
CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO    PLENO      
   EN DATA 1 DE AGOSTO DE 2013  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª MARÍA TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)
Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)
D  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)
D  RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)
D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

INTERVENTORA

Dª. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ

SECRETARIA, por suplencia accidental

Dª. ANA MARÍA PÉREZ MOREDA

***************

No  salón  de  xuntas  do 
concello  de  Foz,  sendo  as 
vinte  horas  e  trinta  minutos 
do día un de agosto de dous 
mil  trece, reúnese, en sesión 
ordinaria  e  primeira 
convocatoria,   o  concello 
pleno, baixo a presidencia do 
señor  alcalde  titular  don 
Javier  Jorge  Castiñeira,  coa 
asistencia  dos  señores/as 
concelleiros/as  relacionados 
ao  marxe.  Asiste  como 
interventora  a  habilitada 
estatal  Paula  Campos 
Rodríguez,  e  actúa  de 
secretaria  por  suplencia 
accidental  Ana  María  Pérez 
Moreda.-

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece 
concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación) o señor alcalde declara aberto o 
acto  e,  seguidamente,  éntrase  no  despacho  dos  asuntos  incorporados  á  orde  do  día, 
cursados  xuntamente  coa  convocatoria,  producíndose  o  desenvolvemento  da  sesión  e 
correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:- 

1.-  APROBACIÓN  SE  PROCEDE  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR 
ORDINARIA DE DATA 27 DE XUÑO DE 2013.-
Toma  a  palabra  o  concelleiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO 
RODRIGUEZ,  para sinalar que no apartado de Rogos e Preguntas Unifoz preguntou canto 
tempo  tiña  o  Sr.  Alcalde  para  responder  aos  escritos  presentados,  e  que  o  Sr.  Alcalde 
respondera que tiña tres meses para facelo. O Concelleiro indica que esta resposta non está 
recollida en acta.
Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente e dí que ten que mirar a ver si foi eso o que se dixo, e 
que de ser así se recollería en acta, pero que tiña que comprobalo.
O concelleiro do grupo municipal Unifoz solicita que se comprobe e que se modifique a acta si 
é o caso.
 Por  unanimidade  dos/as  trece  señores/as  concelleiros/as  asistentes  acórdase  prestar 
aprobación ao borrador da acta da sesión anterior ordinaria de data 27 de xuño de 2013, 
con esa obxección do grupo municipal UNIFOZ.-
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2.-  DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS 
XUNTAS  DE  GOBERNO  LOCAL  DESDE  O  ÚLTIMO  PLENO  ORDINARIO.-  Aos efectos 
previstos  no  regulamento  de  Organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das 
entidades  locais,  dáse  conta  ao  Pleno  da  corporación  das  resolucións  e  decretos  da 
alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que foron 
postas/os  de  manifesto  á  secretaría,  quedando  informados  do  seu  contido  os  trece 
señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:

DECRETOS DENDE O 21 DE XUÑO A 26 DE XULLO DE 2013

Nombre Fecha Resumen Expediente Procedimiento
DECRETO 
2013-0623 26/07/2013

LICENCIA JOSE 
RIBEIRA 1858/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0622 26/07/2013

DECRETO 
AUTORIZACION 
CELEBRACION 
FESTAS DE 
MARZAN O DIA 
17/08/13 1868/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0621 26/07/2013

DECRETO 
AUTORIZACION 
CELEBRACION 
FEIRA 
MULTISECTORIA
L OS DIAS 22,23,24 
E 25 DE AGOSTO 
NO PORTO 
DEPORTIVO DE 
FOZ 1869/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0620 26/07/2013

LICENCIA 
COLEGIO 
MARTINEZ 
OTERO 1870/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0619 26/07/2013

devoluccion fianza 
javier rodriguez 1468/2013 Devolución de fianza/aval/depósito

DECRETO 
2013-0618 26/07/2013

LICENCIA 
MONTEJE GRUA 
TORRE 1872/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0617 26/07/2013

RESOLUCION 
PAGO DEUDA 
LIXO LEONARDO 
CASERIO 665/2013 PAGO DEUDA TAXA LIXO

DECRETO 
2013-0616 24/07/2013

LICENCIA CP 
SERGIO VARELA 1827/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0615 24/07/2013

Pago a xustificar 
Mercedes González 
Alonso, 5ª festa da 
Inmigracion 1835/2013 5 Festa da Inmigración

DECRETO 
2013-0614 24/07/2013

RESOLUCION 
PAGO DEUDA 
TAXA LIXO 
ANGEL 
FERNANDEZ 657/2013 PAGO DEUDA LIXO

DECRETO 24/07/2013 LICENCIA 1851/2013 Licenza Urbanística obra menor
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2013-0613
FRANCISCA M. 
DIAZ

DECRETO 
2013-0612 24/07/2013

LICENCIA 
MANUEL 
RODRIGUEZ 1850/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0611 24/07/2013

AUTORIZACION 
VERTIDOS DAVID 
FERNANDEZ 1854/2013 Autorización vertidos

DECRETO 
2013-0610 24/07/2013 1855/2013

NOMBRAMIENTO SECRETARIA 
ANA BARREIRO GOMEZ

DECRETO 
2013-0609 22/07/2013

autorizacion vertidos 
ines rodriguez 1847/2013 Autorización vertidos

DECRETO 
2013-0608 22/07/2013 1300/2013

Solicitude Convenio de prevención 
de incendios , mediante participación 
dunha brigada

DECRETO 
2013-0607 22/07/2013 1300/2013

Solicitude Convenio de prevención 
de incendios , mediante participación 
dunha brigada

DECRETO 
2013-0606 22/07/2013

LICENCIA 
SERGIO GESTO 914/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0605 22/07/2013

RESOLUCION 
BAIXA TAXA 
REDE 
SUMIDOIROS 
RUA CERVANTES 
32 1842/2013

solicitude baixa taxas depuracion e 
sumidoiros

DECRETO 
2013-0604 19/07/2013

Pago a xustificar de 
1300,00 € para 
equipo son e luces 
Festival Folclórico 
Aires do Masma 1807/2013

Autorización de pagamentos a 
xustificar.

DECRETO 
2013-0603 19/07/2013

LICENCIA JULIA 
MARIA LOPEZ 
NEIRA 1817/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0602 18/07/2013 1510/2013

Bases concurso oposicion, tres 
prazas de peón para a Brigada de 
prevención de incendios

DECRETO 
2013-0601 18/07/2013

Aprobación padrón 
taxa recollida lixo, 
sumidoiros e 
deuración 3º 
bimestre 2013 1777/2013

APROBACION PADRON LIXO, 
DEPURACION, AUGA, 3º 
BIMESTRE 2013. GESTAGUA

DECRETO 
2013-0600 18/07/2013

LICENCIA 
GENEROSO 
PEREZ 1809/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0599 18/07/2013

LICENCIA 
AURORA 
ACEBEDO 1808/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0598 18/07/2013

LICENCIA 
FRANCISCO M. 
PALMEIRO REGO 1810/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0597 18/07/2013

LICENCIA JUAN 
DE LA VEGA 1813/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0596 18/07/2013

LICENCIA 
VICTOR 
MARTINEZ 1814/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 18/07/2013 1693/2013 CURSO XARDINERIA AFD 2013
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2013-0595

DECRETO 
2013-0594 18/07/2013 1510/2013

Bases concurso oposicion, tres 
prazas de peón para a Brigada de 
prevención de incendios

DECRETO 
2013-0593 17/07/2013 fras. solred xuño 1800/2013 SOLRED XUÑO 2013

DECRETO 
2013-0592 17/07/2013

AUTORIZACION 
FESTAS DE 
FAZOURO OS 
DIAS 26 E 27 DE 
XULLO DE 2013 
DE DATA 17/07/13 1796/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0591 17/07/2013

Resolución uso 
instalación Pavillón 
Torques de Marzán 
-Juan Manuel López 
Pereira 1792/2013

Autorización uso instalación 
Pavillón Torques de Marzán - J. 
Manuel López Pereira

DECRETO 
2013-0590 12/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 12/07/2013, 
Concesión Exención 
Antigüidade Jesús 
González Santos, 
matrÍcula lu-2184- 
G. 1789/2013

Recoñecemento de Bonificación do 
Imposto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (Vehículo de 
màis de 25 anos)

DECRETO 
2013-0589 12/07/2013

Aprobación padróns 
Axuda no Fogar 
Maio e xuño 2013. 1446/2013

Aprobación de Padrón Fiscal e 
Notificación Colectiva

DECRETO 
2013-0588 12/07/2013

Aprobación Padrón 
Escolas Deportivas 
Maio 2013 1706/2013

Aprobación de Padrón pola 
prestación do servizo de escolas 
deportivas

DECRETO 
2013-0587 11/07/2013

20130711 
CONCESION 
COLOCACION DE 
MARQUESIÑA A 
RESTAURANTE O 
LAR 1151/2013

Licencia de Ocupación de Vía 
Pública para la Instalación de 
Terrazas o Veladores.

DECRETO 
2013-0586 11/07/2013

20130711 
CONCESION 
COLOCACION 
MARQUESIÑA A 
"A FUNCIONAL" 1150/2013

Licencia de Ocupación de Vía 
Pública para la Instalación de 
Terrazas o Veladores.

DECRETO 
2013-0585 11/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 11/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Jesús Javier 
Moreda Castro, 
matrícula 2541 GPF. 1747/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0584 11/07/2013

Solicitud Salón de 
Actos CENIMA 1774/2013 Solicitud Salón de Actos CENIMA

DECRETO 
2013-0583 11/07/2013

Licencia Pedro 
Mendez 156/2013

Licenza Urbanística obra menor 
PEDRO MENDEZ MOREDA 
CIERRE  FINCA EN RUA 
TORQUES DO CASTRO 
MARZAN

DECRETO 
2013-0582 11/07/2013

lICENCIA iSABEL 
bLANCO 1776/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 11/07/2013 Resolución Alcaldía 1748/2013 Recoñecemento do dereito á 
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2013-0581

de 11/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Germán Niñez 
Azogue, matrícula O 
-2540-BW devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0580 11/07/2013

20130711 
NOMEAMENTO 
PERSOAL 
LABORAL 
TEMPORAL 
LIMPEZA PRAIAS-
PROGRAMA 
COOPERACION 
2013 1731/2013

SELECCION LIMPEZA PRAIAS 
COOPERACION 2013

DECRETO 
2013-0579 10/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 10/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Belén Gómez 
Lende, matrícula 
LU-3097- J. 1746/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0578 10/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 10/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Reinaldo Chao 
Moscoso, matrícula 
O -1953-AY. 1745/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0577 10/07/2013

20130710 
NOMEAMENTO 
PERSOAL 
LABORAL 
TEMPORAL 
AUXILIARES DE 
CLINICA 2013 1730/2013

SELECCION AUXILIARES DE 
CLINICA COOPERACION 2013

DECRETO 
2013-0576 10/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 10/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 María Victoria 
Campos García, 
matrícula LU-2174- 
M. 1744/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0575 10/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 10/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 María Esther 
Reigosa González, 
matrícula 9328 CTZ 1743/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0574 10/07/2013

RESOLUCION 
MOMENAMENTO 
TRIBUNAL 
SELECCION 
PEONS LIMPEZA 
PRAIAS 2013 1731/2013

SELECCION LIMPEZA PRAIAS 
COOPERACION 2013

DECRETO 
2013-0573

10/07/2013 DECRETO 
CONCESION 
AUTORIZACION 
PARA 
CELEBRACION 

1767/2013 Celebración  Festas
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DE FESTAS EN 
CANGAS OS DIAS 
13,14 E 15 DE 
XULLO DE 2013 
DE DATA 10/07/13

DECRETO 
2013-0572 10/07/2013

20130710 
CONCESION 
OCUPACION VIA 
PUBLICA CON 
TERRAZA A BAR 
A RECOVA 1702/2013

Solicitude de Corte ou Ocupación da 
Vía Pública

DECRETO 
2013-0571 10/07/2013

DECRETO 
AUTORIZACION 
DE 
CELEBRACION 
DE FESTAS DO 
CARMEN DE SAN 
MARTIÑO OS 
DIAS 19, 20 E 21 
DE XULLO DE 
2013 DE DATA 
10/07/13 1766/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0570 09/07/2013

2ª SELECCION 
SOCORRISTAS 
OFERTA 12-2013-
3993 1606/2013

SOCORRISTAS COOPERACION 
2013. Expdte. TR351A 2013/104-2

DECRETO 
2013-0569 09/07/2013

LICENCIA COSME 
POSADA 1755/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0568 09/07/2013

Solicitud Salón de 
Actos CENIMA 1752/2013 Solicitud Salón de Actos CENIMA

DECRETO 
2013-0567 09/07/2013

DECRETO 
CONCESION 
AUTORIZACION 
FESTAS DE 
SANTA CILLA OS 
DIAS 12,13 E 14 
DE XULLO 2013 1754/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0566 09/07/2013

Autorización Mcpal 
para auto-taxi  de 
Angel Maroto Pérez 
vehículo 7576HHB 1694/2013

ANGEL MAROTO PEREZ solicita 
autorización para taxi nuevo 
vehículo

DECRETO 
2013-0565 09/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 09/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Josefa 
González 
Tresguerres, 
matrícula LU-9659- 
W. 1742/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0564 09/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 09/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Mª Aurora 
Uría Rguez., 
matrícula LU-8555- 
S. 1740/2013

Recoñecemento do dereito á 
devolución de ingresos indebidos

DECRETO 09/07/2013 Resolución Alcaldía 1741/2013 Recoñecemento do dereito á 
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2013-0563

de 09/07/2013, 
Devolución IVTM 
2013 Rosa Mª 
Lozano Veiga, 
matrícula LU-0123- 
K. devolución de ingresos indebidos

DECRETO 
2013-0562 09/07/2013

Resolución Alcaldía 
de 09/07/2013, 
Exención IVTM 
antigüidade Antonio 
López Suárez, 
matrícula LU-5340- 
J. 1720/2013

Reconocimiento de la Bonificación 
del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (vehículo de más 
de 25 años)

DECRETO 
2013-0561 09/07/2013

LICENCIA 
ALBERTO 
PEREIRA 1735/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0560 09/07/2013

DECRETO 
CONCESION 
FESTAS DO 
CARME DE FOZ 
2013 1734/2013 Celebración  Festas

DECRETO 
2013-0559 09/07/2013

LICENCIA 
MANUEL OTERO 1737/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0558 09/07/2013 1705/2013

Contrato Menor de Obras-
REPINTADO SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL REGO DE FOZ E 
OUTRAS

DECRETO 
2013-0557 09/07/2013

LICENCIA EMMA 
MARIA EIJO 1739/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0556 09/07/2013

Aprobación e pago 
facturas Obradoiro 
Emprego Punta 
Ventoeira 1699/2013

Ordenación de Pagos. 
Incumprimento prelación legal 
04/07/2013

DECRETO 
2013-0555 09/07/2013

LICENCIA JAVIER 
MARTINZ 1726/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0554 09/07/2013

Pago 40% 
subvención 
nominativa Club 
Náutico de Foz 1733/2013

Ordenación de Pagos. Club Náutico 
de Foz

DECRETO 
2013-0553 08/07/2013

LICENCI MARA 
ARSILIA BASEIO 1725/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0552 08/07/2013

20130708 
CONCESION 
TERRAZA A 
FRAGGLE ROCK 1257/2013 ASUNTOS VARIOS

DECRETO 
2013-0551 08/07/2013

20130708 
Convocatoria 
Comisión Especial 
de Contas 1723/2013

COMISION ESPECIAL DE 
CONTAS 11 XULLO 2013

DECRETO 
2013-0550 08/07/2013

20130708 concesión 
ocupacion via 
publica con terraza a 
Cafetería Llas 1655/2013

Solicitud de Corte u Ocupación de la 
Vía Pública

DECRETO 
2013-0549

08/07/2013 COMUNICACION 
PREVIA COLEGIO 
FUNDACON 
MARTINEZ 

1701/2013 Comunicación Previa  (Conforme ao 
art. 71 bis da Lei 30/1992, do de 
novembro)
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OTERO

DECRETO 
2013-0548 08/07/2013

LICENCIA 
RAMON 
MARINEZ TEIJEIR 1724/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0547 08/07/2013 905/2013

CESE INTERVENTOR. LUÍS 
RAMÓN VÁZQUEZ PARGA

DECRETO 
2013-0546 04/07/2013

CAMBIO 
TITULARIDAD 
CAFETIA LLAS 1700/2013

Comunicación Previa  (Conforme ao 
art. 71 bis da Lei 30/1992, do de 
novembro)

DECRETO 
2013-0545 04/07/2013

Recoñecemento 
bienio a Juan C. 
Ares Couto 1587/2013

JUAN CARLOS ARES COUTO. 
Recoñecemento do 7º bienio

DECRETO 
2013-0544 04/07/2013

Reconocimiento 
bienio a Rosa Oroza 
Villar 1588/2013

ROSA MARIA OROZA VILLAR. 
Recoñecemento do 7º bienio

DECRETO 
2013-0543 04/07/2013

Reconocimiento 
bienio a Pilar López 
Pérez 1580/2013

MARIA PILAR LOPEZ PEREZ, 
Recoñecemento 12º bienio

DECRETO 
2013-0542 03/07/2013

Pago facturas Fondo 
Financiación pago 
proveedores. 
Retención PIE Maio. 1662/2013

Ordenación de Pagos. Fondo 
Financiación pago a proveedores

DECRETO 
2013-0541 03/07/2013

Solicitud Salón de 
Actos CENIMA 1685/2013 Solicitud Salón de Actos CENIMA

DECRETO 
2013-0540 03/07/2013 1606/2013

SOCORRISTAS COOPERACION 
2013. Expdte. TR351A 2013/104-2

DECRETO 
2013-0539 03/07/2013

Resolución Alcaldía 
de concesión SAF 
libre concorrencia a 
D. ATILANO 
MARTINEZ REGO 1664/2013 SAF

