida cot

gonismo do/a

mo/a e facilit

a social na co

var a cabo 

a caso polo

especificam

steriormente

es vaian dan

nados cos/a

o/a e profesi

soas que act

dentro do pr

dinada as fun

ácter de re

spoñibilidade

as serán as

empo libre, ta

titucións pro

ue realizará t

servizo, a sú

s. 

tiá, favorece

a usuario/a, 

ándolle as ca

oordinación e

as funcións

o/a profesion

mente para o

e un sistema

ndo resposta

as traballado

onais doutro

túan de form

rograma de 

ncións e tare

lación inter

e de tempo 

s de compa

anto dentro

fesionais e v

tarefas de ca

úa familia e o

endo unha 

non substitu

anles de com

e avaliación 

s anteriorme

nal ou equip

o desenvolv

a de xuntanz

as a problem

ores/as soc

os servizos 

ma solidaria,

intervención

efas do pers

persoal, de

libre, as tare

aña, fomento

como fóra d

voluntariado.

arácter asist

o seu entorn

normalizació

uíndoo/a naq

municación c

do servizo. 

ente enumer

o responsab

vemento das

zas periódic

mas concreto

ciais, tales 

que colabor

 sen expect

n correspond

soal anteriorm

 diversidade

efas que po

o de relació

do fogar, e o

 

tencial 

o. 

ón no 

quelas 

co seu 

radas, 

ble do 

s súas 

cas de 

os que 

como 

ren co 

tativas 

dente, 

mente 

e, de 

oderán 

óns e 

outras 
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que con

convenie

Os/as profesi

Respetar

da conce

realizar, h

Comunica

prestació

Respetar

CAPÍTULO II

Artigo 6º.- NO

O Servizo de

. Establecer

as fins de se

excepcional 

excepción. P

será flexible 

das necesida

modalidade d

persoal espec

ou ben, á po

empresa priv

2. Como norm

Para libre co

unha á sema

Para as pers

podendo o/a

necesidade e
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tribúan ao 

ntemente. 

ionais e volu

r as normas 

esión do se

horarios, per

ar as causa

ón do servizo

r a intimidade

I NORMAS E

ORMAS 

e Axuda no F

r como perío

mana, festiv

e previo in

Para as pers

e conforme 

ades de at

de prestació

cíficamente c

osibilidade d

ada mediant

ma establecid

oncorrencia u

na. 

soas depen

a usuario/a 

e deixándoo p
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fomento da

ntarios/as im

e condicións

ervizo, como

ríodo de dura

as que se p

o. 

e do/a usuar

E AXUDAS

Fogar estará 

do de presta

vos e horario

nforme do/a 

oas atendida

co proxecto

tención de 

ón do serviz

contratado n

e que o con

te  sistema d

da o servizo 

unha duració

dentes con 

desistir do 

por escrito n

) 
oz (Lugo) 
 

a autoestim

mplicados/as 

s establecida

o contido es

ación, acheg

poidan prod

io/a e gardar

rexido polas

ación do serv

s nocturnos 

traballador/

as que teña

 de interven

carácter pe

zo estará su

nestas condic

ncello teña c

de concurso o

terá:  

ón máxima d

PIA resolto

número d

o organismo

ma. A tal fi

nel deberán

as, mediante

sencial del, 

a económica

ucir que de

r a debida co

s seguintes n

vizo de luns 

para os/as d

/a social a 

an PIA aprob

nción de man

ersoal todos

upeditada a

cións laborai

contratada a

ou similar. 

de dúas hor

o xa figura 

e horas es

o correspond

n deberán 

n: 

e acordo esc

tales como 

a ou similare

ean lugar a 

onfidencialida

normas: 

a venres, qu

de libre conc

favor pode

bado a súa 

neira que ga

s os días d

a que o con

is (no relativo

a prestación 

ras diarias e

a intensidad

stablecido a

dente. 

ser formad

crito, no mom

tarefas que

es. 

modificación

ade. 

uedando exc

correncia; de

erá facerse 

aplicación h

aranta a cob

da semana. 

ncello dispoñ

o ó horario e

do servizo c

e unha mínim

de da prest

adecuando a

dos/as 

mento 

e van 

ns na 

luídas 

e xeito 

unha 

horaria 

ertura 

Esta 

ña de 

e días) 

cunha 

ma de 

ación, 

a súa 
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3. No caso de

que se acce

dependentes

de entrada no

4. Con carác

vaia dirixido a

domicilio. 

