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ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 
 
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE 

DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. 
 
ARTIGO 1º. CONCEPTO 
 

1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da 
Administración Local de Galicia, este Concello establece as taxas pola prestación 
do servizo de axuda no fogar por parte dos servizos sociais municipais na presente 
ordenanza, as normas da cal entenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

 
2. Todo isto con base na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da 

Autonomía Persoal e de Atención as persoas en situación de dependencia (BOE nº 
299, do 15 de decembro de 2006), e demais normativa estatal de desenvolvemento, 
así como a normativa de carácter autonómico, 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 situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o 
procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a 
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (DOG nº 9, do 13 
de xaneiro de 2012). 
 

3. No non previsto neste baremo e programación anual haberá que aterse ó 
disposto na nova Orde autonómica, Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, Orde do 22 de 
xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, e os criterios 
establecidos nas normas regulamentarias, vixentes na materia, e promulgados pola 
Comunidade Autónoma, así como pola ordenanza municipal reguladora do servizo. 

 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE 
 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo de axuda no 

fogar (SAF) concedida de acordo co previsto no regulamento do servizo. 
 
ARTIGO 3º. SUXEITOS PASIVOS 
 
Son suxeitos pasivos, obrigados ao pagamento destas taxas quen se 

beneficien da prestación do SAF prestado polo Concello de Lugo en función da súa 
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capacidade económica. No caso de que as persoas anteriores carezan de 
capacidade de obrar, a obriga recaerá sobre quen ostente a súa representación 
legal. 
 
 ARTIGO 4º. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 
 
 Agás o disposto no artigo 6º seguinte e normas con rango legal ou tratados 
internacionais, non se admitirán outros beneficios fiscais nestas taxas. 
 
 ARTIGO 5º. OBRIGA DE PAGAMENTO DO SERVIZO 
 

1. Estarán obrigados ó pagamento as persoas usuarias do servizo municipal 
de axuda no fogar na contía que resulte de aplicación segundo a presente taxa, 
tendo en conta que o pagamento é unha contribución ó custo do servizo recibido en 
función da capacidade económica; a concesión do servizo prodúcese en aplicación 
do baremo de acceso, que ten en conta os criterios técnicos ademais dos 
económicos. 
 

2. A determinación da capacidade económica das persoas usuarias 
realizarase diferenciándose segundo a modalidade de acceso:  

 
2.1.- A capacidade económica das persoas dependentes valoradas con 

dereito de atención recoñecido, usuarias do servizo de axuda no fogar na 
modalidade de acceso directo, calcularase en atención a súa renda e, se é o caso, 
ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cónxuxe e 
a existencia de persoas conviventes economicamente dependentes. 
 
 Para o cálculo da citada capacidade económica, observaranse os criterios 
establecidos nas normas regulamentarias, vixentes na materia, e promulgadas pola 
Comunidade Autónoma. 
 
 2.2.- A determinación da capacidade económica das persoas que accedan ó 
servizo a través da modalidade de libre concorrencia realizarase conforme ós 
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 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 
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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. 
 
 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. 

 
ARTIGO 6º. CONTÍA 

 
 A participación das persoas usuarias no custo de servizo estará determinada 
pola: 

 
a) Intensidade do servizo. 
 
b) Capacidade económica das persoas usuarias, a cal se calculará segundo 
se establece no artigo anterior. 

 
 A cota a pagar polas persoas usuarias calcularase segundo a modalidade 
de acceso e segundo o establecido nos seguintes parágrafos: 
 
  Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes 
valoradas, con dereito de atención recoñecido, usuarias do servizo de axuda no 
fogar (Acceso directo). 
 
 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 o IPREM, quedará exenta da obriga de participar 
no custo do servizo. 
 
 Nos demais supostos aplicarase a seguinte táboa na cal se expresa o 
copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa 
usuaria e en función da intensidade do servizo asignado. 

 
 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 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Maior do 100% e 
menor ou igual ao 
115% do IPREM 

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

Maior do 115% e 
menor ou igual ao 
125% do IPREM 

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

Maior do 125% e 
menor ou igual ao 
150% do IPREM 

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

Maior do 150% e 
menor ou igual ao 
175% do IPREM 

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

Maior do 175% e 
menor ou igual ao 
200% do IPREM 

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

Maior do 200% e 
menor ou igual ao 
215% do IPREM 

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

Maior do 215% e 
menor ou igual ao 
250% do IPREM 

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

Maior do 250% e 
menor ou igual ao 
300% do IPREM 

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

Maior do 300% e 
menor ou igual ao 
350% do IPREM 

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

Maior do 350% e 
menor ou igual ao 
400% do IPREM 

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

Maior do 400% e 
menor ou igual ao 
450% do IPREM 

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

Maior do 450% e 
menor ou igual ao 
500% do IPREM 

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

Superior ao 500% do 
IPREM 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04% 

 
 A cota mensual que haberá que pagar será a resultante de aplicar a 
porcentaxe que corresponda, segundo o establecido na táboa anterior e tendo en 
conta a minoración de horas, se é o caso, á capacidade económica da persoa 
usuaria. 
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 Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ó seu 
dereito de atención ao 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 do servizo de axuda no fogar sexan inferiores á 
cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grado e nivel 
correspondente, a cantidade por pagar será minorada proporcionalmente á 
diminución das horas efectivas do servizo. 
 
 En ningún caso o importe da participación económica que deberá ingresar a 
persoa beneficiaria en concepto de copagamento poderá exceder o 65% do custo 
do servizo determinado en termos de prezo/hora. Fíxase un prezo/hora (custo do 
servizo) de 16,00 €/hora. 
 
 Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias do servizo 
de axuda no fogar (Libre concorrencia). 
 
 Fíxase un prezo/hora (custe do servizo) de 16,00 €/hora. 
 
 Sobre dito prezo aplicaranse as seguintes porcentaxes: 

 
Capacidade económica Participación no custe do servizo de 

SAD básico 
Menor do 0,80 do IPREM  0 
Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual 
a 1,50 IPREM 

 10%  

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 
IPREM 

 20%  

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM  40%  
Maior de 2,5  60%  

 
A cota mensual que deberá aboar a persoa usuaria será a cantidade 

resultante de aplicar a porcentaxe que corresponda, segundo a súa capacidade 
económica, o prezo/hora multiplicado polo número de horas. 

 
En calquera caso establecerase un límite máximo de participación 

económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica. 
 
A intensidade do SAF (acceso directo e libre concorrencia) compútase en 

número de horas mensuais de servizos prestados. 
 

 ARTIGO 7º. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO 
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 O pagamento do servizo efectuarase a trimestre vencido. Será causa de 
extinción o non pagamento de tres meses correspondentes á participación 
económica no custo do servizo.  
  
 ARTIGO 8º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
 No relativo a infraccións tributarias desta Ordenanza será de aplicación a 
Ordenanza Fiscal Xeral, Lei Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia, comezará a aplicarse o 1 de setembro de 2013, e permanecerá 
en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa1. 
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1 O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, aprobada polo Concello Pleno 
mediante acordo de data 2 de setembro de 2013, para rexer a partir do 1 de setembro de 2013 (BOP 
núm. 207 do 9/09/2013). 