DECRETO 
2013-0538 03/07/2013

COMUNICACION 
PREVIA ANDREA 
MOLL 1678/2013

Comunicación Previa  (Conforme ao 
art. 71 bis da Lei 30/1992, do de 
novembro)

DECRETO 
2013-0537 03/07/2013

LICENCIA 
CARLOS 
REIMUNDE 1660/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0536 03/07/2013

LICENCIA MARIA 
ARSILIA 
BALSEIRO 1647/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0535 02/07/2013 1525/2013

Bases concurso oposición 8 prazas 
de limpeza de praia a media xornada

DECRETO 
2013-0534 02/07/2013

D20130701 
concesión ocupacion 
via publica para 
terraza a Terra 
Meiga Foz, C.B. 1586/2013

Solicitud de Corte u Ocupación de la 
Vía Pública

DECRETO 
2013-0533 02/07/2013

Resolución alcaldía 
de modificación 
horario de prestación 
do SAF libre 
concorrencia a Dna. 
AMELIA RGUEZ. 
GÓMEZ 517/2013 SAF libre concorrencia

DECRETO 
2013-0532

02/07/2013 Resolución de 
Alcaldía de 
modificación do 

310/2013 S.A.F. LIBRE CONCORRENCIA
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horario de prestación 
do SAF libre 
concorrencia a Dna. 
CARMEN COUTO 
VILLARINO

DECRETO 
2013-0531 02/07/2013

Decreto polo que se 
acorda solicitar 
subvención  para o 
programa Aberto x 
vacacións, ao abeiro 
da Orde do 24 de 
maio, para a 
promoción da 
igualdade 1663/2013

Subvención a entidades locais para a 
promoción da igualdade, ano 2013

DECRETO 
2013-0530 01/07/2013

Resolución - 
Autorización 
utilación pavillón 
Torques de Marzán - 
Ramón Dovale Cao 1670/2013

Autorización utilización pavillón 
Torques de Marzán - Ramón Dovale 
Cao

DECRETO 
2013-0529 28/06/2013

CAMBIO 
TITULARIDAD 
PEDRO ALBERTO 
BERNAOLA 1616/2013

Comunicación Previa  (Conforme ao 
art. 71 bis da Lei 30/1992, do de 
novembro)

DECRETO 
2013-0528 28/06/2013

LICENCIA 
ANTONIO 
FERNNADEZ 
LOPEZ 1635/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0527 28/06/2013

LICENCIA JOSE 
MARIA GARCIA 
LORENZO 1633/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0526 28/06/2013

LICENCIA HELI 
REIGOSA 
IGLESIAS 1610/2013 Licenza Urbanística obra menor

DECRETO 
2013-0525 27/06/2013

Proposta de 
resolución de 
concesión da RISGA 
a Dna. TAMARA 
ARES 
FERNANDEZ 1644/2013 RISGA

DECRETO 
2013-0524 27/06/2013

Resolucion alcaldía 
nomina xuño 2013 1409/2013 NOMINA XUÑO 2013

DECRETO 
2013-0523 27/06/2013

D20130627 
CONCESION 
OCUPACION VIA 
PUBLICA A 
ACTIVIDADES DE 
OCIO Y 
EDUCACION 1589/2013

Solicitud de Corte u Ocupación de la 
Vía Pública

DECRETO 
2013-0522 26/06/2013

Resolución de 
Alcaldia para uso do 
local do baixo do 
Centro Social pola 
Asociación 
Andaravio durante o 
verán 1636/2013

Resolución Alcaldia "Andaravio" 
horarios de verán

DECRETO 
2013-0521 26/06/2013 1631/2013 Solicitud Salón de Actos CENIMA
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DECRETO 
2013-0520 26/06/2013

RESOLUCION 
ORDE 
EXECUCION 
FINCA MAL 
ESTADO 1249/2013 finca mal estado

DECRETO 
2013-0519 26/06/2013

Resolución uso 
instalación Pavillón 
Torques de Marzán - 
Asociación Camino 
de Santiago - La 
Roda 1630/2013

Autorización uso instalación 
Pavillón Torques de Marzán - 
Asociación Camino de Santiago - 
Antonio Cebrián Villodre

DECRETO 
2013-0518 25/06/2013

Orden pago facturas 
Megabyte Foz, S.L. 1570/2013

Ordenación de Pagos. 
Incumprimento prelación legal 
17/06/2013.

DECRETO 
2013-0517 25/06/2013

Movistar, 
aprobación telefonos 
fijos junio 2013 1615/2013

TELEFONICA. Facturas XUÑO 
2013

DECRETO 
2013-0516 25/06/2013

RESOLUCION 
ORDE 
EXECUCION 
LIMPEZA FINCAS 
RUA DO 
PASADOIRO 1205/2013

FINCA MAL ESTADO  RUA 
PASADOIRO

3.- DACIÓN DE CONTA DE INFORME DE MOROSIDADE, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.- 
Dáse conta do informe emitido pola Intervención municipal sobre cumprimento de prazos 
Lei 15/2010, de 5 de xullo – 2º Trimestre de 2013, de data 22 de xullo de 2013.

O  Concello  Pleno,  coa  asistencia  dos  trece  membros  que  o  compoñen,  dánse  por 
enterados.-

4.-  DACIÓN DE CONTA DE PAGO A PROVEEDORES 3ª FASE.- Dáse conta da relación de 
obrigas  pendentes  de pago (3ª  Fase)  que cumpren os  requisitos establecidos  no Real 
Decreto  Lei  8/2013,  de  28  de  xuño,  de  medidas  urxentes  contra  a  morosidade  das 
administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros,  emitida 
pola Intervención municipal de data 29 de xullo de 2013.

O  Concello  Pleno,  coa  asistencia  dos  trece  membros  que  o  compoñen,  dánse  por 
enterados.-

5.-  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA 
NO  FOGAR  DO  CONCELLO  DE  FOZ.- Dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión 
informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadado  na  súa  sesión 
ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2013, que no seu literal indica:

“Dáse conta da proposta de alcaldía da aprobación da ordenanza reflectida no epígrafe,  
co tenor seguinte:

REGULAMENTO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR

FUNDAMENTACIÓN
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A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, fai referencia expresa como 
competencia local aos servizos sociais, establecendo no artigo 25.1 que o municipio, para a 
xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de 
actividades  e  prestar  cantos  servizos  públicos  favorezan  a  satisfacción  de  necesidades  da 
comunidade veciñal, así mesmo o artigo 25.2 contempla que o municipio exercera competencias 
nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas en materia de prestación 
dos servizos sociais e da promoción e inserción laboral.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia, regula o dereito a todas as 
persoas aos servizos  sociais e concretamente no artigo 11.1 f) atribúe como unha das función 
dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos a xestión do servizo de axuda no fogar, así como a 
participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención a 
dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.

Por  outra  banda  o  Plan  Concertado  para  o  desenvolvemento  das  Prestacións  Básicas  de 
Servizos Sociais nas Corporacións Locais (BOE numero 163 de 8 de xullo de 1988), permite o 
desenvolvemento e a consolidación da rede básica dos servizos sociais comunitarios, dende 
unha perspectiva técnica entre as administracións centrais,  autonómica e local  e garante as 
prestacións básicas, entre elas a Axuda no Fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006 do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e 
atención as persoas en situación de dependencia e demais normativa estatal, así como a de 
carácter autonómico;  Orde do 2 de Xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, 
de 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de 
dependencia  e  do  dereito  as  prestacións  do  Sistema  para  a  Autonomía  e  a  Atención  a 
Dependencia,  o  procedemento  para  a  elaboración  do  programa  individual  de  atención  e  a 
organización  e  funcionamento  dos  órganos  técnicos  competentes,  e  principalmente  coa 
publicación da Orde do 22 de Xaneiro de 2009, pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar 
e o Decreto 99/2012 de 16 de marzo polo que se regulan os Servizos Sociais Comunitarios e o 
seu financiamento,  as entidades locais quedan obrigadas a reaxustar e realizar unha adaptación 
da regulación existente do Servizo de Axuda no Fogar, referenciada na Disposición Derradeira 
Primeira do devandito Decreto,  onde establece que os Concellos disporán dun prazo de 18 
meses  desde  o  dia  seguinte  ao  da  súa  publicación  para  a  adaptación  das  respectivas 
ordenanzas.

En consecuencia, o actual  regulamento do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de FOZ 
inscríbese dentro do ámbito de actuación da Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servizos Sociais 
de Galicia; da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local; do Decreto 
99/2012  de  16  de  marzo  polo  que  se  regulan  os  servizos  sociais  comunitarios  e  o  seu 
financiamento; da Orde do 22 de Xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no 
fogar; a Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da Autonomía Persoal e Atención as 
Persoas en Situación de Dependencia; o Decreto 15/2010 de 4 de Febreiro, polo que se regula o 
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito as prestacións do 
Sistema para a Autonomía e a Atención a Dependencia, o procedemento para a elaboración do 
programa  individual  de  atención  e  a  organización  e  funcionamento  dos  órganos  técnicos 
competentes.

CAPITULO I : DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.- OBXECTO E DEFINICIÓN

O presente regulamento ten por obxecto a regulación do Servizo de Axuda no Fogar no Concello 
de FOZ, como prestación básica de actuación dos servizos sociais comunitarios, inserta nun 
sistema  integrado  de  Servizos  Sociais,  de  carácter  complementario  e  transitorio,  con 
planificación, coordinación e control publico.

 O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións as persoas no 
seu  domicilio,  dende  unha  perspectiva  integral  e  normalizadora,  con  carácter  preventivo, 
educativo e rehabilitador, naquelas situacións que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos 
casos  de  desestructuración  familiar,  facilitando  a  permanencia  no  seu  propio  entorno  de 
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convivencia,  favorecendo  a  súa  calidade  de  vida  evitando  ou  retardando  a  súa  posible 
institucionalización.

O Servizo de Axuda no Fogar constitúe un conxunto de atencións/intervencións profesionais, que 
teñen por obxecto a atención de situacións de dependencia no entorno do domicilio habitual 
dos/as usuarios/as, fomentando a autonomía persoal e favorecendo a complementariedade da 
familia e das redes de apoio á mesma. Este conxunto de intervencións serán realizadas por 
persoal cualificado e sempre coa supervisión técnica por parte dos servizos sociais comunitarios 
do Concello.

A finalidade do SAF e a prestación de atencións e coidados de carácter persoal, domestico, 
psico-social, educativo e preventivo, orientado a facilitar aos usuarios/as a autonomía persoal 
suficiente no seu medio habitual, mentres isto sexa posible e convinte.

ARTIGO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

O establecido nesta ordenanza será de aplicación no territorio municipal do concello de FOZ, 
sendo a oficina de servizos sociais municipal  a encargada da xestión do servizo.

ARTIGO 3.- OBXECTIVOS

O obxectivo xeral do SAF e promover unha mellor calidade de vida das persoas, potenciando a 
súa autonomía e unhas condicións axeitadas de convivencia no seu propio contorno familiar e 
socio comunitario.

                      Obxectivos Específicos  :  

.- Favorecer a permanencia das persoas e unidades de convivencia con limitacións de autonomía 
persoal no seu contorno habitual o maior tempo posible e coa maior calidade de vida. 
.-  Previr situacións de crise persoal ou familiar, prestando un conxunto de atencións a aquelas 
persoas que se atopan en situacións de carencia de autonomía ou autovalemento.
.- Evitar ou retrasar o ingreso das persoas en centros residenciais, sempre que as circunstancias 
o fagan posible.
.-  Optimizar  as  destrezas,  capacidades  e  habilidades  persoais  e  familiares  que  permitan  o 
máximo grao de autonomía.
.- Contribuír a creación de hábitos axeitados para garantir unhas condicións de vida dignas.
.- Promover cambios favorables na dinámica familiar.
.- Apoiar e complementar a familia en situacións de sobrecarga derivadas da atención as persoas 
dependentes ou de crise familiar.
.-  Prestar atención, apoio e intervencións de carácter socio educativo a unidades de familiares 
con  menores  a  cargo  en  situacións  de  risco  ou  con  atencións  deficitarias,  ou  ben  noutras 
situacións obxecto de intervención social.
.-  Facilitar aos coidadores familiares a dispoñibilidade de tempo para actividades de carácter 
persoal que teñan que realizar fora do domicilio.
.- Promocionar outras formas de apoio sociocumunitario e do voluntariado social.

CAPITULO   II : TIPOLOXÍA DAS ATENCIÓNS E DESTINATARIOS  

ARTIGO 4.- CONTIDO DO SERVIZO 

O SAF ten consideración de prestación básica, que ofrecera unha atención integral e polivalente 
aos/as usuarios/as, abarcando a cobertura de diferentes necesidades da persoa e/ou familia, 
apoiando  e  fomentando  os  aspectos  de  relación  humana,  a  autoestima  e  a  mellora  das 
condicións de vida.

Todas as atencións e distintas actividades as que fai  referencia este artigo desenvolveranse 
reforzando e complementando as capacidades da persoa usuaria, da súa familia e/ou doutras 
persoas do seu contorno     inmediato, non eliminando nin substituíndo as actividades que a 
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persoa usuaria  poida realizar  e en ningún caso suplantará  nin eximirá  as responsabilidades 
familiares, senón que as reforza e complementa.
As actividades que se van a desenvolver dende o SAF poderán ser complementarias a outras 
intervencións realizadas polos/as distintos/as profesionais doutros programas e proxectos dos 
servizos sociais.

Para a realización das diversas atencións para desenvolver dende o SAF, a persoa usuaria 
debera  dispor  ou  proverse  dos  medios  necesarios,  contando,  si  e  preciso,  co  apoio  e 
asesoramento dos servizos sociais
comunitarios.

De conformidade coa valoración técnica realizada polos servizos sociais comunitarios, poderán 
prestarse os seguintes tipos de atención, de acordo coa seguinte tipoloxía: 

1.- Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria.

Comprende  as  tarefas  dirixidas  especificamente  a  persoa  usuaria  cando  esta  non  poida 
realizalas por si mesma ou precise de apoio para levalas a cabo:

.- Asistencia para levantarse ou deitarse.

.- Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.

.- Control do réxime alimentario e axuda, se e o caso, para alimentarse.

.-  Supervisión do estado de saúde, se procede, da administración da medicación prescrita por 
facultativos.
.- Apoio ou axuda para cambios posturais, mobilizacións, orientacións espacio-temporais.
.- Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.
.- Adestramento na realización das actividades da vida cotiá no entorno domestico que potencien 
a autonomía do/a usuario/a.
.-  Acompañamento fora do lugar para acudir a consultas, tratamentos ou outras actividades de 
apoio e/ou convivencia social.
.- Apoio na realización de xestións necesarias ou urxentes.

2.- Atencións das necesidades de carácter domestico e da vivenda, tales como:

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

.- Compra de alimentos e outros produtos de uso común.

.- Preparación de alimentos.

.- Lavado, coidado das prendas de vestir e pasar o ferro.

.- Coidados básicos da vivenda.

.-  Calquera outra tarefa necesaria para o normal  funcionamento do domicilio  do/a usuario/a, 
referenciada no proxecto individual de intervención.
Este tipo de atencións poderá ser facilitado en parte, se e o caso, por programas específicos de 
lavandería ou alimentación a domicilio.

3.- Atencións de carácter psicosocial:

Que favorezan a participación familiar e co entorno, así como de apoio ao desenvolvemento de 
capacidades persoais  tales como a afectividade,  a convivencia  na estrutura  familiar,  facilitar 
actividades de ocio no propio fogar, apoio e orientación nos cambios da dinámica e estruturación 
familiar,  a  integración  na  comunidade,  de  acompañamento  fora  do  fogar,  de  apoio  para  a 
realización de xestións básicas como facer a compra ou ir ao médico, etc.

4.- Atencións de carácter socioeducativo:

Son aquelas intervencións formativas, entre outras, na adquisición de hábitos e habilidades e de 
organización,  tales  como:  cambios  de  hábitos  de  orde  e  limpeza,  apoio  na  organización  o 
orzamento familiar, practica en habilidades sociais, organización domestica, apoio no manexo da 
correspondencia, do telefono, etc.

5.- Atencions de caracter tecnico e complementario:
__________________________________________________________________________________________________________
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Son as actuacións que poidan ser necesarias ben para a posta en funcionamento do servizo, ben 
para que continúe en condicións idóneas ou para permitir unha atencións inmediata en situacións 
de crise ou emerxencia.

En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo SAF:

.- A realización de actividades domesticas que non fosen engadidas no proxecto de intervención 
e no acordo do servizo.
.-  Actuacións que, polo seu carácter sanitario deban en todo caso ser realizadas por persoal 
facultativo. 

Todas as atencións prestadas a través do SAF deberanse desenvolver, entendendo o servizo de 
axuda no
fogar, como un apoio a unidade familiar ou de convivencia de tipo:

.- Asistencial

.- Preventivo: evitando internamentos e/ou retrasando os mesmos e permitindo a convivencia no 
seu medio normalizado, así como a participación na dinámica familiar e social.
.-  Educativo: reforzando procesos de adquisición de hábitos e organización do fogar, para o 
funcionamento autónomo da unidade familiar.
.-  Rehabilitador:  tratando  de  recuperar  e  restablecer  a  autonomía  e  o  desenvolvemento  de 
capacidades atrofiadas ou non desenvolvidas suficientemente.

ARTIGO 5.- PERSOAS DESTINATARIAS

O SAF estará dirixido a todas as persoas ou unidades de convivencia do Concello de FOZ para 
as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supona un recurso idóneo de atención.

