
ORDENANZA FISCAL núm. 29 
 
 

REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR 

 
 
Artigo 1º.  Concepto, Fundamento  e  Natureza. 
 

1. En uso das facultades concedidas polo que se dispón nos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 
polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de 
conformidade co que se dispón nos artigos do 15 ao 27 e 57 do texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, este Concello establece a taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar. 
 

2. O Servizo de Axuda no Fogar constitúe un servizo público municipal, que se presta conforme ao 
establecido nas seguintes normas: 

 
� Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e de atención ás 

persoas en situación de dependencia, e demais normativa estatal de desenvolvemento. 
 
� Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. 

 
� Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comununitarios 

e o seu financiamento. 
 

� Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar. 
 

� Regulamento municipal e disposicións da presente ordenanza. 
 

3. O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) é un servizo público de carácter local consistente en ofrecer 
un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o 
seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. 
 

4. O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) poderá prestarse a calquera persoa ou unidade de 
convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso 
idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá a persoas maiores con déficits de 
autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu 
medio inmediato. 

 
5. Tamén, poderá dar unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas 

situacións de familias en risco de exclusión social. 
 
 
Artigo 2º. Feito  Impoñible. 
 
1. Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do Servizo de Axuda no Fogar nos termos, 

condicións, intensidade e finalidades reguladas nas normas sinaladas no artigo 1º da presente 
ordenanza. 
 

2. En particular, a prestación estará vinculada ás distintas modalidades de acceso ao servizo: 
 

� O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida a situación de 
dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución do Programa 
Individual de Atención, e consonte á aplicación do Programa de Asignación de Recursos, 
establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o 
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento 
para a elaboración do programa individual de atención e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes. 



 
� Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as 

asista o dereito de acceso efectivo ao Catálogo de Servizos de Atención á Dependencia 
segundo o Calendario de Implantación, que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao 
servizo,  despois da prescrición técnica do profesional de referencia, resolverase, en réxime de 
libre concorrencia, en aplicación dun baremo público. 

 
Artigo 3º.   Suxeito  Pasivo  e  Responsables  Tributarios. 
 
1. Serán suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas e unidades de convivencia que se 
beneficien da prestación do Servizo de Axuda no Fogar. En particular: 
 

� As persoas recoñecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006, do 14 de decembro, e que 
teñan resolución do Plan Individualizado de Atención (PIA), no que se recoñeza o citado servizo 
municipal, de acordo co estipulado no Regulamento Municipal do Servizo de Axuda no Fogar. 
 

� As persoas que accedan ao Servizo de Axuda no Fogar por libre concorrencia e que sexan dadas 
de alta no servizo municipal, de acordo co estipulado no Regulamento Municipal do Servizo de 
Axuda no Fogar. 

 
2.  Para os efectos da responsabilidade tributaria, estarase ao que se dispón na Sección III, Capítulo II 
do Título II da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 

� Serán responsables solidarios das débedas tributarias as persoas ou entidades ás que se refire o 
artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 

� Serán responsables subsidiarias as persoas ou entidades ás que se refire o artigo 43 da Lei 
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
 

 
Artigo 4º. Base Impoñible e Base Liquidable. 
 
1. Persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, usuarias do Servizo de 

Axuda no Fogar.(SAF DEPENDENCIA) 
A base impoñible estará constituída pola combinación da capacidade económica do suxeito pasivo e 
as horas de prestación do servizo. 
 

2. Persoas usuarias do SAF de libre concorrencia en que se aplique o copago. 
 
A base impoñible estará constituída pola combinación da capacidade económica do suxeito pasivo e 
o custo do servizo. 
 

3. As bases liquidables coinciden coas bases impoñibles ao non existir reducións a practicar sobre 
estas. 
 

 
Artigo 5º.  Cota  Tributaria. 
 
1. Servizo das persoas dependentes valoradas, con dereito de atención recoñecido, usuarias do 

Servizo de Axuda no Fogar (SAF DEPENDENCIA). 
 