5. Enténdese

ou empresa 

unha boa org

ose necesari

6. Cando o/a

nunca estará

o/a traballado

persoa. 

7. As queixas

ante o/a traba

8. O servizo 

noutros domi

Artigo 7º AXU

As atencións

.- Atencións

usuario/a do 

Apoio no as

Axuda para 

acultativo e 

significativo. 

Apoio á mob

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

e non poder 

derá por or

. En caso de

o concello e 

ter xeral, no

ao/á benefici

e que durant

concertada) 

ganización d

io. 

a usuario/a n

 en posesión

or/a social po

s ou suxesti

allador/a soc

prestarase u

cilios dos fam

UDAS E TAR

s e axudas q

s de carácter

servizo cand

seo e coidado

comer. - Su

do estado d

bilización de

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
82.14 16 00  

atender toda

rde de puntu

e igual puntu

no caso de d

on se levará 

iario/a do se

e a prestació

poderá real

do mesmo a

non se atope

n das chave

oderá decidir

óns dos/as 

cial e nunca t

unicamente n

miliares e os

REFAS QUE 

ue proporcio

r persoal: En

do este/a non

o persoal co 

upervisión, se

de saúde pa

ntro do foga

) 
oz (Lugo) 
 

as as deman

uación, cons

uación en lib

denpendente

a cabo dent

rvizo, nin aín

ón do serviz

lizar cambio

así coma ca

e no domicilio

es da vivenda

r que este/a 

beneficiarios

tentarán reso

no domicilio 

s hospitais po

PROPORCI

ona o Servizo

ngloban toda

n poida realiz

obxecto de 

e procede, d

ara a detenc

r. 

ndas elabora

siderando se

bre concorre

es a data de 

tro nin fóra d

nda para per

zo a entidade

s de auxiliar

mbios nas t

o, non se pr

a. Excepcion

acceda ao d

s/as ou as fa

olverse co/a 

do/a benefic

or ingreso do

IONAN 

o son as seg

as aquelas a

zalas por si m

manter a hix

da medicació

ción e comu

arase unha li

empre priorit

encia terá pri

resolución d

do fogar ning

rsoas que co

e prestadora

r, de horario

tarefas a rea

restará o ser

nalmente e p

omicilio acom

amilias prese

auxiliar. 

ciario/a, exclu

o/a mesmo/a

guintes: 

ctividades q

mesmo/a ou 

xiene corpora

ón simple pre

unicación de

staxe de esp

tarias as pe

ioridade o re

do PIA. 

gún labor qu

onvivan no m

a (sexa o Co

o e día en b

alizar sempr

rvizo e o/a a

por causas g

mpañado/a d

entaranse se

uíndo a asist

a. 

ue se dirixen

cando preci

al. 

escrita por pe

e calquera ca

pera á 

ersoas 

existro 

e non 

mesmo 

ncello 

base a 

e que 

uxiliar 

graves 

doutra 

empre 

tencia 

n ao/á 

se: 

ersoal 

ambio 
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Compaña. 

Acompañam

médicas, tram

Facilitación

ealización de

Outras aten

ser incluídas 

2.- Atención

écnicoprofes

a afectividade

do/a usuario/

3.- Atencións

que se realice

Alimentació

alimentos no 

Roupa. Com

análogas. 

Limpeza e 

outras tarefas

mpeza cotiá

Todas elas te

usuario/a ou 

Para a realiz

necesarios.  

4.- Atencións

que poidan s

continúe en c

atención inm

outras actuac

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

mento fóra d

mitación de d

n de activida

e traballos m

ncións de ca

con carácter

ns de cará

sionais forma

e, a convive

a, así como 

s de carácter

en de forma 

ón. Compre

fogar. 

mprenderá a

mantemento

s que non im

. 