   Son potenciais usuarios/as do servizo:
.- As persoas maiores con déficits de autonomía.
.-  Persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno 
inmediato.
.-  Fogares  con  menores  en  que  se  observe  a  necesidade  dunha  intervención  de  carácter 
socioeducativo.
.-  Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familiar 
en risco de exclusión social.
.- En xeral, cando exista unha situación de desatención social ou familiar, avaliada tecnicamente 
que xustifique a intervención do servizo.

En todo caso,  darase prioridade no acceso ó servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido 
de atención  dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

CAPITULO   III : ACCESO Ó SERVIZO   

ARTIGO 6.- MODALIDADES DE ACCESO AO SERVIZO

O acceso ao servizo producirase a través dos servizos sociais comunitarios básicos e de acordo 
coas seguintes modalidades: 

1.- ACCESO DIRECTO

O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación de 
dependencia,  se lles  asigne  a  axuda  no  fogar  na  correspondente  resolución  do  Programa 
Individual de Atención (P.I.A.), e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos, 
establecido no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento  da  situación  dependencia  e  do  dereito  as  prestacións  do  sistema  para  a 
autonomía e atención a dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual 
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de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, modificado 
polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo. 

Para estes efectos, o Concello de FOZ, cando sexa o caso, procedera a dar de alta as persoas 
en “lista de agarda”, de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de 
recursos (PAR-SAF). 

As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no 
fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas as que se 
lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

As persoas dependentes valoradas que, polo calendario oficial de implantación, teñan dereito á 
prestación pola vía de acceso directo do sistema da dependencia (P.I.A.  con asignación de 
Servizo de Axuda no Fogar – SAF, non poderán acceder polo sistema de libre concorrencia.

2.- ACCESO DE LIBRE CONCORRENCIA

2.1 Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as 
asista o dereito de acceso efectivo ao catalogo de servizos de atención a dependencia, segundo 
o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da 
prescrición técnica do profesional  de referencia resolverase en réxime de libre concorrencia, 
segundo establecido no presente regulamento.

2.2  De igual  maneira  á  expresada  no  punto  anterior  procederase  nas  situacións  en  que  a 
problemática  principal  estea  relacionada  con  aspectos  de  convivenciais,  socio-educativos  e 
comunitarios.

En tódolos casos, empregarase un baremo no que, ademais dos posibles déficits de autonomía, 
se valoren  factores de carácter persoal e sociofamiliar, o apoio social, a situación da vivenda e 
outros que dificulten obxectivamente a normalización e a calidade de vida, segundo o anexo I 
deste regulamento.

ARTIGO 7.- INTENSIDADE DO SERVIZO

A intensidade do SAF para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e 
atención á dependencia, determinarase en horas mensuais de atención, distribuídas en función 
das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico,  que estará predeterminado no su 
programa individualizado (PIA). A súa aplicación horaria será flexible, e conforme co proxecto de 
intervención  de xeito  que se  garanta  a  cobertura  das  necesidades  de atención  de carácter 
persoal na realización das actividades da vida diaria todos os dia da semana, festivos incluídos.

A intensidade do SAF para as persoas atendidas pola vía de libre concorrencia, vira determinada 
na  prescrición  efectuada  polo  departamento  de  servizos  sociais  do  Concello  de  Foz, 
determinarase  en  horas  semanais  de  atención,  distribuídas  en  función  das  necesidades  da 
persoa usuaria  e do informe técnico,  así  como,  dos recursos humanos dispoñibles en cada 
momento no concello de Foz para o devandito servizo e, estará definida no seu proxecto de 
intervención (anexo II).  O SAF de libre concorrencia  prestarase de luns a venres na franxa 
horaria de 09.00h a 18:30h. e en ningún caso a intensidade do servizo superará as 10 horas 
semanais nin será inferior a 2 horas semanais, quedando constancia expresa da renuncia por 
parte da persoa usuaria a horas de servizo asignadas de se lo caso.

ARTIGO   8.- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN E PROCEDEMENTO  

O servizo de axuda no fogar estará integrado nos servizos sociais comunitarios de titularidade 
municipal e será coordinado por un/unha profesional do equipo técnico dos servizos sociais do 
concello de Foz, cunha cualificación de diplomado/a en traballo social.

É competencia do Concello a organización propia do SAF coas funcións de Dirección Técnica do 
Servizo,Planificación, Programación, Coordinación, Execución, Seguimento, Supervisión, Control 
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e Avaliación. Tamén é competencia municipal a recepción, estudo, avaliación e resolución das 
solicitudes individuais, así como as propostas de altas, baixas e modificacións do servizo.

Así mesmo, o Concello, como entidade publica, poderá contratar a prestación deste servizo, no 
ámbito das súas competencias a empresas, cooperativas, entidades privadas, etc, debidamente 
autorizadas, segundo o regulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico.

As entidades privadas poderán realizar a prestación dun servizo privado de axuda no fogar en 
réxime  de  libre mercado  sempre  que  cumpran  os  requisitos  de  autorización  e  acreditación 
legalmente establecidos.

Ademais, as entidades privadas non poderán subcontratar a execución da prestación principal do 
SAF, entendendo por tal a atención regular e continuada realizada no fogar da persoa ou unidade 
de convivencia usuaria, en aplicación do proxecto de intervención deseñado para cada caso. Sen 
embargo, poderanse subcontratar prestacións complementarias do servizo, entendendo por tales 
aquelas que non teñan carácter regular, as que se poidan executar fora do domicilio e as que 
reforcen a atención regular por medios técnicos ou humanos especializados.

1.- No procedemento a desenvolver na modalidade de   ACCESO DIRECTO (SAF Dependentes  ), 
dirixido a persoas con dependencia valorada e que teñen a resolución do programa individual de 
atención (PIA) onde se determine o servizo de axuda no fogar, a que terá a consideración de 
resolución de asignación e incorporación ao servizo, será de aplicación o seguinte:

1.1.- Cando no Concello se teña coñecemento a través do sistema informático utilizado (SIGAD), 
da existencia dun novo usuario por esta modalidade, iniciaranse os tramites para proceder a alta 
do mesmo no servizo, sempre que existan horas dispoñibles. O prazo de alta no servizo, será 
como máximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o 
Programa de Asignación de Recursos.

1.2.- O/A traballador/a social dos servizos sociais comunitarios ou da empresa contratada en 
coordinación co anterior,  de se lo caso,   realizará  a visita domiciliaria para a valoración da 
situación actual elaborando o proxecto de intervención e informe social no que se contemplará a 
capacidade económica da persoa usuaria e a cota de copago correspondente cando proceda.

Cando teñan que participar no cofinanciamento do servizo, incorporarase no expediente unha 
orde de domiciliación bancaria e por cada cargo mensual correspondente ó servizo recibido, 
remitiráselle un recibo ou carta de pago por parte do concello.

1.3.- O servizo iniciarase previa presentación da/o profesional asignada/o (Auxiliar) da entidade 
prestadora do servizo por  parte  do persoal  técnico dos servizos sociais  comunitarios ou da 
empresa contratada, no prazo dunha semana.

1.4.- O concello xestionará as altas no servizo atendendo á configuración da lista de agarda e á 
prelación de expedientes no SIGAD e de conformidade coa dispoñibilidade de horas de atención, 
dando  cumprida  información  ás  persoas  dependentes  da  situación  na  que  se  atopa  o  seu 
expediente en cada intre que o solicite, habida conta da actualización continua da devandita 
relación de expedientes no SIGAD.

1.5.-  En  caso  de  desistimento  da  persoa  interesada  ou  renuncia  total  ou  parcial  ó  servizo 
asignado,  esta  expresará  por  escrito  dita  circunstancia,  da  que  quedará  constancia  no  seu 
expediente e se procederá conforme á circunstancia expresada, notificándose o feito á Xunta de 
Galicia. 

2.- Na modalidade de   LIBRE CONCORRENCIA  , será de aplicación o seguinte  :

2.1.-  O procedemento iniciarase por instancia de parte, de conformidade, cos principios xerais 
recollidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións e do 
procedemento administrativo común, e cos baremos que se elaboren en desenvolvemento do 

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

estipulado neste regulamento. A solicitude irá asinada pola persoa interesada ou representante 
legal e na mesma reflectirase a prestación ou prestacións que solicita do SAF.

2.2.-  Cando  circunstancias  debidamente  acreditadas  no  expediente  así  o  xustifiquen,  o 
procedemento de acceso ao servizo poderá iniciarase de oficio.

2.3.- As solicitudes dos particulares para acceder ao servizo deberan ser valoradas en todo caso 
por un/unha traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do concello, que, unha vez 
realizada  a  correspondente  visita  domiciliaria,  determinará,  mediante  informe  preceptivo  e 
vinculante,  a  idoneidade  do servizo,  así  como a  intensidade  recomendable  para  cada  caso 
concreto, calculará o copago correspondente e confeccionará o acordo de servizo e o proxecto 
de intervención, de ser o caso. Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asinar 
o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo III desta ordenanza. 

2.4.-  O órgano competente para ditar resolución será o/a Alcalde/sa ou órgano delegado en 
virtude da delegación de competencias de conformidade co disposto no artigo 21.1 letra s) da Lei 
7/85, de 2 de abril
Reguladora das Bases de Réxime Local. O prazo de alta no servizo será dunha semana dende 
que se aproba a súa solicitude por resolución/decreto de Alcaldía ou do órgano designado para 
as  persoas que acceden ao servizo  na modalidade  de libre  concorrencia.  Para as  persoas 
usuarias as que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia, o prazo de alta será como 
máximo de dous días.

2.5.-  Unha  vez  valorado  un  expediente  e  no  caso  de  que  non  cause  alta  inmediata  por 
indispoñibilidade de recursos humanos e/ou de horas de servizo, este pasará á lista de agarda do 
SAF, notificándoselle esta situación ó/á interesado/a así como a puntuación obtida. Transcorrido 
un prazo máximo de tres meses,  a contar dende o día seguinte a o que fora completada a 
documentación  preceptiva,  sen  formalizarse  nin  notificarse  resolución  expresa,  a  persoa 
interesada deberá entender denegada a súa solicitude. 

2.6.- Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, 
que  deban  efectuarse,  por  circunstancias  de  necesidade  de  organización  do  servizo, 
comunicaranse a persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asignado.
 
2.7.-  O  persoal  técnico  elaborara  un  proxecto  de  intervención,  que  debera  conter:  días  da 
semana  de  atención,  horario  concreto  no  que  se  desenvolvera  a  prestación,  identidade  do 
persoal  de  atención  directa  responsable  da  execución  do  proxecto,  obxectivos  e  tarefas  a 
desempenar  no  domicilio,  seguimento  efectivo  da  prestación  no  domicilio  do  usuario,  con 
carácter mínimo bimensual.

2.8.- Farase entrega a persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, 
debidamente visada polo órgano competente. Así mesmo, entregarase a persoa usuaria e ao 
persoal  de  atención  directa,  copia  do  proxecto  de  intervención  que  conteña  as  tarefas  a 
desenvolver no domicilio.

2.9.- Informarase as persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións, que estará ó seu 
dispor, para calquera queixa ou reclamación. No caso de queixa ou reclamación, facilitarse unha 
copia da queixa a persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspección no prazo de tres 
días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6) do Decreto 254/2011, do 23 de 
decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección de 
servizos sociais en Galicia.

2.10.- O departamento de Servizos Sociais abrirá un expediente por cada persoa usuaria, ou por 
cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constara cando menos:
- Un informe-proposta, asinado polo técnico competente, responsable da coordinación do servizo 
de axuda no fogar.
- Unha resolución de Alcaldía ou do órgano competente designado.
- Un proxecto de intervención. Asinado polo técnico responsable.
- Un acordo de servizo asinado entre o Concello de FOZ e a persoa usuaria.
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- Informes de seguimento periódicos, que terán un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando 
as circunstancias así o aconsellen.

2.11.- En caso de desistimento da persoa interesada ou renuncia total ou parcial ó SAF, esta 
expresará por escrito dita circunstancia, da que quedará constancia no seu expediente e se 
procederá conforme á circunstancia expresada. 

2.12.- Anualmente, farase unha revisión de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de 
comprobar que cumpren as condicións para a continuidade do mesmo. Para a renovación anual 
do servizo,  as persoas beneficiarias deberan presentar  a documentación que proceda ou se 
requira.

2.13 Así mesmo, en adiante, as persoas valoradas como dependentes sen PIA, terán acceso 
directo ao servizo cun mínimo de 2 horas/semana, en función do grao de dependencia e da 
dispoñibilidade de horas e de recursos humanos do concello, de tal xeito que:

- Persoas con grao I: mínimo de 2 horas
- Persoas con grao II: mínimo de 3 horas
- Persoas con grao III: mínimo de 4 horas

3.-  Unha vez  notificada  a  resolución de concesión  do servizo,  deberan acordarse,  entre  os 
servizos  sociais  comunitarios  do  concello  e  a  persoa  usuaria,  as  condicións  básicas  da 
prestación, que se reflectirán no acordo do servizo (ANEXO III).

4.-  Non o obstante o establecido no paragrafo anterior,  cando concorran circunstancias que 
aconsellen unha intervención inmediata do servizo, esta poderá iniciarse de forma inminente sen 
necesidade de acollerse ao procedemento de lista de agarda regrado nesta ordenanza, bastando 
para isto o informe – proposta do Departamento de Servizos Sociais correspondente, no que se 
argumentaran  as  circunstancias  que  aconsellen  esta  inmediatez  así  como  a  conseguinte 
proposta e unha Resolución de Alcaldía ó respecto.

O inicio da prestación por vía de urxencia suporá en todo caso a tramitación do expediente de 
solicitude do servizo, de acordo co procedemento establecido anteriormente.

5.- Na prestación do servizo, ademais do persoal profesional, poderá colaborar persoal voluntario 
baixo a
supervisión  técnica  dos  servizos  sociais  municipais,  para  estes  efectos  cos  procedementos 
contemplados na lexislación vixente en materia de voluntariado.

ARTIGO   9.- DOCUMENTACION PARA USUARIOS DE LIBRE CONCORRENCIA  

A solicitude, dirixida ó/á Alcalde/sa, formularase por escrito en modelo normalizado recollido no 
anexo IV deste regulamento. Se facilitará na oficina de Servizos Sociais, na páxina web e no 
Rexistro Xeral do concello, onde deberá ser presentada, ou a través de calquera dos medios 
sinalados  no  artigo  38.4  da  Lei  3071992,  do  26  de  novembro,  de  Réxime  Xurídico  das 
Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común.

A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:

I. Fotocopia do DNI/NIE da persoa interesada. No caso de actúe a través de representante, 
deberá  presentar  documento  acreditativo  da  representación  invocada  (copia 
compulsada  da  sentencia  de  incapacitación  legal  e  nomeamento  de 
titor/representante legal ou poder notarial) e, en todo caso, fotocopia compulsada do 
DNI/NIE/pasaporte do/a representante.

II. Volante ou certificado de empadroamento e convivencia.
III. Fotocopia da tarxeta sanitaria das persoas beneficiarias do servizo
IV. Informe médico (segundo o anexo V) elaborado polo persoal facultativo do servizo 

público de saúde. Se fora necesario para valorar a prestación do servizo, poderanse 
aportar informes médicos complementarios. 
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V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o 
caso.

VI. Fotocopia do Libro de Familia, no caso de menores de idade.
VII. Xustificante de aluguer da vivenda, de ser o caso.
VIII. Xustificantes de ingresos da persoa beneficiaria do servizo e do resto dos membros 

da unidade de convivencia computables:

a) Fotocopia da última declaración da renda IRPF  e patrimonio (no seu 
defecto certificado de imputacións do IRPF expedido pola Axencia Tributaria 
e/ou certificados negativos).
b) Certificados  ou  xustificantes  de  todos  os  ingresos  procedentes  de 
salarios, pensións, subsidios e outras prestacións económicas que puideran 
existir procedentes de calquera empresa ou organismo (INSS, SPE,  Xunta 
de Galicia, etc).
c) No caso de percepción de ingresos irregulares en contía e periodicidade, 
tomarase como referencia a contía percibida nos doce meses anteriores á 
data da solicitude, mediante declaración xurada individualizada e por escrito.
d) Xustificante das cargas e gravames que diminúan o valor do patrimonio, 
así como das débedas e obrigas persoais das que deba responder, segundo 
a normativa vixente.
e) Calquera outra documentación que sexa requirida polo/a traballador/a 
social  para  a  valoración  da  capacidade  económica  e  no  exercicio  das 
funcións establecidas no presente regulamento (vida laboral, contratos, etc…)

Con  independencia  desta  documentación,  o  concello  poderá  esixir  os  documentos 
complementarios e as aclaracións e comprobacións que, durante a tramitación do expediente 
estime oportunos en relación co servizo/prestación solicitada e cos datos aportados.

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

ARTIGO   10 .- TRAMITACIÓN  

1.-  Recibida  a  solicitude  xunto  coa  documentación  correspondente,  o  persoal  municipal 
responsable do servizo de axuda no fogar, procedera a comprobar os datos aportados e que a 
solicitude  reúne  os  requisitos  establecidos  na  presente  ordenanza  comunicando  a  persoa 
solicitante que nun prazo de 10 días emende a falla ou achegue os documentos preceptivos, con 
indicación de que si  non se fixera así,  de acordo co artigo 71.1o da Lei  30/1992 de 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  da  Administración  Publica  e  do  procedemento  administrativo 
común, se terá desistido da súa petición.

