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Administración Local
Municipal
Cambre
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar
A Corporación municipal en pleno, en sesión ordinaria do día 28 de novembro de 2013, aprobou, con carácter
inicial, a modificación da Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar nos seus artigos 9 punto
1, 16 e 18.
Exposta ao público durante trinta días, non se presentou ningunha reclamación ou suxestión, polo que, de conformidade
co establecido no art. 49 c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, enténdese definitivamente aprobada a modificación.
A teor do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, e artigo 196.2 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, publícase integramente o citado texto normativo, que entrará en vigor ao día
seguinte ao da súa inserción no Boletín Oficial da Provincia e unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da
Lei 7/1985.
Por tratarse dunha disposición administrativa de carácter xeral, non procede recurso en vía administrativa, se ben
poderá impugnarse directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses contados desde o día seguinte ao da
publicación desta disposición no Boletín Oficial da Provincia, e deberá presentarse ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, isto de conformidade co previsto no artigo 10.1.b) da Lei 29/1998, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.
Modificación da Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar nos seus artigos 9 punto 1, 16 e 18,
tal e como se transcriben a continuación:
Art. 9.–Causas de suspensión temporal do servizo.
(...)
1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de dous meses, debendo
acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia.
(...)
Art. 1.–Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da dependencia.

2. Para a determinación da capacidade económica da persoa usuaria, terase en conta a situación económica acreditada
polo interesado na documentación presentada para a iniciación do procedemento de recoñecemento do grado de dependencia, de acordo co establecido no artigo 21 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. A estes efectos si a persoa usuaria
atópase no suposto previsto no artigo 16.3 do mesmo decreto, a esixencia do requisito de presentación da declaración do
imposto da renda das persoas físicas será substituída pola presentación de certificación actualizada das percepcións de
pensións, prestacións ou subsidios públicos das que sexa beneficiaria.
3. A capacidade económica da persoa usuaria será a determinada na resolución do programa individual de atención
que, de acordo co previsto no artigo 38.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, incluirá un pronunciamento expreso sobre
a participación do usuario no custo do servizo.
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1. A capacidade económica das persoas dependentes valoradas que teñan recoñecido un dereito de atención mediante
o servizo de axuda no fogar se calculará 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 determinará o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo.
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Art. 18.–Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atención recoñecido como
usuarias do servizo de axuda no fogar.
1. O concello de Cambre, para facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias
dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, aplicará a seguinte táboa, na que se expresa o copago en
termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado:
Capacidade económica
(Referenciada ao IPREM) ATA
100%
115%
125%
150%
175%
200%
215%
250%
300%
350%
400%

GRAO I

GRAO II

GRADO III

Menor ou igual a 20 horas
0,00%
4,52%
5,41%
5,55%
5,65%
5,72%
5,81%
6,03%
6,24%
6,42%
6,54%

Menor ou igual a 45 horas
0,00%
9,61%
11,50%
11,79%
12,00%
12,16%
12,34%
12,82%
13,26%
13,63%
13,90%

Menor ou igual a 70 horas
0,00%
14,70%
17,58%
18,03%
18,35%
18,60%
18,87%
19,61%
20,29%
20,85%
21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%
Superior ao 500%

6,70%
6,76%

14,25%
14,36%

21,79%
21,97%

2. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atención co número de horas
expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do servizo de axuda no fogar 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 correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á
diminución das horas efectivas do servizo.
3. En ningún caso o importe da participación económica a ingresar pola persoa usuaria en concepto de participación
no custo do servizo poderá exceder do 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.
Cambre, 20 de xaneiro de 2014.
O alcalde
Manuel Rivas Caridad
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