erán un cará

doutras pers

ación destas

s de carácte

ser necesaria

condicións a

ediata en si

cións encam

Z (LUGO)
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o fogar para

documentos 

ades de oci

manuais, así c

rácter persoa

r específico p

ácter psico

ativas e de a

encia e a int

o apoio á es

r doméstica:

cotiá no foga

nderá, entre

s funcións d

o da vivenda

mpliquen pa

ácter excepci

soas do seu e

s actuacións

er técnico e 

as, ben para

axeitadas, ou

ituacións de

iñadas á ade

) 
oz (Lugo) 
 

a a realizació

e outras aná

o no fogar 

como prensa

al non recoll

para acadar 

osocial e e

apoio ao des

tegración na

strutura famil

 Enténdese 

ar referidas a

e outros, os

e lavar, pasa

a (así como 

rticipación d

ional e comp

entorno inme

s o/a usuario

complement

a a posta en

u para perm

e crise ou em

ecuación fun

ón de diversa

álogas, co lím

mediante a

a, revistas, lib

lidas nos apa

a finalidade 

educativo: 

senvolvemen

a comunidad

iar. 

como tales 

a: 

s labores d

ar o ferro, co

a realizació

de especialis

plementario d

ediato. 

o/a deberá d

tario: Refíren

 funcioname

mitir, co apoio

merxencia, t

cional do fog

as xestións 

mite do horar

a entrega de

bros ou simil

artados ante

deste serviz

Refírense 

nto das capa

e onde se d

aquelas act

e compra e

oser, ordena

n de pequen

sta), limitánd

das propias 

ispor ou pro

nse a xestió

ento do serv

o de novas 

tales como a

gar. 

tales como v

rio asignado.

e material p

lares. 

eriores que p

zo. 

ás interven

acidades per

desenvolva a

ividades e ta

e preparació

r, mercar e o

nas reparaci

ose ás taref

capacidades

verse dos m

óns ou actua

izo, ben par

tecnoloxías,

a teleasisten

visitas 

. 

para a 

poidan 

ncións 

rsoais, 

a vida 

arefas 

ón de 

outras 

ións e 

fas de 

s do/a 

medios 

acións 

ra que 

 unha 

ncia e 
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5.- Actuación

servizo, com

elacionadas.

Exclúense ex

A.- A atenció

concesión do

B.- Tarefas 

cualificado pa

C.- Tarefas d

D.- Tarefas 

paredes da 

domésticos n

CAPÍTULO II

Artigo 8º.- RE

Os requisitos

A.- Estar emp

B.- Presentar

C.- Acreditar 

3º do presen

mediante o co

D.- Asinar o c

ao Servizo, in

E.- Non ter de

Artigo 9º.- TR

.- Os/as sol

onde se lles 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

ns puntuais: 

mo son limp

. 

xpresamente

ón a outros 

o servizo e na

de carácter

ara a súa rea

e tipo agríco

de limpeza 

vivenda. T

nin doutro tipo

II PROCEDE

EQUISITOS X

 para ser be

padroado/a n

r a solicitude 

a situación d

nte regulame

orresponden

contrato de i

ncluído o pag

ereito a recib

RAMITACIÓN

icitantes pod

facilitará o m

Z (LUGO)
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Tarefas nec

pezas a fo

 do Servizo d

membros d

a conseguint

r sanitario q

alización. 

ola-gandeira 

de portais 

Tampouco a

o. 

EMENTO 

XERAIS PAR

neficiario/a d

no Concello.

debidament

de necesida

ento, que se

nte ditame. 

ntegración n

go das cantid

bir Axuda no 

N DAS SOLIC

derán dirixirs

modelo de s

) 
oz (Lugo) 
 

esarias para

ondo ou ad

de Axuda no

a familia qu

te valoración

que conleve

nin labores d

ou escaleir

alimentación 

RA ACCEDE

do Servizo de

te cumprime

de de dito s

erá valorada

no que se co

dades que pu

Fogar de nin

CITUDES 

se ao Depar

solicitude no

a a posta en 

daptacións d

o Fogar as se

ue non fora 

n e proposta 

en unha for

de xardinería

ras comunita

e aseo d

ER AO SERV

e Axuda no F

ntada no Re

ervizo, de ac

a polo Depar

mprometa a 

uideran corre

ngunha outra

rtamento de 

rmalizada q

marcha ou 

do fogar d

eguintes tare

concretada 

técnica. 

mación esp

a. 

arias, nin lá

e animais 

VIZO 

Fogar son os

xistro Xeral d

cordo co est

rtamento de

cumprir as o

esponderlle. 