2.- Unha vez completados os expedientes e realizada a visita domiciliaria así como as entrevistas 
necesarias, elaborarase o informe-proposta, no que se recolleran os seguintes datos:

a) Proposta de concesión/denegación.
b) Causa de denegación no seu caso.
c) Puntuación total
d) Tarefas a realizar.
e) Horario do servizo, duración e intensidade do mesmo
f) Apartación económica do/a beneficiario/a
g) Observacións no seu caso.

3.- A proposta de resolución tanto favorable como desfavorable, será sometida a ditame da Xunta 
de Goberno Local ou Decreto do órgano competente municipal en materia de servizos sociais, 
cuxa resolución será remitida por escrito a persoa solicitante.
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4.-  De ser  positiva  a resolución,  en función da dispoñibilidade do servizo,  o/a  beneficiario/a 
pasara a ser alta no SAF, ou ben á lista de agarda, e ocupara nela o numero de orde que lle 
corresponda en función da puntuación acadada polo seu expediente trala súa baremación. No 
caso de igualdade de puntuación a prioridade establecerase pola antigüidade na lista de agarda.

A  concesión  do  servizo  considerase  prorrogada  en  tanto  non  se  acorde  a  súa  baixa  por 
resolución do órgano municipal  competente ou ben se presente baixa xustificada da persoa 
interesada.

Contra  a  denegación  do  servizo,  a  persoa  interesada  poderá  interpoñer  os  recursos  e 
reclamacións estipulados na lexislación vixente.

5.- Este procedemento poderase acurtar cando unha situación reciba a consideración de urxente 
segundo o criterio do/a Traballador/a Social dos Servizos Sociais municipais. A súa xustificación 
estará motivada por presentarse a necesidade de forma imprevista e de súpeto e/ou en situación 
de  alto  risco  e  terá  a  validez  so  mentres  se  manteña  a  situación  desencadeante.  A  súa 
desaparición  levara  consigo  a  extinción  do  carácter  urxente  do  caso  e  pasara  ao  proceso 
ordinario de resolución da petición.

ARTIGO   11 .- REQUISITOS  

Son requisitos xerais para ter acceso o servizo:
 Estar empadroado/a e con residencia efectiva no Concello de FOZ.
 Facilitar a documentación requirida para efectuar a solicitude.

ARTIGO 12.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

1).- Existirá un profesional de referencia que actuara como coordinador do servizo e que debera 
estar en posesión dunha cualificación mínima de diplomatura universitaria na area de servizos 
sociais. No caso de que o numero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico 
mínimo esixible será de 0,02 profesionais en computo de xornada completa por persoa usuaria. 
Nos demais casos aplicarase a seguinte táboa: 

Número de persoas usuarias Persoal técnico mínimo 

50 a 99 1 técnico/a titulado/a a xornada completa 
100 a 199 2 técnicos/as titulados/as a xornada completa 
200-399 3 técnicos/as titulados/as a xornada completa 

Incrementos sucesivos Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponderá un incremento de 
1 técnico/a titulado/a a xornada completa 

2).- O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado 
por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas afectadas por déficit de 
autonomía,  debera  estar  en  posesión  do  titulo  de  formación  profesional  de  grao  medio  de 
atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en 
posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou 
equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os 
certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e a comunidade.
3).- O Concello de FOZ contará e exporá publicamente a ordenanza de funcionamento do servizo 
de axuda no fogar.
4).- O seguimento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo 
persoal técnico sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con carácter 
bimensual.  Da  supervisión  realizada  quedara  constancia  no  correspondente  expediente 
individual.  Mediante esta supervisión revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das 
prestacións expresado no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

ARTIGO 13.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto todo o ano.
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ARTIGO 14.- PROFESIONAIS DO SERVIZO

1.-  Traballador/a  Social dos  servizos  sociais  do  concello  de  FOZ responsable  do programa 
municipal de Axuda no Fogar, a quen lle corresponden as funcións de:

- Programación e avaliación xeral do servizo.
- Difusión e información sobre o servizo.
- Supervisión e control da xestión do servizo.
- Estudo e análise das demandas e dos resultados.
- Recibir a solicitude, realizar o estudo, diagnose, baremación e informe social para a resolución.
-  Sinalar  e definir  os obxectivos das intervencións,  e realizar  o protocolo de derivación que 
puidera precisarse para a prestación do servizo.
- Avaliar a facer o seguimento de cada caso, sempre que sexa necesario e como mínimo, cada 
dous meses.
-  A  coordinación  e  avaliación  continua  co/a  traballador/a  social  da  empresa  ou  entidade 
adxudicataria do
servizo.
- Formular propostas de modificación do servizo: ampliacións, reducións, baixas, etc no caso de 
usuarios  de  libre  concorrencia.  Para  os  usuarios  do  sistema  de  dependencia  estarse  ao 
establecido na normativa de aplicación.
- Comprobación, no seu caso, da veracidade dos datos aportados polos solicitantes do servizo, 
en particular, os compoñentes da unidade de convivencia efectiva. A tal efecto, poderá recadar 
do persoal de vixilancia municipal ou por calquera outros medios, a emisión de informe ou a 
aportación de datos relevantes para efectuar a súa valoración.
- No exercicio da potestade que ten atribuída o Concello, o/a traballador/a social do concello, 
poderá instar a revisión de oficio dos casos nos que se manifeste un cambio das circunstancias 
existentes no momento de acceso ao servizo que puideran dar lugar a denegación/concesión do 
mesmo  ou  variación  do  numero  de  horas  concedidas.  Para  os  usuarios  do  sistema  de 
dependencia estarse ao establecido na normativa de aplicación.

2.- Auxil  iares de Axuda no Fogar  . Son funcións súas:

- Executar as tarefas de atención persoal e domestica deseñadas no proxecto de intervención. 
- Facer  á persoa usuaria partícipe do seu proceso de vida e non substituílo naquelas funcións 
que poida desenvolver por si mesma.
- Orientación en actividades da vida cotiá, favorecendo unha normalización no funcionamento do 
fogar.
- Educar e apoiar as persoas usuarias para crear ou manter hábitos de hixiene da vivenda, aseo 
persoal, control da medicación, etc. 
- Actuar de enlace entre a persoa usuaria e os técnicos do servizo. 
- Colaborar co/a traballador/a social no seguimento e avaliación. 
- Favorecer o apoio social ás persoas usuarias facilitando e fomentando o contacto co exterior. 

CAPITULO   IV : DEREITOS E ÓBRIGAS   

ARTIGO 15.- DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO

As persoas usuarias do servizo, ao abeiro do establecido no artigo 6 da Orde do 22 de xaneiro de 
2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, terán dereito:

1.- Ao acceso ao servizo e a seren tratadas con respecto debido a súa dignidade, intimidade e 
autonomía, en  condicións  de  igualdade  e  sen  ningún  tipo  de  discriminación,  tanto  polos 
profesionais que prestan o servizo, como por parte dos servizos sociais municipais.

2.- A recibiren unha atención individualizada e adaptada as súas necesidades, coa calidade e 
duración prescritas en cada caso.

3.- A recibiren unha información de xeito áxil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos 
e as prestacións do sistema galego de servizos sociais,  así  como a que sexan asistidas e 
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orientadas nos tramites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar 
social.

4.-A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal 
e que asegure a coherencia da intervención.

5.- A coñeceren a organización e o regulamento do servizo.

6.- A coñeceren a situación do seu expediente.

7.- Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

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

9.- Á calidade dos servizos recibidos e a presentar queixas/reclamacións e suxestións ao persoal 
coordinador do servizo sobre a súa prestación efectiva. 

10.- Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da 
actividade do servizo dende a practica dunha oferta positiva do idioma galego.

ARTIGO 16.-   ÓBRIGAS/DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO  

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se recollen no artigo 7 da Lei 
13/2008,de servizos sociais de Galicia, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, e, se e o 
caso,  na lexislación vixente sobre o procedemento administrativo común, terán os seguintes 
deberes:

1.- Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2.- Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e 
utilización  dos servizos,  así  como  comunicar  ao  persoal  de  referencia,  os  cambios  de 
circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideren resultar relevantes na asignación, 
modificación, suspensión ou extinción das prestación ou servizos.

3.-Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colaborando na execución das tarefas do 
persoal ao seu cargo e poñendo á súa disposición os medios materiais necesarios.

4.- Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo a entrevistas programadas, seguindo 
as orientacións e participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro 
ou programa en función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5.- Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais 
comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora,  autonomía persoal  e 
inserción social.

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

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

8.- Comunicar con cinco días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera 
ausencia
temporal que puidese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se 
prestasen no seu domicilio e/ou con 24 horas de antelación cando estas circunstancias fosen 
extraordinarias, imprevistas ou aconteceran de súpeto. De non facelo así, a persoa beneficiaria 
do servizo aboará o 100% do custe desa/s hora/s de servizo non prestada/s.

9.- Participar no pagamento do servizo nos termos que se establezan na Ordenanza Fiscal reguladora do 
prezo publico do servizo vixente en cada momento no concello de FOZ.

ARTIGO 17.-   ÓBRIGAS DO PERSOAL DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR  

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

1.- Observar un trato respetuoso cara a persoa usuaria, evitando que a confianza con este e a 
súa familia interfira no traballo.

2.- Respectar a intimidade da persoa usuaria e gardar a debida confidencialidade.

3.-Respectar integramente o horario e as tarefas establecidas e non realizar cambio algún sen 
previa autorización do profesional responsable.

4.- Avisar aos usuarios/as das súas ausencias coa debida antelación, trala autorización do xefe 
de persoal e a comunicación ao profesional responsable do servizo.

5.- Non recibir en custodia, en ningún caso, diñeiro, xoias nin obxecto algún.

6.- Non recibir ningún tipo de agasallo, prestación ou gratificación por parte do/a usuario/a.

7.- Non dispoñer das chaves do domicilio, agás cando as condicións da situación concreta así o 
esixan, sempre coa demanda e consentimento do/a usuario/a e aceptación da traballador/a social 
responsable do SAF.

8.- Manter unha relación de equilibrio afectivo axustado o/a usuario/a. 

9.- Avisar aos responsables da entidade adxudicataria da prestación do SAF ou no seu caso, aos 
servizos de urxencia correspondentes, naquelas situación en que durante a prestación do servizo 
exista un risco para a integridade do/a beneficiario/a.

CAPITULO   V : EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN E MODIFICACIÓN DO SERVIZO   

ARTIGO 18.- CAUSAS DE EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN OU SUSPENSIÓN TEMPORAL DO SERVIZO

1.- Serán causas de extinción do servizo de axuda no fogar, previa instrución do correspondente 
expediente e audiencia da persoa interesada e por conseguinte a baixa do mesmo, as seguintes:

a)- Por renuncia ou desestimento da persoa usuaria (Anexo VII).
b)- O cambio de programa individual de atención ou proxecto de intervención que implique un 
cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.
c)- Traslado definitivo da súa residencia a outro Concello.
d)- Baixa do Padrón municipal de habitantes.
e)- Falecemento da persoa usuaria ou ingreso en residencia.
f)- Desaparición das causas que motivaron o servizo.
g)- Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na 
prestación do servizo.
h)-  Incumprimento  das  condicións  establecidas  no  acordo  de  prestación  do  servizo  ou  no 
regulamento interno de funcionamento do mesmo.
i)- A falta reiterada de pagamento do servizo durante tres meses consecutivos.
j)- A ocultación de datos económicos ou doutra índole para acceder ó servizo.
k)- A suspensión do servizo por tempo superior a tres meses.

2.- Serán causas de modificación das condicións da prestación do servizo de axuda no fogar as 
seguintes:

a)- A alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo poderá dar lugar a 
modificación das condicións de prestación nas que fora concedido inicialmente. Os cambio de 
circunstancias en calquera caso, deberan reflectirse no expediente individual, mediante un novo 
informe e acordo do servizo e proxecto de intervención.

b)-  As  modificacións  tamén  poderán  producirse  a  petición  da  persoa  interesada  mediante 
solicitude subscrita pola mesma e coa valoración do/a traballador/a social dos servizos sociais 
comunitarios, á vista dos posibles cambios da situación que motivou a concesión.
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c)- As persoas usuarias que tiveran accedido ao servizo de axuda no fogar polo sistema de libre 
concorrencia, e fosen valoradas con posterioridade correspondéndolles a efectividade do dereito, 
poderán ver modificadas as condicións da prestación do servizo conforme ao establecido no 
programa individual de atención e a normativa de aplicación.

3.- Cando se trate dun servizo publico de axuda no fogar, asignado a persoas en situación de 
dependencia,  na correspondente resolución de Programa Individual  de Atención,  consonte ó 
establecido no Decreto 176/2007 , do 6 de setembro, na Orde do 2 de Xaneiro de 2012, de 
desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para 
o  recoñecemento  da  dependencia  e  do  dereito  ás  prestacións  do  sistema  na  Comunidade 
Autónoma de Galicia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e 
a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes,  modificado polo Decreto 
148/2011, do 7 de Xullo, e demais normativa vixente; a incoación por parte da entidade titular do 
servizo, dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo, 
que deberá notificarse en todo caso ó órgano competente para ditar resolución de Programa 
Individual de Atención.

4.- Serán causas de suspensión temporal do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes:

a)- A ausencia temporal do domicilio, neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo 
de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivaron esta ausencia.

b)-  Modificación  temporal  das  causas  que  motivaron  a  necesidade  do  servizo:  poderá 
suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causantes da suspensión, 
coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e a 
atención a dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa 
reguladora.

CAPITULO   VI : REXIME ECONÓMICO E FINANCIEIRO  

ARTIGO 19.- FINANCIAMENTO DO SERVIZO

O servizo de axuda no fogar do concello de FOZ, financiarase coas achegas económicas das 
administración públicas pertinentes, o orzamento municipal e as apartacións dos/as usuarios/as 
en aplicación dos baremos aprobados polo concello e establecidas no Acordo Regulador  do 
Prezo Público pola prestación do SAF.

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

ARTIGO    20.-  DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE ECONÓMICA DO SISTEMA DE ATENCIÓN A   
PERSOAS USUARIAS DA DEPENDENCIA

1.- A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de 
atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atención á súa renda e, se e o 
caso,  ao seu patrimonio.  Teranse  en conta,  ademais,  a  renda e  patrimonio  o  cónxuxe  e  a 
existencia  de  persoas  convivintes,  economicamente  dependentes.  Para  o  calculo  da  citada 
capacidade económica,  observaranse os criterios e regras dispostos na Resolución do 2 de 
Decembro  de  2008,  da  Secretaria  de  Estado  de  Políticas  Sociais,  Familia  e  Atención  á 
Dependencia e Discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do Sistema 
para  a  Autonomía  Persoal  e  Atención  a  Dependencia,  sobre  determinación  da  capacidade 
económica do beneficiario e sobre os criterios de participación deste nas prestacións do dito 
sistema, así como as normas regulamentarias promulgadas pola Xunta de Galicia que incorporen 
aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais e demais normativa.

2.- O resultado do calculo da capacidade económica, correspondente as persoas dependentes 
valoradas  con  dereito  de  atención  recoñecido  no  servizo  de  axuda  no  fogar,  constara  na 
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resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade 
co  que establece  o  artigo  38 do Decreto  15/2010,  do  4  de  febreiro,  polo  que  se  regula  o 
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito as prestacións do 
sistema para a autonomía e atención a dependencia, o procedemento para a elaboración do 
programa  individual  de  atención  e  a  organización  e  funcionamento  dos  órganos  técnicos 
competentes.

ARTIGO  2  1.-  DETERMINACIÓN  DA  CAPACIDADE  ECONÓMICA  DAS  PERSOAS  USUARIAS   
DOUTROS SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO (SAF LIBRE CONCORRENCIA)

1.-  Para os efectos deste artigo considérase persoa usuaria aquela para a cal  se solicite o 
servizo.  No  caso  de  intervención  con  familias,  entenderase  como  persoa  usuaria  un  dos 
membros adultos da unidade de convivencia responsable dos menores que formen parte dela.
No servizo de axuda  no fogar  prestado a  persoas  ou unidades de convivencia  distintas as 
referidas no artigo anterior, o computo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes 
criterios:

2.- Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. 
Para estes efectos considerase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se 
refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas 
físicas.
Terán a consideración de ingresos a suma da parte xeral maila parte especial da base impoñible, 
previas á aplicación do mínimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas físicas. 
No caso de persoas non obrigadas a declarar,  as bases impoñibles a que se fai  referencia 
obteranse como resultado de lles aplicar ós datos existentes na Administración os criterios da 
lexislación do imposto sobre a renda das persoas físicas.
A  capacidade  económica  por  razón  de  renda  determinarase  dividindo  a  renda  ou  rendas 
computables,  de acordo co número anterior,  entre a suma dos compoñentes da unidade de 
convivencia.
Para o cómputo da renda teranse en conta os datos correspondentes a última declaración fiscal 
dispoñible ou pensión coñecida.

3.- Realizarase unha revisión anual para a actualización da información relativa á capacidade 
económica das persoas usuarias do SAF.

4.-  No  nivel  de  renda  dos/as  beneficiarios/as,  e  de  acordo  ao  establecido  na  Disposición 
Adicional  Sexta  da  Lei  39/2006,  non  se  terán  en  consideración  como  renda  a  contía  das 
prestacións públicas vinculadas ao servizo para coidados no contorno familiar e de asistencia 
personalizada que se derivan da aplicación deste texto lexislativo.

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

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

ARTIGO 22.- PARTICIPACIÓN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS DEPENDENTES 
CON  DEREITO  DE  ATENCIÓN  RECOÑECIDO  COMO  USUARIAS  DO  SERVIZO  DE  AXUDA  NO 
FOGAR   (ACCESO DIRECTO)  

1.- No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar 
para persoas
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dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior ao indicador 
publico de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedara exenta da obriga de participar no custo 
do servizo.

