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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 24 de abril de 2014, aprobou, con carácter inicial, a 
modificación da Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar nos seus artigos 7, 9, 11, 14, 15 e 19.

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, de 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 pu-
blicación 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 7, 9, 11, 14, 15 e 19, 
que quedan redactados integramente tal e como se transcriben a continuación:

“Art. 7.–Deberes das/os auxiliares de axuda no fogar.

1. O trato será sempre de respecto, evitando que a confianza co usuario e a súa familia interfiran no seu traballo.

2. Respectar a confianza do usuario e gardar a debida confidencialidade.

3. Non acudir ao lugar de traballo acompañada de persoas alleas ao servizo.

4. Non se poderá recibir en custodia diñeiro, xoias nin obxectos de ningún tipo.

5. Non recibir ningún tipo de prestación ou bonificación por parte do usuario ou familiares do servizo de axuda no 
fogar.

6. Non realizar tarefas domésticas que non foran incluídas no proxecto de intervención.

7. Non se dispoñerán de chaves de ningún domicilio salvo autorización por escrito do usuario/a e comunicación previa 
ao responsable técnico de servizos sociais do Concello de Cambre.

8. En caso de ausencia as/os auxiliares de axuda no fogar deberán poñelo en coñecemento do seu responsable 
directo coa maior brevidade posible, sempre que sexa posible, para poder facilitar a súa substitución co fin de evitar a non 
prestación do servizo aos seus usuarios/as.

Art. 9.–Causas de suspensión temporal do servizo.

Son causa de suspensión temporal do servizo, logo da tramitación do correspondente expediente, e informe razoado do 
persoal técnico municipal coordinador do servizo, que deberá incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: o servizo poderá suspenderse por un máximo de tres meses para os usuarios de 
libre concorrencia e por un máximo de dous meses para os usuarios de dependencia.

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: Poderá suspenderse o servizo en tanto 
persista o cambio de circunstancias causante da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido 
dentro do sistema de autonomía e a atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente 
normativa reguladora.
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Art. 11.–Requisitos específicos.

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

Número de persoas usuarias Persoal técnico titulado mínimo a xornada completa

50 a 99 1

100 a 199 2

200 a 399 3

Incrementos sucesivos Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponderá un incremento de 1 técnico titulado 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 prestar o servizo a persoas en situación de dependencia valorada, deberán estar en posesión do título 
de formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 
2 de maio, ou 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 profe-
sional de servizos socioculturais e á comunidade e regulado no Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, no que se regula 
o título de Técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

3. O seguimento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, 
sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con carácter bimestral. Da supervisión realizada quedará 
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.

4. O Concello de Cambre, e de ser o caso, a entidade prestadora en réxime privado do servizo, abrirá un expediente por 
cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que se presta o servizo, no que constará, cando menos:

a) Un informe social asinado por unha traballadora social da entidade titular do servizo.

b) Un proxecto de intervención asinado polo técnico responsable, segundo o anexo I desta ordenanza.

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Cambre e a persoa usuaria, segundo o anexo III desta 
ordenanza.

d) Informes de seguimento periódicos, que terán un carácter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias así 
o aconsellen.

O tratamento da información contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal.

Art. 14.–Lista de espera.

1. Con carácter xeral, no caso de que o servizo de axuda no fogar na súa modalidade de acceso por libre concorrencia, 
non conte con capacidade suficiente para atender todas as situacións de necesidade, elaborarase unha lista de espera á 
que se accederá pola orde de puntuación acadada nos baremos aplicados, priorizando sempre as persoas valoradas con 
déficit de autonomía para a realización das tarefas da vida diaria.

2. En caso de obter a mesma puntuación, na súa modalidade de acceso por libre concorrencia, terá prioridade a data 
máis antiga do rexistro de entrada municipal.

En todo caso quedarán en lista de espera aquelas solicitudes na súa modalidade de acceso por libre concorrencia que 
non se poidan cubrir por falta de crédito orzamentario.

3. No caso de ser persoas valoradas por dependencia terase en conta a data da resolución do Plan Individual de 
Atención (PIA).

4. Se o solicitante na súa modalidade de acceso por libre concorrencia superase o ano na lista de espera, antes de 
proceder á alta no servizo, será obxecto dunha nova valoración da situación.

Art. 15.–Intensidade na prestación do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuídas en función 
das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal 
e atención á dependencia, estará predeterminada no seu programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria 
será flexible e conforme co proxecto de intervención, de maneira que se garanta a cobertura das necesidades de atención 
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de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1º a) da Orde do 22 de 
xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo virá determinada na prescrición efectuada polo departamento de 
servizos sociais do concello. O tempo de atención ás persoas usuarias poderá ser modificado en función das variacións que 
se produzan nas súas circunstancias persoais ou familiares, e pola dispoñibilidade dos medios do servizo.

Art. 19.–Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

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 catálogo de servizos de atención á depen-
dencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula 
unha progresiva participación económica no custo do servizo con base no cálculo da capacidade económica per cápita, de 
acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONÓMICA Participación no custo do servizo do SAF básico

Menor ou igual ao 0,80 IPREM 0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM 10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM 20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM 40%

Maior de 2,50 IPREM 60%

2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido copagamento nos casos 
en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestruturación 
familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente 
informe social.

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

Cambre, 25 de xuño de 2014.

O alcalde

Manuel Rivas Caridad

2014/7268
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