a entidade p

Servizos So

ue, xunto co

o mantemen

as anteriorm

efas: 

expresamen

pecífica e pe

ámpadas, te

de compañ

s seguintes: 

do Concello.

tablecido no 

 Servizos S

obrigas inher

ública ou pri

ociais do Co

oa document

nto do 

mente 

nte na 

ersoal 

itos e 

ña ou 

. 

artigo 

Sociais 

rentes 

vada. 

ncello 

tación 



 

 

 

     

 C
  A
  T

e

e

D

c

n

s

2

- 

id

- 

o

d

- 

- 

- 

d

s

- 

o

- 

d

- 

- 

d

- 

n

- 

d

CONCELL
Avd. Álvaro C
Tlf: 982.14 00

esixida, prese

e, no seu d

Departamento

confidencial 

necesidade, o

se realicen de

2.- Document

Fotocopia d

dentidade. 

Fotocopia d

ou maiores d

do/a solicitan

Documentos

Programa in

Ás persoas

decembro de

sistema da au

Informe do m

ou deficiencia

Certificado, 

do/a propio/a

Xustificante 

Certificado 

de patrimonio

Fotocopia d

non estar obr

Con caráct

documentació

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
0 27 Fax: 98

entarase no 

defecto, polo

o de Serviz

relacionada 

ofrecerá apo

e forma axei

tación a adxu

do D. N. I. o

o D. N. I. do

desta idade 

te. 

s acreditativo

ndividual de a

s dependente

e 2007 pola

utonomía pe

médico de ca

a para os/as 

no seu cas

 solicitante o

dos ingreso

de cantos in

o que se pos

da última dec

rigado a decl

ter excepcio

ón acreditati

Z (LUGO)
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Rexistro Xe

o/a seu/súa 

zos Sociais 

coa deman

oio para que 

tada. 

untar coa so

ou, se non o

o/a cónxuxe e

en situación

os da situaci

atención res

es pídensell

a que se es

ersoal e atenc

abeceira ou,

de libre conc

so, da minus

ou de persoa

os. 

ngresos prov

súan. 

claración da 

larar. 

onal e naqu

va anteriorm

) 
oz (Lugo) 
 

eral do Conc

representan

proporciona

da do Serv

tanto a solic

olicitude: 

o tivese, ou

e dos/as asc

n de discap

ón de neces

olto para os/

es os ingres

stablecen os

ción da depe

 no seu caso

correncia. 

svalía daque

as que conviv

vintes de sala

renda ou, no

eles casos 

mente menci

ello, asinada

nte legal ou

ará informac

izo e as sú

citude como 

tro documen

cendentes ou

pacidade que

sidade determ

/as usuarios/

sos segundo

s criterios d

endencia. 

o, informe cl

elas persoas 

van con el/el

ario, pensión

o seu defecto

nos que o/

onada, apor

a polo/a solic

u titor/a. Do

ión persona

as condición

a document

nto oficial ac

u fillos/as me

e dependan 

minante da s

/as da depen

o o art. 26 d

a xestión e

ínico sobre o

que a pade

a, para libre 

ns, subsidios

o, certificació

/a solicitante

rtarase decla

citante do S

 mesmo xe

alizada, gratu

ns e, en ca

tación a pres

creditativo d

enores de 25

economicam

solicitude: 

ndencia. 

da orde do 

económica p

o estado de s

ezan, ben se

concorrenci

s, etc.. e dos

ón de Facen

e non prese

aración xura

ervizo 

eito, o 

uíta e 

so de 

sentar 

a súa 

5 anos 

mente 

17 de 

para o 

saúde 

e trate 

a. 

s bens 

nda de 

ente a 

da ou 
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promesa do/

amiliares ou 

Calquera ou

3.- Dende o

efectuada ao

carácter de d

ás que se ref

contidos no m

Respecto da

cumpran tod

equeridos/as

de que se n

extraordinario

esolta aínda

máis breve po

4.- O Informe

solicitudes de

Valoración 

ales efectos 

Proposta de

de horas de 

deben realiza

Periodicidad

5.- O órgano 

esolverá cad

solicitude foi 

mesma terá 

Departamento

A resolución 

expresa do n

que deberá 

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
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/a interesado

contía das m

utro documen

o Departame

 domicilio de

ditame técnic

fire o presen

mesmo. 