2.- Nos demais supostos, aplicaranse a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en 
termos  de  porcentaxe  sobre  a  capacidade  económica  da  persoas  usuaria  e  en  función  da 
intensidade do servizo asignado:

Grao I Grao II Grao III 

Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II 

Capacidade económica (referida ao 

IPREM) 

20 horas 30 horas 40 horas 55 horas 70 horas 90 horas 

Inferior ou igual ao 100% do IPREM 

(≤532,51€)

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

Maior do 100% e menor ou igual ao 

115% do IPREM (532,52-612,39)

4,52% 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09% 

Maior do 115% e menor ou igual ao 

125% do IPREM (612,40-665,64)

5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64% 

Maior do 125% e menor ou igual ao 

150% do IPREM (665,65-798,77)

5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19% 

Maior do 150% e menor ou igual ao 

175% do IPREM (798,78-931,89)

5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59% 

Maior do 175% e menor ou igual ao 

200% do IPREM (931,90-1065,02)

5,72% 8,30% 10,87% 14,45% 18,31% 22,89% 

Maior do 200 % e menor ou igual ao 

215% do IPREM (1065,03-1144,90)

5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23% 

Maior do 215 % e menor ou igual ao 

250% IPREM (1144,91-1331,28)

6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14% 

Maior do 250 % e menor ou igual ao 

300% IPREM (1331,29-1597,53)

6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97% 

Maior do 300 % e menor ou igual ao 

350% IPREM (1597,54-1863,79)

6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66% 

Maior do 350 % e menor ou igual ao 

400% IPREM (1863,80-2130,04)

6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16% 

Maior do 400 % e menor ou igual ao 

450% IPREM (2130,05-2396,30)

6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53% 

Maior do 450 % e menor ou igual ao 

500% IPREM (2396,31-2662,55)

6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82% 

Superior ó 500% do IPREM (≥2662,56) 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04% 

3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de 
atención  co  numero de  horas  expresadas  no  PIA,  ou  cando  por  tratarse  dun  suposto  de 
compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catalogo as horas reais prestadas 
de servizo de axuda no fogar sexan inferiores a cantidade expresada en cada columna da táboa 
anterior  para  o  grao  e  nivel  correspondente,  a  cantidade  a  pagar  sera  minorada 
proporcionalmente a diminución das horas efectivas de servizo.

4.-  En  ningún  caso,  o  importe  da  participación  económica  que  debera  ingresar  a  persoa 
beneficiaria  en  concepto  de  copagamento,  poderá  exceder  o  65  %  do  custo  do  servizo 
determinado en termos de prezo/hora.

ARTIGO  23.-  PARTICIPACIÓN  DAS  PERSOAS  USUARIAS  NO  FINANCIAMENTO  DOUTROS 
SERVIZOS QUE
IMPLIQUEN COPAGAMENTO (SAF LIBRE CONCORRENCIA)
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1.- Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non 
teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso 
efectivo ao catalogo de
servizos de atención a dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na 
Lei 38/2006, observarase en cumprimento do establecido no artigo 62 do Decreto 99/2012 do 16 
de marzo, a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do 
servizo en base ao calculo da capacidade económica, de acordo co establecido no presente 
regulamento:

      MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA

Capacidade económica    (IPREM) Participación no custe do SAD básico

Menor do 0,80 do IPREM 0

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM Entre o 10% e o 30%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM Entre o 20% e o 50%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM Entre o 40% e o 70%

Maior de 2,5 Entre o 60% e o 90%

2.- O concello de Foz, respectando o cadro de participación económica do artigo anterior e unha 
vez aprobado o presente regulamento e a correspondente  Ordenanza Reguladora do Prezo 
Público  pola  prestación  do  SAF,  aplicará   a  seguinte  táboa  reguladora  da  progresiva 
participación económica no custo do servizo en base ao calculo da capacidade económica:

Capacidade económica   IPREM Participación no custe do 
SAF libre concorrencia

Menor do 0,80% do IPREM Menor de 426,01€ 0

Maior do 0,80% IPREM e menor ou igual ó 100% IPREM De 426,02 a 532,51  10% 

Maior do 100% IPREM e menor ou igual ó 125% IPREM De 532,52 a 665,64  15% 

Maior do 125% IPREM e menor ou igual ó 150% IPREM De 665,65 a 798,77 20%

Maior do 150% IPREM e menor ou igual ó 175% IPREM De 798,78 a 931,89 30%

Maior do 175% IPREM e menor ou igual ó 200% IPREM De 931,90 a 1065,02 40%

Maior do 200% IPREM e menor ou igual ó 225% IPREM De 1065,03 a 1198,15 60%

Maior do 225% IPREM e menor ou igual ó 250% IPREM De 1198,16 a 1331,28 70%

Maior do 250% IPREM Maior de 1331,29 90%

3.- A táboa anterior poderá ser modificada e/ou actualizada, coa conseguinte aprobación das 
posibles novas/futuras ordenanzas reguladoras do prezo público do servizo, respectando en todo 
caso as marxes establecidas no Decreto 99/2012 do 16 de marzo (táboa do punto 1 deste artigo). 
Así  mesmo,  as  contías  de  copago  que  deban realizar  as  persoas  beneficiarias  do  servizo, 
actualizaranse segundo proceda coma consecuencia das variacións do valor do índice IPREM e 
do custe da hora de servizo que exista en cada momento. 
    
4.-  En calquera caso, e de acordo co establecido no artigo 62.4 do Decreto 99/2012, de 16 de 
marzo, establecese un limite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40 % 
da súa capacidade económica.

ARTIGO 24.- AFECTACIÓN DOS INGRESOS MUNICIPAIS POLO COPAGAMENTO DOS SERVIZOS

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os 
ingresos que recade o concello de FOZ en concepto de achega das persoas usuarias para a súa 
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participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento dos 
servizos sociais que reciban.

ARTIGO  25.-  DA  COORDINACIÓN  COAS  ENTIDADES  PRIVADAS  QUE  ATENDAN  A  PERSOAS 
USUARIAS   FINANCIADOS TOTAL OU PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS  

1.- No caso de que o servizo de axuda no fogar se preste, a través dunha entidade privada, 
existira unha coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios.

2.- Para tal efecto, establecerase un protocolo de comunicación de altas no servizo de cada 
persoa usuaria, dirixido aos servizos sociais comunitarios do concello.

3.- Así mesmo, a entidade trasladara aos servizos sociais comunitarios, unha copia actualizada 
do correspondente proxecto de intervención e dos informes de seguimento.

ARTIGO 26.- OBRIGADOS AO PAGAMENTO

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

ARTIGO 27.- NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGO

A obriga de pagar os prezos públicos regulados, nace, en xeral, dende que se inicie a prestación 
do servizo e deberá facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestión:

1.-  Os prezos públicos contemplados nesta  ordenanza satisfaranse con carácter  posterior  a 
prestación do servizo e con carácter especifico, durante a primeira quincena do mes seguinte.

2.-  Por  parte  do  concello  e  sobre  a  base  do  informe  de  liquidación  mensual  asinado  polo 
Traballador/a  Social,  elaborarase  un  recibo  individual  co  importe  correspondente  ao  servizo 
prestado no mes anterior, que se remitirá a entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria 
para que se efectúe o pagamanento.

CAPITULO   VII : REXIME SANCIONADOR  

ARTI  GO 28.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS  

As  infraccións  e  sancións  rexeranse,  no  relativo  aos  pagos,  pola  Lei  58/2003,  do  17  de 
decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 
de decembro, de servizos sociais de Galicia e demais normativa de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Naqueles supostos nos que a revisión supoña a perda da condición de beneficiario do servizo por 
aplicación do disposto no presente regulamento e na normativa autonómica citada, o beneficiario 
disporá, potestativamente, dun prazo de 15 días durante o cal seguirá recibindo a prestación aos 
efectos de que durante o citado prazo poda atopar alternativas ao mesmo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Unha vez entre en vigor o  presente Regulamento nos termos reflectidos na Disposición Final 
quedará automaticamente derrogado o anterior regulamento aprobado polo Concello de Foz en 
sesión plenaria do 30/10/09 , publicado no BOP Lugo nº 17 do venres  22/01/2010.

DISPOSICIÓN FINAL

O  presente  Regulamento,  unha  vez  aprobado  definitivamente  e  publicado  na  forma  legal 
establecida, no Boletín Oficial da Provincia, entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo de 15 
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días hábiles dende a data de publicación, conforme ao previsto nos art. 70.2 e 65.2 da lei 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, permanecendo en vigor ata que se aprobe 
a súa modificación ou derogación expresa.

B.O.P. nº    de        de                2013

FOZ,     de                  de  2013.- O ALCALDE, Javier Jorge Castiñeira

    

     ANEXO I
BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN 

RÉXIME DE LIBRE CONCORRENCIA
(modalidade de prestación básica de servizos sociais de atención primaria)

FACTOR-1:  A) TÁBOA DE EQUIVALENCIA PARA O NIVEL DE AUTONOMÍA 
PERSOAL (máximo total 40 puntos)

O valor  asignado en función da falta  de autonomía das persoas será o que se deduza da 
valoración realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e do 
grao de dependencia.
As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantación teñan dereito á 
prestación pola vía de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignación de 
servizos de axuda no fogar), non poderán acceder polo sistema de libre concorrencia.
A  asignación  de  valor  en  función  do  factor  “autonomía  persoal”  realizarase  de  acordo  coa 
seguinte táboa:

Táboa de equivalencias para a valoración do nivel de autonomía persoal

Grao de 
discapacidade 

en 

De 33% De 65% 

75%-100% 81%-87% 88%-93% 94%-100% menores de 
18 anos sen 
valoración de 
ATP ou BVD 

Falla de 
autonomía 
pero 
pendente 
de 
valoración

75%-100% 
discapacidade 
e  

75%-100% 
discapacidade

75%-100% 
discapacidade 

75%-100% 
discapacidade 

Grao de 
discapacidade 

+ axuda 
terceira 
persoa. 

a 64% de 
discapacidade 

a 74% de 
discapacidade 

ata 14 pts. 
ATP 

e 15-29 pts. 
ATP 

e 30-44 pts. 
ATP 

e 45-72 pts. 
ATP 

ATP (R.D. 
1971/1999) 

 

75% 
discapacidade 
e ata 24 pts. 
BVD 

25-39 
pts. 

BVD 

40-49 pts. 
BVD

50-64 
pts. 

BVD 

65-74 pts. 
BVD 

75-89 
pts. 

BVD 

90-100 pts. 
BVD 

Grao de 
discapacidade 

+ axuda 
terceira 
persoa. 

Puntuación 
BVD (R.D. 
504/2007) 

Grao I, Grao I,
Grao 
II, Grao II, 

Grao 
III, Grao III, 

Situación de 
dependencia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 (Decreto 
176/2007) 

Puntuación 

3 pts. 5 pts. 10 pts. 14 pts. 20 pts. 24 pts. 30 pts. 32 pts. 38 pts. 40 pts. 
Nivel de 

autonomía 
persoal 

TOTAL PUNTOS AUTONOMIA PERSOAL
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FACTOR-1:   B)  INDICADORES  VALORATIVOS   DA  CAPACIDADE  DE 
AUTOVALEMENTO (máximo total 60 puntos)

 

     1.1.-CAPACIDADE MOTORA: (grupo = puntos)

     A.- Levantarse: 

     Grupo 0: Levántase só. 
     Grupo 1: Levántase só pero con dificultade. 
     Grupo 2: Levántase con axuda. 
     Grupo 3: Non se levanta. 

     B.- Deambular: 
 
     Grupo 0: Camiña só. 
     Grupo 1: Camiña só con dificultade. 
     Grupo 2: Camiña con axuda de bastón ou similar. 
     Grupo 3: Inmobilidade (en cadeira de rodas/encamado).  

     C.- Saír da casa: 

     Grupo 0: Sae só. 
     Grupo 1: Sae con dificultade. 
     Grupo 2: Sae con axuda. 
     Grupo 3: Non sae (non sobe nin baixa escaleiras). 

     1.2.- SENTIDOS: 

     A.-Visión: 

     Grupo 0: Boa. 
     Grupo 1: Déficit visual. 
     Grupo 2: Grave déficit visual. 
     Grupo 3: Cegueira. 

     B.-Audición: 

     Grupo 0: Boa. 
     Grupo 1: Déficit auditivo. 
     Grupo 2: Grave déficit auditivo. 
     Grupo 3: Xordeira. 

     C.-Linguaxe: 

     Grupo 0: Normal. 
     Grupo 1: Difícil de comprender.  
     Grupo 2: Incomprensible. 
     Grupo 3: Non fala. 

     1.3.- CAPACIDADE PSIQUICA: 

     A.-Orientación temporo-espacial: 

     Grupo 0: Boa. 
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     Grupo 1: Desorientación ocasional (leve), pérdese e confúndese a veces. 
     Grupo 2: Desorientación frecuente. 
     Grupo 3: Desorientación total. 

    

 B.- Memoria: 

     Grupo  0: Boa/Normal. 
     Grupo 1:  Retén actos recentes con dificultade.  Coñece ás persoas aínda que esquece 
algunha cousa. 
     Grupo 2: Retén soamente feitos antigos, comprende ás persoas. 
     Grupo 3: Non retén ningún feito. Demencia total con descoñecemento das persoas. 

     C.- Comunicación: 

     Grupo 0: Normal. 
     Grupo 1: A conversa é posible pero non perfecta. 
     Grupo 2: Imposible manter unha conversa lóxica. 
     Grupo 3: Claras alteracións mentais cualificadas de demencia. 
    
     D.- Conducta: 

     Grupo 0: Normal. 
     Grupo 1: Trastornos de carácter, sobre todo se se disgusta. 
     Grupo 2: Claros trastornos do humor. 
     Grupo 3: Descontrol total dos seus actos. 

     E.- Capacidade de xestión:
     
     Grupo 0: Realiza as xestións por si só/sóa. 
     Grupo 1: Realiza as xestións só con dificultade. 
     Grupo 2: Realiza as xestións con axuda. 
     Grupo 3: Non pode realiza-las xestións. 

     F.- Sociabilidade: 

     Grupo 0: Mantén relacións. 
     Grupo 1: Mantén poucas relacións. 
     Grupo 2: Mantén relacións con dificultade. 
     Grupo 3: Non se relaciona. 

     1.4.- CUIDADOS PERSONAIS: 

     A.- Aseo diario: 

     Grupo 0: Aséase só. 
     Grupo 1: Aséase só con dificultade. 
     Grupo 2: Aséase con axuda. 
     Grupo 3: Aseo xeral encamado ou inmobilizado. 

     B.- Bañarse:_

     Grupo 0: Só. 
     Grupo 1: Só con dificultade. 
     Grupo 2: Con algunha axuda.       
     Grupo 3: Imposibilidade total, precisa doutras persoas. 
 
     C.- Vestirse: 
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     Grupo 0: Só. 
     Grupo 1: Só con dificultade. 
     Grupo 2: Con axuda. 
     Grupo 3: Incapáz. 

     D.- Control esfínteres: 

     Grupo 0: Continencia total. 
     Grupo 1: Incontinencia esporádica.
     Grupo 2: Incontinencia ocasional. 
     Grupo 3: Incontinencia total ou permanente. 

     1.5.- TAREFAS DOMESTICAS: 

     A.- Limpeza do domicilio: 
      Grupo 0: Só.
     Grupo 1: Só con dificultade. 
     Grupo 2: Precisa axuda para certas tarefas.               
     Grupo 3: Non pode facer nada. 

     B.- Preparación comidas: 

     Grupo 0: Só. 
     Grupo 1: Só con limitacións. 
     Grupo 2: Non pode preparala. 
     Grupo 3: Non pode nin quentala. 

     C.- Compras: 

     Grupo 0: Só. 
     Grupo 1: Con axuda ocasional. 
     Grupo 2: Con axuda permanente. 
     Grupo 3: Non pode face-las compras. 

     D.- Lavado e coidado da roupa: 

     Grupo 0: Só. 
     Grupo 1: Só con dificultade. 
     Grupo 2: Con axuda (ordenar, pranchar, tender...). 
     Grupo 3: Non pode. 

TOTAL PUNTOS INDICADORES VALORATIVOS
DA CAPACIDADE DE AUTOVALEMENTO

     

FACTOR-2:  FACTOR SAÚDE (máximo total 3 puntos)

     Grupo 0: Persoas con boa saúde. 
     Grupo 1: Persoas con dificultades temporais de convalecencia. 
     Grupo 2: Persoas afectadas por enfermidade restritiva da mobilidade (artrose, hemiplexía, 
etc...),  e  persoas  afectadas  por  enfermidades  restritivas  da  saúde  mental  (falla  de  rego, 
depresión, etc..). 
     Grupo 3: Persoas afectadas por enfermidades restritivas da capacidade de autocoidado. 