� No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do Servizo de Axuda no Fogar 
para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior 
ao Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de 
participar no custo do servizo. 

� Nos demais supostos, para facer efectiva a obriga das persoas usuarias de participar no custo 
do servizo, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copago en termos de 
porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade 
do servizo asignado: 



 

Grao I Grao II Grao III Capacidade económica 

(referenciada ao IPREM)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
o No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico no servizo de axuda no 

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

 

% 
Capaci 
dade 
económi
ca 

Grao I Grao II Grao III 



Adapta 
cións 
funcio 
nais do 
fogar, 
podoloxí
a, 
fisiotera
pia 

Activida 
des de 
acompaña
mento, 
socializa 
ción e 
desenvol 
vemento 
de hábitos 
saudables 

Servizo de 
préstamo 
de axudas 
técnicas 

Adapta 
cións 
funcionais 
do fogar, 
podoloxía, 
fisioterapia 

Actividades 
de 
acompaña
mento, 
socializa 
ción e 
desenvolve
mento de 
hábitos 
saudables 

Servizo de 
préstamo 
de axudas 
técnicas 

Adaptacións 
funcionais 
do fogar, 
podoloxía, 
fisioterapia 

Actividades 
de acompaña 
mento, 
socialización 
e desenvolve 
mento de 
hábitos 
saudables 

Servizo de 
préstamo 
de axudas 
técnicas 

(referen 
ciada ao 
IPREM) 
Ata 

<=15 <=28 <=45 

100,00 
% 

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

115,00 
% 

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

125,00 
% 

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

150,00 
% 

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

175,00 
% 

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

200,00 
% 

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

215,00 
% 

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

250,00 
% 

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

300,00 
% 

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

350,00 
% 

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

400,00 
% 

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

>400,00 
% 

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

 
 

2. Servizo das persoas usuarias do Servizo de Axuda no Fogar de libre concorrencia (SAF 
LIBRE CONCORRENCIA). 
 

� O cálculo do copago mensual que corresponde ás persoas usuarias determinase sobre o custo 
do servizo de referencia establecido polo Concello (prezo por hora), multiplicado polo número 
de horas de servizo prestado a cada persoa usuaria e aplicando a porcentaxe reflectida nas 
táboas de capacidade económica establecida no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que 
se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 

 
� O prezo unitario por hora do servizo establécese en 12,00 €. 

� 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 Catálogo de Servizos de Atención á Dependencia, segundo o calendario de 
implantación que se establece na Lei 39/2006, establécese unha regulación progresiva de 
participación económica no custo do servizo, que ten en conta a estrutura de rendas no 
Concello e o cálculo da capacidade económica “per cápita” de acordo co establecido no artigo 
60 do Decreto 99/2012, dando como resultado a seguinte táboa de copago en porcentaxe 
sobre a capacidade económica: 

CAPACIDADE ECONÓMICA Participación no Custo do Servizo de SAF Básico 
Menor de 0,80 IPREM 0% 



�  Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido 
copago, segundo establece o artigo 62.2 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios. 

�  En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas 
usuarias do 40% da súa capacidade económica. 

 
 
Artigo 6º. Determinación da Capacidade Económica das Persoas Usuarias do Servizo. 
 
1. Determinación da capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito de 
atención recoñecido, usuarias do Servizo de Axuda no Fogar. 

� A capacidade económica das persoas dependentes valoradas con dereito recoñecido de atención 
mediante o Servizo de Axuda no Fogar calcularase de acordo coas normas de valoración contidas 
no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de 
servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de 
dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do 
seu custo, observándose as normas de aplicación á materia, vixentes en cada momento, polo 
órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.  

 
� O resultado do cálculo da capacidade económica correspondente ás persoas dependentes valoradas 

con dereito de atención recoñecido no Servizo de Axuda no Fogar constará na resolución do plan 
individualizado de atención, que se resolva en cada caso, de conformidade co que establece o 
artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a 
autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa 
individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. 

 
2. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF de libre concorrencia en que 
se aplique o copago. 