as solicitude

dos os req

s para que no

non o fixes

os que requi

a que falte a

osible. 

e-proposta q

eberá conter 

da situación

establecidos

e resolución q

atención qu

arse. 

de coa que s

municipal c

da unha de

presentada 

a considera

o de Servizo

do órgano m

úmero de ho

aboar o/a s

Z (LUGO)
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o/a na que 

mesmas. 

nto que se e

ento de Se

e cada solici

co, no cal se

nte Regulam

s con docu

quisitos para

o prazo de 1

en, o exped

ran unha int

algún docum

que o/a trab

polo menos

n persoal, so

s. 

que, no caso

e se estima

se debe de p

competente, 

elas no praz

no Rexistro 

ación de alta

os Sociais en

municipal com

oras a presta

solicitante, a

) 
oz (Lugo) 
 

se faga co

stime neces

ervizos Socia

tante do Ser

e considerará

mento, así co

umentación 

a solicitar 

0 días subsa

diente será 

ervención ur

mento, co co

allor/a socia

: 

ocioeconóm

o de ser favo

a oportuno p

roceder á re

á vista das s

zo máximo 

Xeral do Co

a no Serviz

n función da d

mpetente inc

ar, relación d

así como pe

nstar a care

ario. 

ais o/a Tra

rvizo, confec

án todas as 

omo a aplica

incompleta 

o Servizo, 

anen tales d

arquivado 

rxente, a sol

ompromiso e

al emitirá en

ica e familia

orable á dem

restar, así c

visión dos ca

solicitudes e

de tres me

oncello. En c

zo, a cal se 

dispoñibilida

cluirá, no cas

de tarefas qu

eriodicidade 

encia absolu

ballor/a Soc

ccionará Info

circunstanci

ación dos ba

formuladas 

os/as inter

eficiencias, c

sen máis tr

icitude pode

expreso de a

 relación co

ar, de acord

anda, deber

como o deta

asos. 

e a valoració

eses, contad

caso de reso

levará a ca

ade de recurs

so de ser fav

ue se levarán

coa que de

uta de renda

cial, tras a 

rme-Propost

as de neces

remos igualm

por persoas

resados/as 

con apercibim

rámite. En 

erá ser tramit

aportalo no 

on cada unh

o cos barem

rá incluír o nú

lle de tarefa

ón técnica em

dos dende q

olución posit

abo por par

sos. 

vorable, indic

n a cabo, a c

ebe procede

as de 

visita 

ta con 

sidade 

mente 

s que 

serán 

mento 

casos 

tada e 

prazo 

a das 

mos a 

úmero 

as que 

mitida, 

que a 

tiva, a 

rte do 

cación 

contía 

erse á 
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evisión do c

expresament

En todo caso

Procedement

No caso de e

usuario/a e e

O Concello t

departamento

da empresa x

Artigo 10º.- S

Non obstante

aconsellen u

nmediata, ba

que se argum

proposta. 

O inicio da 

expediente d

anterior. O ó

atificando tal

Esta interven

esolución fav

Artigo 11º.- S

Nos prazos o

circunstancia

Departamento

prestando o S

competente s

arefas que s

número de ho

Este expedie

O DE FOZ
 Cunqueiro, 2
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caso. Se se

e as circunst

 a resolución

to Administra

existir empre

sta proceder

terá en todo

o de Servizo

xestora e ma

SOBRE O TR

e ao estable

unha interve

astando para

mentarán as

prestación 

e solicitude 

rgano munic

l decisión. 

nción de urx

vorable expr

SOBRE A RE

ou datas que 

s que varíen

o de Serviz

Servizo e em

se o estima 

se realizan 

oras, tras val

ente de mod

Z (LUGO)
 24 27780 Fo
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e trata de r

tancias ou in

n será comun

ativo. 

esa concerta

rá nese mom

 momento c

s Sociais ou

ais da superv

RÁMITE DE U

ecido no par

ención inme

a isto o inform

s circunstanc

por vía de 

do servizo, 

cipal compet

xencia non 

esa do órgan

EVISIÓN DAS

especifiquen

n as que der

zos Sociais,

mitirá informe

oportuno, pr

en base á 

lorar a docum

dificación, tam

) 
oz (Lugo) 
 

esolución de

ncumpriment

nicada ao/á 

ada que xes
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