TOTAL PUNTOS FACTOR SAÚDE

    

FACTOR-3:  OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (máximo total 20 puntos)
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3.1.- Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz eléctrica (1 punto)_________________________________________________

Non hai auga corrente (1 punto)________________________________________________

Non posúe WC (1 punto)_____________________________________________________

Non posúe cuarto de baño completo (1 punto)_____________________________________

Non ten neveira (1 punto)_____________________________________________________

Non ten quentador (1 punto)___________________________________________________

Non ten lavadora (1 punto)____________________________________________________

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)_____________________

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda (1 punto)______________________

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda (1 punto)_____________________

3.2.-    Integración no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situación de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)_____________________________

Ausencia de relacións sociais (6 puntos)________________________________________

Existen escasas relacións coas persoas do contorno (4 puntos)______________________

Integración axeitada no contorno (0 puntos)_____________________________________

TOTAL PUNTOS OUTROS ASPECTOS SOCIAIS Puntos

  FACTOR-4:  FACTOR APOIO SOCIAL (máximo total 20 puntos)

                                                                                                                                   Puntos
A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)________

A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou outras 
redes (18 puntos)___________________________________________________________

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)_______________________

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)_________
Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)____________________

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)_____________________

Os familiares néganse a atendelo/a aínda que teñan posibilidades (8 puntos)_______________

Vive só/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a 
menos de 20 km (5 puntos)___________________________________________________

Está ben atendido (0 puntos)__________________________________________________

    TOTAL PUNTOS FACTOR APOIO SOCIAL Puntos

FACTOR-5:  FACTOR SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES (máximo total 
20 puntos)

5.1.  Conflito (máximo total 4 puntos) Puntos
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Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)_________________________

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)____________________________

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)________________

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)____________________

5.2  Limitacións de rol (máximo total 2 puntos) Puntos
Familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan importantes limitacións físicas ou 
psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións aos menores (2 puntos)____________

5.3  Monoparentalidade (máximo total 2 puntos) Puntos
Familias  monoparentais  que  por  distintas  circunstancias  (saúde,  traballo,  idade 
avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)____________________________

5.4  Habilidades parentais (máximo total 2 puntos) Puntos
Familias  con  escasas  habilidades  parentais  (carencia  de  hábitos  alimenticios,  aseo 
persoal, administracións do orzamento, ausencia de roles, organización...) (2 puntos)______

5.5  Número de menores (máximo total 10 puntos) Puntos
Un menor (3 puntos)_________________________________________________________

Dous menores (5 puntos)_____________________________________________________

Tres menores (7 puntos)______________________________________________________

Catro ou máis menores (10 puntos)_____________________________________________

    TOTAL PUNTOS FACTOR SITUACION FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN 
MENORES

Puntos

FACTOR-6:  FACTOR ECONÓMICO (máximo total 12 puntos)

Capacidade económica en relación ó IPREM  IPREM Copagamento 
polo SAF

PUNTOS

Menor do 0,80% do IPREM Menor de 426,01€ 0 12

Maior do 0,80% IPREM e menor ou igual ó 100% IPREM De 426,02 a 532,51  10% 10

Maior do 100% IPREM e menor ou igual ó 125% IPREM De 532,52 a 665,64  15% 8

Maior do 125% IPREM e menor ou igual ó 150% IPREM De 665,65 a 798,77 20% 5

Maior do 150% IPREM e menor ou igual ó 175% IPREM De 798,78 a 931,89 30% 4

Maior do 175% IPREM e menor ou igual ó 200% IPREM De 931,90 a 1065,02 40% 3

Maior do 200% IPREM e menor ou igual ó 225% IPREM De 1065,03 a 1198,15 60% 2

Maior do 225% IPREM e menor ou igual ó 250% IPREM De 1198,16 a 1331,28 70% 1

Maior do 250% IPREM Maior de 1331,29 90% 0

FACTOR-7:  OUTROS FACTORES VALORABLES (máximo total 12 puntos)

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

7.1.- ALIMENTACION 
     Grupo 0: Adecuada. 
     Grupo 1: Normal aínda que sen variedade. 
     Grupo 2: Desorganización en horarios e comidas inadecuadas para a idade, enfermidade, 
tratamento,..  
     Grupo 3: Escasa ou pobre. 

 7.2.- HIXIENE FAMILIAR E DO FOGAR: 
     Grupo 0: Bó aspecto en xeral. 
     Grupo 1: Aspecto xeral descoidado. 
     Grupo 2: Certa falta de hixiene persoal e/ou do fogar. 
     Grupo 3: Sucidade tanto na roupa como no corpo. Sucidade e desorde na vivenda. 

7.3.- ADMINISTRACION ECONOMICA: 
     Grupo 0: Correcta distribución do presuposto. 
     Grupo 1: Distribución incorrecta do presuposto de tipo leve. 
     Grupo 2: Non se cobren as necesidades básicas correctamente porque se gasta en outros 
bens e produtos inapropiados e non urxentes ou realmente necesarios. 
     Grupo 3: Gástase inadecuadamente o presuposto non chegando a final de mes e contraendo 
débedas. 

7.4.-  ACCESIBILIDADE  A  SERVICIOS  E  EQUIPAMENTOS  BASICOS  (CENTRO  MEDICO, 
FARMACIA,  TENDAS  ALIMENTACION,  COMERCIOS  ESPECIALIZADOS,  CORREOS, 
FACENDA, XULGADOS, ETC...). 
     Grupo 0: Cercanía e doado acceso ós servizos e equipamentos básicos. 
     Grupo 1: Pouca distancia e accesos aceptables. 
     Grupo 2: Distancia media e accesos con certas deficiencias. 
     Grupo 3:Moita distancia e vías de acceso en condicións deficientes. Precisa coche para 
calquera xestión en servizos e equipamentos básicos. 

    TOTAL PUNTOS FACTOR OUTROS FACTORES VALORABLES Puntos

PUNTUACIÓN TOTAL XERAL______________________________________________________

 

           

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Proxecto de Intervención

 1.-Datos de Identificación do Expediente
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Expediente Intervención nº Data de solicitude Data de Inicio 

Sector de Referencia  Ámbito de Atención Nº Total de Usuarios 

Nome e Apelidos 
Data de 

Nacemento 
DNI Sexo Estado Civil 

Proxecto Data do Proxecto Data Fin de Proxecto 

  

Antecedentes relevantes:

 2.-Atención a prestar

Días da semana

L M X J V S D 
Nº  horas 

T.DOMÉST

Nº 
horas 

ASEO P.

Nº de horas 
semanais

Horario 

        

Tipo de servizo a prestar 1

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos: 

3.-Existencia doutros Servizos/Apoios prestados a Domicilio

1 Pódese empregar a tipoloxía SIUSS
__________________________________________________________________________________________________________
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Existencia: 

Servizos/apoios:  

Nº de horas semanais: 

 6.-Obxectivos Específicos e Tarefas que se propoñen

Obxectivos do servizo proposto: 

Tarefas a realizar:

6.-Periodicidade do Seguimento (mínimo bimensual)

 Técnico responsable:                                                                                       A Auxiliar Domiciliaria. 
Recibí.

 Asdo.: 

                                                                                                                                                                     Asdo.:____________________
_______

ANEXO III

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Acordo de Servizo

Reunidos  en  ........................................................o 
día  ................................  .......................  dunha  parte  don/dona..
……………………………………….con DNI:…………………….......

__________________________________________________________________________________________________________
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E  doutra  ............................................................................,  en  calidade  de  Técnico 
responsable do servizo de axuda no fogar do concello de Foz.

ACORDAN:

1. Que  o  Concello  de  _______________  /a  entidade 
prestadora   .................................,  prestará  o  Servizo  de  Axuda  no  Fogar 
(SAF), á persoa arriba citada, dende o día _______ do _________ de 20__. 

2. Que a prestación do Servizo de Axuda no Fogar se realizará por un prazo de 
___________________________,  con  posibilidade  de  prórroga  segundo 
valoración  técnica  do  departamento  de  Servizos  Sociais/da  Entidade 
prestadora acreditada

3. Que o SAF se levará a cabo os días da semana ______________________, 
en horario de________________; por un total de ____  horas semanais.

4. Que atendendo á Orde do ---- de ---- que regula o Servizo de Axuda no Fogar, 
a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e á aplicación do 
baremo  que  corresponde,  a  persoa  usuaria  comprométese  a  aportar 
__________ euros mensuais como contribución ao custe do servizo. 

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido 
no  punto  4º,  na  entidade  bancaria  da  súa  elección,  no  número  de  conta 
autorizada para tal efecto.

6. Que,  de  acordo  co  proxecto  de  intervención  establecido  para  o  caso,  as 
actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as 
seguintes: 

 Atencións de carácter persoal
 Atencións de carácter apoio psicosocial
 Atencións de carácter doméstico
 Atencións de carácter socio-educativo
 Atencións de carácter técnico e complementario
 ----------------------------------------------------------------

7. Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e 
que serán levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo serán as seguintes:

8. Que, así mesmo, a persoa usuaria, a súa familia ou persoas achegadas se 
comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

9. Que  as  modificacións  que  puidese  haber  nas  condicións  inicialmente 
estipuladas  neste  acordo,  deberán  ser  recollidas  nun  documento  novo 
asinado  pola  persoa  usuaria  e  a  persoa  responsable  do  SAF,  sendo 
anexadas ao acordo orixinal.

10. Que o servicio se prestará atendendo ás condicións reguladas na Orde 
do  ----  de  ----  que  regula  o  Servizo  de  Axuda  no  Fogar  e  na  ordenanza 
municipal sobre o SAF, onde están recollidas os dereitos e obrigas da persoa 
usuaria,  baixas temporais e causas de extinción.

__________________________________________________________________________________________________________
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Ambas partes dan a súa conformidade ó presente acordo de prestación do SAF, 
e o asinan

En ……………………… a …… de ……………………………….de 200…..

A persoa usuaria                                    O técnico  
responsable 

  __________________                                                    ____________
  

Este documento e os seus anexos contén información reservada e datos de carácter confidencial ó amparo 
da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación ó respecto, para 
o que se esixe o adecuado trato polas partes.

  

ANEXO IV

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Don/a__________________________________con DNI ______________

Idade_________Estado Civil__________Domiciliado en ________________________________

SOLICITA: a valoración do seu caso para a prestación do Servizo de Axuda no Fogar, conforme 
a Normativa Municipal de aplicación deste servizo. 

(EXPOSICION DE ATENCIONS QUE SE SOLICITAN)
                      _____1.-Limpeza do fogar                       _____8.-Aseo persoal

                      _____2.-Coidado da roupa                      _____9.-Compañía
     
                      _____3.-Compras                                    ____10.-Coidados socio-sanitar.

__________________________________________________________________________________________________________
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                      _____4.-Preparación de comidas            ____11.-Apoio psicosocial 

                      _____5.-Actividades puntuais                  ____12.-Activid.socioculturais 

                      _____6.-Teleasistencia                            ____13.-Outras. Especificar  

                      _____7.-Paseo                                         _________________________________

En  FOZ, a _____de____________de______.
                   

Asdo.: _________________________________
Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

.- SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE  F O Z  (LUGO)

ANEXO V – INFORME MÉDICO
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

  
(Dada a incidencia do presente informe na avaliación da solicitude do Servizo de Axuda no Fogar municipal,

 prégase a cumprimentación dos datos contidos no presente informe)

Recoñecemento efectuado polo/a Doctor/a  __________________________________________

Colexiado/a nº____________ de _____________________ médico de ____________________  

ó/á solicitante Don/a_________________________________________________________.

e ó seu cónxuxe Don/a ______________________________________________________.

Solicitante                    Cónxuxe

A) Padece enfermidade infecto-contaxiosa (indicar): 1) Si ou 2) Non.

B) Atópase inmovilizado en cama, necesitando coidados médicos de 
xeito permanente: (indicar): 1) Si  ou  2) Non. .....................................
C)  Presenta  trastornos  psíquicos  graves  que  poidan  producir 
alteracións na convivencia: (indicar):  1) Si  ou  2) Non  ......................

1.-SITUACION FISICA

Válese  por  sí  mesmo/a,  no  seu  aspecto  físico,  para  o 
desenvolvemento  das  actividades  normales/básicas  da  vida  diaria: 
(indicar):  1) Si  ou  2) Non.  .................................................................

1.1. Limitacións no campo visual ou auditivo. Indicar si son: 1) Leves, 
       2) Importantes,  3) Totais ..............................................................

1.2. Incontinencia. Indicar si é: 1) Ocasional, 2) Frecuente, 3) Total....

1.3. Dificultade no manexo de extremidades superiores. Indicar si é:  
       1) Leve,  2) Importante,  3) Total  ..................................................
  
1.4. Dificultade no manexo de extremidades inferiores. Indicar si é:  
       1) Leve,  2) Importante,  3) Total  ..................................................

__________________________________________________________________________________________________________
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1.5. Dificultade respiratoria. Indicar si é: 1) Leve, 2) De moderada a
       severa ...........................................................................................

XUIZO DIAGNÓSTICO.: (Reflectirase a causa médica que ten producido a incapacidade física 
ou psíquica sinaladas. Especificarase tratamento e evolución.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________

Solicitante                    Cónxuxe

2.-SITUACION PSIQUICA

Válese  por  sí  mesmo/a,  no  seu  aspecto  psíquico,  para  o 
desenvolvemento  das  actividades  normales/básicas  da  vida  diaria: 
(indicar):  1) Si  ou  2) Non.  .................................................................

2.1. Desorientación tempo-espacial. Indicar se ten trastornos: 
       1) Leves ou de xeito esporádico, 2) Importantes ou de xeito   
       habitual,  3) Desorientación total....................................................

2.2. Alteracións de percepción. Indicar si son: 1) Leves, 2) Modera- 
       das, 3) Importantes ........................................................................

2.3. Incoherencias na comunicación. Indicar si son: 1) Lixeiras, 
       2) Frecuentes,  3) Totais ...............................................................
  
2.4. Descontrol emocional. Indicar si é: 1) Lixeiro 2) Importante, 
       3) Total  .........................................................................................

2.5. Trastornos da memoria. Indicar si son: 1) Leves, 2) Moderados, 
       3) Graves ......................................................................................

2.6. Trastornos da conducta. Indicar si son: 1) Leves, 2) Moderados, 
       3) Graves ......................................................................................

OBSERVACIÓNS:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

En FOZ, a_____de ___________ de________

Asdo.: _________________________________

ANEXO VI-INFORME TÉCNICO – PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

ANEXO VI - INFORME TECNICO - PROPOSTA DE RESOLUCION
__________________________________________________________________________________________________________
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                    SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

DATOS DO SOLICITANTE
NOME_______________________APELIDOS___________________________________
D.N.I._______________E.C._______IDADE_________SEG.SOC.___________________
ENDEREZO_________________________________TELEFONO____________________

A vista da documentación aportada polo solicitante e logo das  entrevistas e visitas realizadas, emítese a 
seguinte valoración:

1-A.-TÁBOA DE EQUIVALENCIA PARA O NIVEL DE AUTONOMÍA PERSOAL
       Puntos________
1-B.-INDOCADORES VALORATIVOS DA CAPACIDADE DE AUTOVALEMENTO
       Puntos________
2.- FACTOR SAÚDE
       Puntos________
3.- OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (VIVENDA E INTEGRACIÓN NO CONTORNO)
       Puntos________
4.- FACTOR APOIO SOCIAL
       Puntos________
5.- FACTOR SITUACION FAMILIAR / SOCIALIZACION DE MENORES
       Puntos________
6. FACTOR ECONÓMICO
       Puntos________
7. OUTROS FACTORES VALORABLES
       Puntos_______                               

                                                                                                      TOTAL PUNTOS______

En consecuencia, o Traballador Social propón a seguinte resolución:
CONCEDER a  Don/a_____________________________________________  o  Servizo  de 
Axuda a Domicilio solicitado por reunir tódolos requisitos establecidos e de acordo cos seguintes 
detalles  prestacionais,  apoartación  económica  e  nº  de 
horas:________________________________________
_______________________________________________________________________________
DENEGAR a Don/a________________________________________________
o Servicio de Axuda no Fogar, por non reunir tódolos requisitos establecidos a tal fin e que se 
especifican:______________________________________________________________________

En FOZ a ____ de ___________de _____.
O TRABALLADOR SOCIAL,

Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

  

ANEXO VII  -  MODELO DE RENUNCIA DO SERVICIO
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Don/a________________________________________________maior  de  idade,  veciño/a 
de__________e con  enderezo  en  _________________________e D.N.I.  nº______________, 
obrando en  (1)_____________________a V.S. expón:

Que foi  beneficiario  do Servizo de Axuda no Fogar  dependente da Delegación de Servizos 
Sociais deste Concello dende_____________ata a data, e non estando interesado/a en seguir 
beneficiándose  do  citado  servizo,  renuncia  ó  mesmo,  poñéndoo  en  coñecemento  desa 
Delegación para que se acorde conforme ó manifestado.

Polo que se roga a V.S. que, previos os trámites que estime oportunos, dígnese aceptala.

En FOZ, a _____de ___________de_______.

Asdo.: _______________________________.

Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.
(1).-En nome propio, como mandatario, apoderado, representante.

ANEXO VIII – PARTE DE INCIDENCIAS DA/O BENEFICIARIA/O

Don/a________________________________________________maior  de  idade,  veciño/a 
de__________e con  enderezo  en  _________________________e D.N.I.  nº______________, 
obrando en  (1)_____________________a V.S.

EXPON/INFORMA:

Que  é  beneficiario/a  do  Servizo  e  que  a  Auxiliar  de  Axuda  no  Fogar  que  ten  asignada, 
Dna,_____________________________________________,  non  cumpre  cos  aspectos  do 
contrato que de seguido se especifican:

1.- Faltar ó traballo.
2.- Incumprimento do horario.
3.- Non realización das tarefas asinadas.
4.- Non respectar a confidencialidade do Concello.
5.-Outros (especificar):___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Para que conste ós efectos oportunos, asina-la presente.

En FOZ, a_____de ___________ de______._

Asdo.: _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.
(1).-En nome propio, como mandatario, apoderado, representante.

ANEXO IX – PARTE DE INCIDENCIAS DA AUXILIAR

Don/a____________________________________________con D.N.I.nº______________,
Auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Foz;

EXPON/INFORMA:

Que ten asignado/a ó/á usuario/a Don/a _____________________________________________, 
e que este/a non cumpre cos requisitos do contrato que de seguido se especifican:

1.-Trato incorrecto á traballadora.
2.-Non facilitar os trámites e/ou materiais necesarios para a realización das tarefas.
3.-Non atoparse no domicilio (sen previo aviso).
4.-Ausentarse do fogar durante a prestación do servizo (sen causa xustificada).
5.-Esixencia de tarefas non establecidas no contrato.
6.-Impedir a realización das tarefas sinaladas no contrato.