� No Servizo de Axuda no Fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás 
referidas no apartado anterior, o cómputo da capacidade económica regúlase de acordo cos 
seguintes criterios: 

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

b)  Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de 
convivencia. Para estes efectos enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos 
de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte ás regras de valoración 
recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das 
cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e 
obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto 
deberán 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. 

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,00 IPREM 10% 

Maior de 1,00 e menor ou igual a 1,25 IPREM 15% 

Maior de 1,25 e menor ou igual a 1,50 IPREM 20% 

Maior de 1,50 e menor ou igual a 1,75 IPREM 30% 

Maior de 1,75 e menor ou igual a 2,00 IPREM 40% 

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,25IPREM 50% 

Maior de 2,25 e menor ou igual a 2,50 IPREM 60% 

Maior de 2,50 IPREM 70% 



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

3. Os servizos sociais do Concello establecerán mecanismos de revisión anual para a actualización da 
información relativa á capacidade económica das persoas usuarias do Servizo de Axuda no Fogar. 
 
Artigo 7º.  Beneficios  Fiscais. 
 
Agás o establecido no artigo 5.3 da presente ordenanza, non poderán recoñecerse respecto a esta 
taxa outros beneficios que os expresamente previstos en normas con rango de lei ou derivados de 
tratados internacionais, nos termos establecidos no artigo 9 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 
 
Artigo 8º. Devengo e Período Impositivo. 
 
1. Devengarase a taxa e nace a correpondente obriga de contribuír dende o día en que se inicie a 

prestación do servizo de axuda a domicilio. 
 
2. Unha vez establecido e en funcionamento o referido servizo, as cotas ingresaranse por mes natural 

vencido. 
 
Artigo 9º.  Xestión. 
 
1. As normas de altas, modificacións e baixas na prestación do Servizo de Axuda no Fogar son as 

recollidas no regulamento municipal do servizo. 
 

2. O pago da taxa realizarase a través da inclusión dos suxeitos pasivos nas listas cobratorias, unha 
vez iniciada a prestación do servizo, á vista da resolución en virtude da cal se recoñeza o dereito ao 
servizo de axuda no fogar. 

 
3. As contías esixibles de acordo coas tarifas establecidas nesta ordenanza liquidaranse, 

mensualmente, nos primeiros 20  días naturais de cada mes. Para  tal efecto, elaborarase un 
recibo individual onde se detalle o servizo prestado e o seu importe, que se remitirá á persoa usuaria 
a través da entidade bancaria onde teña domiciliado o pago, todo iso, dentro dos 20 primeiros días 
do mes seguinte ao liquidado. 
 

4. A solicitude da prestación do servizo supón a orde irrevogable de domiciliación bancaria dos recibos 
mensuais que se presenten ao cobro, ata a baixa no servizo e asinarase polo solicitante coa 
solicitude de prestación. 
 

5. Nos casos nos que se liquiden meses incompletos, prorratearanse en función da data de inicio da 
prestación do servizo. 
 

6. Como consecuencia da alta, o suxeito pasivo darase por notificado das sucesivas liquidacións que 
se practiquen coas bases acordadas. 
 

7. As cotas non satisfeitas polos usuarios, obrigados ao seu pago no período voluntario, poderán 
esixirse polo procedemento de constriximento. 
 

8. Contra os actos de aplicación e efectividade do tributo regulado nesta ordenanza, os interesados 
poderán interpoñer o recurso de reposición previsto no artigo 14 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 

 
Artigo 10º.  Infraccións  e  Sancións  Tributarias. 
 
1. As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos pagos, polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, que 

aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, 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. 



 
2. No resto de materias, as infraccions e sancións rexeranse polo que se dispón na Lei 13/2008, do 3 

de decembro, de servizos sociais de Galicia. 
 

 
Disposición  Final. 
 
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicado o seu texto íntegro no BOP, e será de 
aplicación despois de que transcorra o prazo de 15 días dende o día seguinte á súa publicación no dito 
boletín, ata a súa modificiación ou derrogación expresas. 
 
 
 
 