Para que conste ós efectos oportunos, asina-la presente.

En FOZ, a_____de ___________ de______._

Asdo.: _________________________________

Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.
(1).-En nome propio, como mandatario, apoderado, representante.

ANEXO X – BAIXA TEMPORAL NO S.A.F.

Don/a________________________________________________usuario/a do Servizo de Axuda 

no Fogar, con data de alta ________________, INFORMA: que causará BAIXA TEMPORAL no 

__________________________________________________________________________________________________________
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servizo dende a data ________________ ata a data  ______________, polo que, SOLICITA a 

reserva da praza segundo recolle o regulamento municipal do servizo e por atoparse na situación 

que de seguido se describe.

MOTIVO DA BAIXA TEMPORAL:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para que conste ós efectos oportunos, asina-la presente.

En FOZ, a_____de ___________ de______._

Asdo.: _________________________________

Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 
acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.
(1).-En nome propio, como mandatario, apoderado, representante.

ANEXO XI – MODELO DE EXTINCION DO SERVIZO

Don/a________________________________________________maior  de  idade,  veciño/a  de 

_________________  e  con  enderezo  en  _______________________________________, 

teléfono_____________________  con  número  D.N.I.__________________;  obrando  en 

(1)________________________ a V.S.

EXPON:
Que  é  beneficiario/a  do  Servizo  de  Axuda  no  Fogar   do  Concello  de  Foz  dende  a  data 

__________________ e pola presente SOLICITA  a extinción do devandito servizo polo motivos 

que de seguido se especifican:

MOTIVOS DA PETICION DE EXTINCION:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Para que conste ós efectos oportunos, asina-la presente.

En FOZ, a_____de ___________ de______._

Asdo.: _________________________________

Este documento e os seus anexos son unha comunicación profesional que ten por obxecto información reservada en relación coa que o emisor deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor. Só ten dereito de 

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)

http://matiass.xunta.es/../lexislacion/pdatos_lo15_99.pdf
http://matiass.xunta.es/../lexislacion/pdatos_lo15_99.pdf
http://matiass.xunta.es/../lexislacion/pdatos_lo15_99.pdf
http://matiass.xunta.es/../lexislacion/pdatos_lo15_99.pdf
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acceder á  mesma o seu DESTINATARIO/A, eludíndose calquera responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento puidera  
facerse por parte do receptor e/ou da utilización do mesmo para calquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó 
responsable do departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos persoais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa 
única  finalidade  de  xestionar  e  solicitarlle  a  prestación,  axuda  ou  servizo  do  que  se  trata.  O/A interesado/a  pode  exerce-los  dereitos  de   acceso, 
modificación, cancelación ou oposición previstos na Lei.

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.
(1).-En nome propio, como mandatario, apoderado, representante.

ANEXO XII – AUTORIZACIÓN DE CARGO EN CONTA BANCARIA

                       

DATOS  DO/DA  USUARIO/A  DO SERVIZO TITULAR DA CONTA BANCARIA

 

O/A  USUARIO/A DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO MUNICIPAL AUTORIZA POLA PRESENTE E MEDIANTE A 
SÚA SINATURA Ó CONCELLO DE FOZ, Ó CARGO MENSUAL NA CONTA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN DE 
REFREXA, DA ACHEGA QUE LLE CORRESPONDE EN APLICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO 
PUBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO, DA QUE FOI PREVIAMENTE INFORMADO. 

O/A  USUARIO/A   

Asdo.: ___________________________________
                                                                         

                                                                                                              En Foz a _____de____________de 
20___

CODIGO DO 
BANCO

CODIGO DA 
SUCURSAL

D.C. Nº CONTA NOME DO BANCO

Este documento e os seus anexos son unha  comunicación profesional  que ten por  obxecto información reservada  en relación  coa que o emisor  deste  
documento ten unha obrigación de SECRETO e declarase expresamente de carácter CONFIDENCIAL ó amparo da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demáis lexislación ó respecto e para a que esixe o mesmo tratamento pola parte do receptor.  Só ten dereito de acceder á 
mesma o seu DESTINATARIO/A, eludindose calquer responsabilidade derivada do mal uso que do contido do presente documento poidera facerse por parte  
do receptor e/ou da utilización do mesmo para calesquera outros fins distintos daqueles para os que foi realizado. Pola presente autorizase ó responsable do 
departamento para a recollida, tratamento e derivación dos seus datos personais ós organismos e institucións que o considere oportuno coa única finalidade de 
xestionar e solicitarlle a prestación, axuda ou servizo do que se trata. 

ANEXO XIII  

INFORME DE SEGUIMENTO

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
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 1.-Datos de Identificación do Expediente

Expediente 2 Intervención nº 3 Data de solicitude Data de Inicio 

Sector de Referencia  4 Ámbito de Atención 3 Nº Total de Usuarios 

Nome e Apelidos 
Data de 

Nacemento 
DNI Sexo Estado Civil 

Proxecto Data do Proxecto Data Fin de Proxecto 

  

2.-Motivo do Informe.

3.-Datos relacionados coa prestación do servizo.

 4.-Interpretación e valoración profesional.

 Técnico responsable:                                              

 Asdo.:                                                         

ANEXO XIII  - 

INFORME SOCIAL (S.A.F)

Institución :
Informe emitido por : Nºcolexiado/a
Data :
Dirixido a:
Motivo do informe:

2 Identificación do expediente en SIUSS
3 Número de orde desta intervención en relación co total realizadas neste expediente
4 Tipoloxía SIUSS
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA USUARIA
Apelidos e Nome:
Data de Nacemento: Teléfono: DNI ou nºpasapte:
Enderezo:

PERSOA QUE SOLICITA O SERVIZO:
 Persoa usuaria
 Familia/ persoa achegada
 Persoa  veciña
 Outra/o profesional
 Outras  _________________

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA:
Composición do grupo de convivencia

Apelidos - Nome Parentesco co/a usuario/a Idade Estado Civil Profesión

Familiares ou persoas achegadas que non conviven
Apelidos Nome Parentesco ca persoa usuaria Enderezo Teléfono

Relacións familiares: (…..implicación , colaboración, reparto de responsabilidades da familia ou 
persoas achegadas, qué necesidades están cubertas, cál é a persoa familiar ou achegada que 
asume o rol de coidadora principal…)
Relacións co entorno: (…Con amizades, con persoas veciñas, nivel de participación social, 
utilización de recursos/servizos, se existe illamento ou rexeitamento social….)

SITUACIÓN DA VIVENDA:
Ubicación da vivenda: 

 Urbán
 Rural
 Vivenda illada

Réximen de tenencia: Importe aluguer/hipoteca por mes:

Barreiras arquitéctónicas: 
 Si . Sinalar___________________________________________
 Non

Habitabilidade:
 Soleada Si Non
 Ventilación Si Non
 Humidade Si Non

Estado de deterioro:
 Goteiras            Si Non
 Fendas Si Non
 Ameaza ruina Si Non

Comunicación ( medios de transporte):
__________________________________________________________________________________________________________
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SITUACIÓN ECONÓMICA/LABORAL  DA UNIDADE DE CONVIVENCIA: (….ingresos 
familiares e a súa procedencia, situacións de desemprego, prestacións económicas, gastos fixos 
e extraordinarios que inflúan na situación económica….)

SITUACIÓN DA SAÚDE DA PERSOA/FAMILIA USUARIA DO SAF
Situación saúde física e psiquica (….diagnóstico, tratamento, e asistencia médica que recibe a 
persoa…)
Situación funcional (..autonomía persoal para realizar de actividades da vida diaria, situación de 
discapacidade grao…)
Datos saúde (física, psíquica e funcional) do resto do grupo de convivencia:
Persoa coidadora habitual   das persoas en situación de dependencia:

OUTROS DATOS DE INTERESE: (….información relevante para determinar a concesión do SAF 
como por exemplo, si a persoa acepta ou non o servizo….)

VALORACIÓN PROFESIONAL: (…  relacionar e interpreta as variables anteriores para sintetizar 
a situación- problema…)

PROPOSTA DE INTERVENCIÓN: (…..recolle a idoneidade ou non do SAF, a necesidade 
doutros recursos complementarios…..)

L M X J V S D 
Nº  horas 

T.DOMÉST

Nº 
horas 

ASEO P.

Nº de horas 
semanais

Horario 

        

Asdo.:”.-

Non producíndose intervencións, sométese a proposta de Alcaldía a votación ordinaria 
co resultado seguinte:

- votos a favor: tres do grupo municipal PP
- votos en contra: ningún
- abstencións: 4, dúas dos concelleiros do grupo municipal  PSdeG-PSOE,,  

unha do grupo municipal UNIFOZ, e unha do grupo municipal MIXTO-
BNG.

Consecuentemente pola Presidencia resulta proclamado o seguinte:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULAMENTARIA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.-“

O Sr. Alcalde explica as modificacións que se establecen no decreto 99/2012, e que xa se 
tiveran en conta cando se aprobou a modificación das táboas da Ordenanza Fiscal do 
Servizo de Axuda no Fogar, pero que  tamén hai que modificar na Ordenanza Reguladora 
do Servizo de Axuda no Fogar.
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Toma a palabra a portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAÍLLE,para indicar que o seu grupo municipal sigue sen estar de acordo con estas 
modificacións,  como xa se  expuxera  no  Pleno no que  se  tratou  a  Ordenanza  Fiscal, 
porque se trata dunha subida do prezo desmedida, é pagar máis os que menos teñen, e que 
é unha intromisión  da Xunta na autonomía dos Concellos, porque temos que acatar unha 
suba que ven imposta por ela.

Tamén aproveita para pedir que se aclare cando se vai a sacar a concurso o contrato da 
empresa que leva a axuda no fogar.

Toma a palabra o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ para dicir que sen estar de 
acordo co que isto supón, a aprobación desta ordenanza é si ou si, xa que isto se tratou na 
Xunta de Galicia e ten que aceptarse, xa que alí era onde había que discutilo. Unifoz vai 
votar a favor lamentando que houbese que volver a tratar este tema e que non se fixese 
ben xa cando se aprobou a Ordenanza Fiscal.

Toma  a  palabra  o  concelleiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA para indicar que vai absterse xa que non están de acordo co 
que  supón  este  acordo,  porque  estamos  en  contra  deste  decreto,  porque  na  práctica 
significa que perde o carácter de servizo universal.

Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e dí que 
entende que non é unha vulneración das competencias do Pleno porque este pode non 
acollerse a este Convenio, pero que si se acolle, ten que acatar as súas normas.

Aínda que para algunhas persoas poida subirlles a cota, tamén supón que se amplía este 
servizo a máis persoas, e que sigue sendo público, aínda que isto non significa que sexa 
gratis. No último ano mellorouse moito o finanzamento deste servizo.

Respecto ao contrato para a prestación deste servizo, o Sr. Alcalde indica que se leva dous 
meses sen secretario titular e que aínda que están as bases feitas e que se entregaron 
nunha xunta de portavoces, isto tratarase cando veña o novo secretario.

Toma a palabra a portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAÍLLE,  e di que o que é competencia do Pleno é aprobar tanto a Ordenanza 
Reguladora do servizo como a Ordenanza do prezo,  polo que si  non aprobamos isto 
estamos baixo a ameaza de perder a subvención, co que non temos opción de decidir o 
noso sentido do voto. 

O grupo municipal municipal PSdeG-PSOE, non está de acordo con que se vaia facilitar 
o acceso a este servizo porque a suba supón que non pode asumilo e que é unha suba 
excesiva e desproporcionada, en torno a un cincuenta por cen para un usuario medio.

Respecto ao contrato, si se entregou o borrador das bases, pero que si non se trae ao pleno 
e se consensúa non serve de nada, e tal e como se está a facer agora, estase vulnerando os 
dereitos doutras empresas.

Toma  a  palabra  o  concelleiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO 
RODRIGUEZ, e di que hai que comparar os traballadores de Axuda no Fogar que hai 
neste Concello cos que hai en outros concellos porque iso si é competencia do grupo de 
goberno, xa que este Concello ten agora mesmo só unha persoa traballando, porque a 
outra está de vacacións, cousa que nos últimos quince anos nunca pasou. Que se compare 
con Mondoñedo, Burela e coa poboación que temos nos. Este grupo municipal considera 
que se debería aforrar en outros gastos e repartir máis para este servizo.
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Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente e indica que en dependencia actualmente hai o 
dobre  de persoas  que había  cando o concelleiro  Xaime Cancio  estaba  no equipo de 
goberno.

O  concelleiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO  RODRIGUEZ, 
respóndelle que a Axuda no Fogar dáa o Concello e a Dependencia a Xunta, polo que non 
se pode mesturar unha cousa con outra, e que agora haxa máis persoas que reciben este 
servizo, será porque hai máis persoas que o necesitan.

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non todos os que teñen recoñecida a dependencia 
reciben este servizo porque se fixo unha lei sen dotación económica e entonces non se 
pode prestar este servizo a todos os que teñen recoñecida a dependencia. 

Intervén o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, 
para preguntar de que ano é esa Lei, e tras responder o Sr. Alcalde que é do ano 2008, 
dille  o  concelleiro  que  non  se  pode  seguir  alegando  falta  de  fondos  estando  o  PP 
gobernando tanto a nivel estatal como autonómico e que sigue dende entón sen fondos.

Este grupo municipal o que pide e que se equipare nos medios persoais cos que hai en 
outros concellos como Mondoñedo, Burela, etc.

Toma  a  palabra  o  portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, quen di que se están creando confusións e descubrindo novas 
teorías económicas;  que dicir que hai máis xente dependente porque sube o prezo do 
servizo, é un pouco raro, supón que será debido máis a unha cuestión social (máis xente 
que vive soa, con máis necesidades) que a unha cuestión económica . O certo é que os 
prezos soben unha enormidade. En Ribadeo debe haber dez ou once traballadores cun 
número  similar  de  habitantes  ,  e  o  tema  da  ilegalidade  en  que  está  a  empresa 
concesionaria  deste  servizo,  foi  denunciado por  activa e  por  pasiva,  non só con esta 
empresa senón con outras.

A dependencia non ten que ver coa libre concorrencia, a dependencia é unha lei que hai 
que cumprir e que a Xunta valora, pero se non hai diñeiro haberá que buscalo, que por Lei 
a Administración está obrigada a dar este servizo.

 

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria e, o resultado da votación é o seguinte:

Votos  a  favor:  oito,  cinco  do grupo municipal  PP e  tres  do  grupo municipal 
UNIFOZ.

Votos en contra: ningún

Abstencións:  cinco,  catro  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE  e  un  do  grupo 
municipal MIXTO-BNG.

Consecuentemente, pola presidencia resulta  queda proclamado o seguinte ACORDO:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  23/07/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 2013/3904) INSTANDO Á XUNTA DE 
GALICIA AO MANTEMENTO DE TODO O PERSOAL E OS SERVIZOS DE QUE DISPOÑEN 
AS  ESCOLAS  INFANTIS  DO  CONCELLO  NA  ACTUALIDADE.-  Dáse  conta  do  ditame 
emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2013, que no seu literal 
indica:

“En  vista  de  que  recentemente  tivemos  coñecemento  a  través  dos  medios  de  comunicación  de  que  

presuntamente  se  prevé  reducir  persoal  nas  Escolas  Infantís  do  noso  Concello  para  poñer  en  

funcionamento a Gardería de  Alfoz,  e  despois  de  que  a única alternativa ofrecida polo alcalde para  

solucionar a lista  de espera de nenos e nenas nas Escolas Infantís  do noso Concello fora envialos á  

Gardería que se prevé abrir en Alfoz.

Dende  o  Grupo  Municipal  Socialista  focense  pretendemos  que  se  teña  en  conta  a  solución  que  xa 

propuxemos en varias ocasións a dito problema de falla de plazas nas Escolas Infantís do noso Concello  

consistente en recuperar a Escola Unitaria de Vilaronte

Por todo iso,  o Grupo Municipal  Socialista do Concello de Foz presenta para a súa consideración e  

aceptación polo Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Traballo e Benestar ou do organismo, no  
seu caso, competente, garanta o mantemento de todo o persoal e os servizos que prestan na actualidade as 
Escolas Infantís do noso Concello e se comprometa a reabrir a Escola Unitaria de Vilaronte para dar 
solución á insuficiencia de prazas nas Escolas Infantís do noso Concello.”

Intervén o concelleiro do grupo municipal PP, PEDRO JOSE FERNÁNDEZ MANÍN, e dí que aínda que 
o seu grupo municipal está de acordo con esta moción, vaise abster porque o Alcalde precisamente non  
asiste a esta comisión por estar nunha reunión coa Conselleira para tratar este tema.

Non producíndose  máis intervencións pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

Votos a favor: tres, dous do grupo municipal PSdeG-PSOE, e un do grupo municipal MIXTO-
BNG
Votos en contra: ningún
Abstencións: catro, tres do grupo municipal PP e unha do grupo municipal UNIFOZ

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE 
GALICIA AO MANTEMENTO DE TODO O PERSOAL E OS SERVIZOS DE QUE DISPOÑEN AS  
ESCOLAS INFANTÍS DO CONCELLO NA ACTUALIDADE”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Toma  a  palabra  o  concelleiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO 
RODRIGUEZ, quen di que están a favor, sen estar plenamente de acordo con toda a 
moción; que respecto ao tema da escola de Vilaronte non estaría de acordo, xa que o seu 
grupo municipal considera mellor adaptar unha das plantas que están valeiras na gardería 
actual de Foz.

O  portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, tamén votará no mesmo sentido, xa que considera que é mesturar cousas. No 
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pleno xa se aprobou adaptar a última planta da actual gardería e incluso facer unha nova 
( a proposta do PSdeG-PSOE),  polo que considera que votar tamén o tema da escola 
unitaria de Vilaronte sería mesturar demasiadas cousas.

Este grupo municipal tamén considera que esta é outra medida discriminatoria con Foz, 
cunha escola dotada ben de persoal  e con lista de espera quitar un profesor para reabrir a 
escola de Alfoz con cinco nenos.  Que se debería empregar a xente nova e non crearse 
esta escola a costa de amortizar unha praza na Escola de Foz.

Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  e di que o 
seu grupo municipal está en contra do que se nos quiten servizos que xa se tiñan, pero que 
se están mesturando as cousas. Houbo unha entrevista coa Conselleira, co Xerente do 
Consorcio  Galego,   coa  coordinadora  das  Escolas  da  Galiña  Azul,  coa  directora  da 
gardería e representantes da Ampa e informouse de cal é o sentido desta quita. Non é que 
se quite un profesor en Foz porque se abre a gardería de Alfoz, o que pasa é que se están 
abrindo novos centros e amortizando persoal en centros onde se está por encima da ratio 
profesor-alumno.

A praza de Foz íase para Arteixo, si abre Alfoz irá para alí, pero de todas formas esta 
praza íase amortizar, e preferimos que se abra unha gardería cerca.

Esta é a explicación da Xunta; o Concello vai loitar por non perder ese recurso, pero a 
ratio quedaría cuberta. Entón solicitarase que se supla esta perda con equipamento e que 
se faciliten as condicións para o seu traballo.

Por isto o grupo municipal do PP vai votar a favor desta moción, aínda que tamén entende 
que sería mellor adaptar unha planta nova na actual gardería. O problema é que hai que 
chegar a esta planta mediante unha rampa, e mentres non se faga unha modificación do 
volume do edificio, e había problemas no proxecto , é difícil solucionar isto. 

Actualmente a lista de espera para as garderías de Foz é entre quince e dezanove persoas, 
pero hai que filtrar as listas, xa que hai  xente que está apuntada nas dúas garderías, de 
feito en algunha das ratios aínda hai prazas. De todas formas o grupo municipal do PP si 
cree positivo que se hai xente que queda sen praza en Foz que vaia a Alfoz, pero iso non 
quere dicir que se quiten recursos de Foz para abrir en Alfoz. E todo o que sexa aumentar 
recursos para o noso Concello,  ben vido sexa ,  onde sexa.  E tamén se están a facer 
reformas na outra gardería.

Toma a palabra a palabra a portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA 
PÉREZ GRADAÍLLE, e di que o seu grupo municipal non cree que mesturen cousas, o 
que se fai é aportar unha solución para esa falta de prazas, pero que non teñen ningún 
problema en votar por separado aínda que non están de acordo cos grupos políticos que 
están en contra de que se reabra a escola de Vilaronte cando este tema xa se trouxo a 
pleno e foi aprobado.

Respecto  ás  prazas  amortizar  é  suprimir,  e  iso  é  perder  servizos,  e  servizos  sociais 
básicos; se non  se poden aumentar polo menos deberíase intentar manter eses servizos, e 
máis de vinte nenos sen praza son moitos.

Responde o Sr. Alcalde que non dixo que fosen poucos, que non son trinta persoas, que a 
directora lle dixo que serían entre dezanove, vinte nenos.

Intervén o concelleiro de UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, para dicir que o 
seu grupo municipal nunca votou que se abrise unha gardería na escola de Vilaronte e que 
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o que se debe abrir é a segunda planta da actual gardería, e que si se pode votar por 
separado o seu grupo municipal votará a favor do primeiro punto e absterase respecto ao 
segundo.

Intervén o portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA,   a  ratio  xa  se  cumplía  antes  e  claro  ao  quitar  persoal  despois  as 
consecuencias vense, como a calidade asistencial, ¿parécelle ben que os nenos de aquí 
teñan que ir a Alfoz porque non teñen praza aquí? O ano pasado quedaron vinte e sete 
nenos  sen  praza  mentres  que  nos  outros  concellos  non  quedan.  Hai  que  mellorar  a 
situación e non se mellora quitando unha persoa deste servizo.

Respóndelle o Sr. Alcalde, que en ningún momento o seu grupo municipal estaba a favor 
de que se vaia calquera recurso,  o que está é explicando as razóns que lle deron na 
Consellería e que non están de acordo con elas. E que hai unha serie de melloras que 
piden a dirección da gardería e a Ampa que se solicitarán á Consellería.

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, que se vota en dúas partes dado que o grupo municipal 
PSdeG-PSOE  acepta  que  se  traten  as  dúas  cuestións  por  separado,  producíndose  o 
seguinte resultado:

Respecto ao punto primeiro, de “Instar á Xunta de Galicia ao mantemento de todo o 
persoal e os servizos de que dispoñen as Escolas Infantís do Concello na actualidade”:

- Votos a favor : trece, cinco do grupo municipal PP, catro do grupo municipal 
PSdeG-PSOE,  tres  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  un  do  grupo  municipal 
MIXTO-BNG

- Votos en contra: ningún

- Abstencións: ningunha

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  23/07/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, NA SÚA PRIMEIRA PARTE.

Respecto ao segundo punto que sería “Utilizar a escola de Vilaronte como gardería para 
cubrir a carencia de prazas do Concello”, o resultado da votación é o seguinte:

- Votos a favor: catro do grupo municipal PSdeG-PSOE.

- Votos en contra: tres do grupo municipal UNIFOZ.

- Abstencións: seis, cinco do grupo municipal PP, unha do grupo municipal 
MIXTO-BNG.

Consecuentemente, este punto queda aprobado polo Pleno.

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 2013/3905) INSTANDO Á XUNTA DE 
GALICIA A REMATAR O ARRANXO DA ESTRADA FAZOURO-SAN ACISCLO.- Dáse conta 
do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de 
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Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2013, que no seu 
literal indica:

“En vista do estado actual que presenta a estrada que vai de Fazouro a San Acisclo, cuio firme se atopa  

moi deteriorado, e cuio arranxo se deixou a medio facer por parte da Xunta de Galicia fai xa varios anos,  

deixando un tramo sen aglomerar dende aquela.

Dende o Grupo Municipal Socialista focense consideramos  necesario que a Xunta de Galicia remate o 

arranxo da citada vía canto antes, e, por iso, presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno  

Municipal a adopción do seguinte  ACORDO: 

Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería ou do organismo, no seu caso, competente,  

remate canto antes o arranxo da estrada que vai dende Fazouro a San Acisclo, procedendo ao aglomerado 

do tramo que resta”.-

Intervén o portavoz do grupo municipal PP, PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANÍN,  sinalando que esta 
proposta xa foi tratada nun Pleno anterior, pero que esta reforza a moción anterior, presentada polo grupo  
municipal  PSdeG-PSOE que fora aprobada por unanimidade e comunicouse á Xunta.

Non producíndose máis intervencións, pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación 
ordinaria sendo aprobada por unanimidade.

Como consecuencia, pola Presidencia resulta procamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE 
GALICIA A REMATAR O ARRANXO DA ESTRADA FAZOURO-SAN ACISCLO”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto  sen 
producirse intervencións, polo que se somete o transcrito ditame da comisión informativa 
a votación ordinaria sendo aprobada a moción por unanimidade. 

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  23/07/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

8.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  2013/3023)  PARA  SOLICITAR  AO 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (DEMARCACIÓN DE COSTAS) A REALIZACIÓN DE 
OBRAS  DE  ACONDICIONAMENTO  CON  MESAS  E  BANCOS  NA  ZONA  VERDE 
COLINDANTE COA PRAIA DA RAPADOIRA, PARA QUE PODA SEGUIR SENDO UTILIZADO 
POLOS  VECIÑOS  COMO  EN  ANTAÑO  FIXERON  DENDE  SEMPRE  DE  FORMA 
ORGANIZADORA E CON RESPECTO AO ENTORNO.- Dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno,  acadado na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2013, que no seu literal indica:

“Que  na  zona  verde  colindante  coa  Praia  da  Rapadoira,  seguimos  vendo  un  ano  máis  como  a  

desorganización , e a sen razón son o dominante.

Mentres polo día este E.G. non permite que os veciños o podan empregar como zona de descanso e recreo,  

polas noites se segue mirando para outro lado.
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UNIFOZ, entende que é este un espazo privilexiado , e moi solicitado polos veciños e visitantes para  

descanso e disfrute do entorno.

Ao longo destes últimos anos, puidemos ver como a imposición do E.G., de non poder utilizar este espazo,  

so trouxo consigo que veciños que visitaban Foz, como sitio preferido, resulta que agora acoden a outros  

lugares, ao mesmo tempo seguimos vendo como algunhas persoas seguen utilizando este espazo sen facer  

caso das indicacións.

Por  todo  isto  o  grupo  municipal  de  Unfioz,  presenta  a  seguinte  MOCION  e  solicita  do  Pleno  da  

Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:

Solicitar  do  Ministerio  de  Medio  Ambiente  (Demarcación  de  Costas)  a  realización  de  obras  de  

acondicionamento con mesas e bancos para que este espazo poda seguir sendo utilizado polos veciños  

como en antano fixeron dende sempre de forma organizada e con respecto ao entorno.”

Toma a palabra o portavoz do grupo municipal PP, e dí que o seu grupo municipal entende que non se  
perxudica aos veciños de Foz coas medidas adoptadas polo grupo de goberno se non que se beneficia, e  
que despois do gasto feito para acondicionar esa zona como xardín, que non se debe deixar usar coma 
antes. En canto á Policía Local, esta ten a mesma orde tanto para o día como para a noite.

Non producíndose máis intervencións, pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación 
ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables tres, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, un da concelleira do grupo 
municipal UNIFOZ 
 votos en contra, tres dos concelleiros do grupo municipal PP.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Como consecuencia, pola Presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  NEGATIVAMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  NON 
APROBACIÓN DA  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ INSTANDO A SOLICITAR DO 
MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE  (DEMARCACIÓN  DE  COSTAS)  A  REALIZACIÓN  DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO CON MESAS E BANCOS PARA QUE O ESPAZO DA ZONA  
VERDE COLINDANTE COA RAPADOIRA PODA SEGUIR SENDO UTILIZADO POLOS VECIÑOS 
COMO EN ANTANO FIXERON DENDE SEMPRE DE FORMA ORGANIZADA E CON RESPECTO  
AO ENTORNO”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, 
que di que se aplica contundencia e que xa se multou a xente por acampar na zona, sen 
embargo de noite non pasa nada. Esta zona podese ordenar e que é beneficioso para o 
pobo que veña xente e a aproveite e incluso que despois se quede en Foz, compre piso, 
etc.

Toma a palabra a portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAÍLLE, e indica que o seu partido está a favor e que defende que a xente poida 
utilizar este espacio.

O  portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, di que está a favor de que se restableza o uso anterior desta zona, xa se 
presentara algunha vez unha moción similar, pero que o tema do Ministerio da medo, 
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porque cos últimos acontecementos de contratas; porque se fan obras que logo non se 
manteñen. Hai ordenanzas e despois non  se fan cumplir.

Intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que actualmente, coa praia chea de xente, e usando 
esa zona como se fai actualmente con xente sentada nunha silla á sombra, aínda está 
verde, e hai dous anos estaba con tendais, estaba seco, … Ao mellor é que ten intereses 
coas empresas de autobuses que traen a toda esa xente que acampaba na zona , xa que se 
dedica a organizar viaxes, e non creo que vexa a xente acampada no medio das cidades.

Á maioría da xente do pobo gústalle esta medida e vaise seguir aplicando mentres o PP 
siga gobernando, e ademais hai un proxecto de carril-bici co que esta proposta iría en 
contra. Hai sitios en Foz onde comer, como na praia de Llás, Peizás, Pampillosa,.. con 
mesas onde poder disfrutar desto. Esa zona é un “sendeiro azul” que ten que cumprir unha 
serie de requisitos e o uso que se lle estaba dando non nos gustaba.

Intervén o portavoz do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRIGUEZ, 
indicando  que  é  curioso  que  se  fale  doutros  sitios  onde  comer,  ¿e  por  qué  non  na 
Rapadoira?, xa fai moitos anos que se usaba esa zona para ir comer e que se debe seguir 
facendo, non con bañadores e toallas tendidos, de maneira organizada.

Debatido suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor: oito, catro do grupo municipal PSdeG-PSOE, tres do grupo 
municipal UNIFOZ, un do grupo municipal MIXTO-BNG.

- Votos en contra: cinco do grupo municipal PP

- Abstencións: ningunha

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  23/07/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

9.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-

Non hai ningún asunto que poida ser declarado de urxencia.

10.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE 

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAÍLLE

1.-  O arranxo do repetidor de televisión de Cachón en Fazouro, xa que según parece non 
se ve a TVG en algunhas zonas de Vilarmea. Que segundo parece xa se avisou a algún 
técnico miralo, pero que como había problemas de pago agora non ían.

Responde o concelleiro do PP,  PEDRO J. FERNÁNDEZ MANÍN, dicindo que non é 
problema de cobro, que o técnico sempre que se chamou foi, pero que é un problema que 
ten que solucionar Satel , porque é un problema de enfoque, o que pasa e que non se tiña 
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coñecemento deste problema actualmente, que de feito está avisado para outros sitios pero 
que deste non se sabía.

2.-   Que se  solicite  ao Obispado a  limpeza  e  acondicionamento  da finca  e  da  Casa 
Consistorial de Santa Cilla, xa que está en un estado deplorable.

3.- Xa que estamos empezando o mes de agosto, que se acondicionen dunha vez as praias, 
limpeza, accesos as praias con silvas, etc.

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

Don XAIME CANCIO RODRIGUEZ.

1.- Na Espiñeira levan catro días sen recoller o lixo, e alguén que podou deixou o resto da 
poda sen recoller; a fonte do Xoyma está sen limpar, e por último que as luces do campo 
da cabana se deixaban encendidas polas noites e agora non están.

Responde o concelleiro do PP,  PEDRO J. FERNÁNDEZ MANÍN,  que as luces do 
campo da cabana están encendidas ata a unha da mañá cando hai as noite alternativas, 
como foi solicitado.

Que non se está a facer o mantemento da praia de Llás, que non se está a limpar a praia de 
Tupide.

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

Don XOAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA.

1.-  A limpeza das praias, como Llás e Peizás, non digo todos os días, pero si algún día á 
semana.

2.- Abrir os aseos dende as 10 ata as 12 que veñen os socorristas, que os deixen abertos o 
persoal de limpeza

3.- Que se retiren as grúas das edificacións que non se fixeron, que xa non fan ningún uso 
e encima deixáronse fixas, co conseguinte perigo, xa que cando hai vento non poden 
xirar.

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE)

1.-  ¿Quén paga as facturas de luz e auga nos locales das asociacións de veciños das 
parroquias?

Responde o Sr. Alcalde que normalmente páganas as asociacións, pero que se sigue o 
mesmo criterio que xa había, que efectivamente nalgún sitio se pagaba a luz e noutros 
non, ao igual que o tema da telefonía, que houbo asociacións que se vincularon á Rede 
Cidadá e pagaban eles, e outros seguen como estaban.

A concelleira do PSdeG-PSOE, di que ao presidente dalgunha asociación se lle pediu o 
número de conta para pasarlles os recibos, ao que o Sr. Alcalde responde que non ten 
coñecemento disto e que non houbo cambios neste tema.

2.- ¿Cando pensan amañar a baixada á fonte de Ribela en Cangas? Esto xa se pediu en 
xaneiro.
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Responde o Sr. Concelleiro, PEDRO J. FERNÁNDEZ MANÍN que xa se foi mirar e que se 
lle mandou a unha empresa revisalo.

3.- ¿Respondeuse aos escritos de queixa presentados pola Policía Local?

Di o Sr. Alcalde-Presidente que algúns  xa se contestaron e outros estalles contestando a 
Xunta de Galicia directamente. 

A concelleira do PSdeG-PSOE considera que si é certo que non hai irregularidade,  o 
Concello debería contestar a todos os escritos ao que responde o Sr. Alcalde que xa lles 
contestou a Xunta de Galicia e están informados ao respecto  polo Xefe da Policía Local e 
polo Alcalde da súa opinión ao respecto.

Don XAIME CANCIO RODRIGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)

1.- ¿Pénsase reforzar o funcionamento da oficina de turismo do Concello?

Responde o Sr. Alcalde que esa oficina verase reforzada cando haxa medios, mentres non 
nos subvencionen con máis medios non podemos contratar máis persoal.

2.- Respecto ás reformas nas direccións das rúas, ¿estas van ser definitivas? Esta medida 
perxudica  ao transporte escolar.

Responde  o Sr. Alcalde que non se vai cambiar, porque tanto técnicos coma Policía 
Local teñen mirado isto e non se vai cambiar en función do que opine a empresa de 
autobuses, xa que se esperou a que rematase o curso escolar para que a empresa poida 
adaptar o seu percorrido.

3.- ¿para que son as raias amarelas que se pintaron?

Responde o Sr.  Alcalde que esa raia indica a zona peonil,  e vai  estar delimitada por 
“bolardos”, a solicitude dos hostaleiros da zona

Concluído o anterior, ás vintedúas horas,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, o 
señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao principio indicados, estendéndose a 
presente acta para constancia, de todo o que, como secretaria, por suplencia accidental, 
certifico.-

A SECRETARIA, por suplencia accidental, O alcalde,

Ana María Pérez Moreda     Javier Jorge Castiñeira

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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