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ORDENANZA 3.30
TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA
1.1 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 Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004
do 5 de marzo, e no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, o Concello
de Santiago de Compostela establece a taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar atendendo ao
establecido nos artigos 20.4 e 57 do citado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
1.2 O Servizo público de Axuda no Fogar configurase como unha prestación do Sistema público de Benestar
Social establecida na Lei 39 / 2006 do 14 de decembro de “Promoción da Autonomía persoal e de Atención
as persoas en situación de dependencia” e demais normativa estatal de desenvolvemento, na Lei 13/2008 de
Servizos Sociais de Galicia e demais normativa de carácter autonómico que desenvolve a autonomía e
atención á dependencia na Comunidade Autónoma, na Orde do 22 de xaneiro do 2009 “pola que se regula o
servizo de axuda no fogar” , no Decreto 99/2012 de 16 de marzo, “polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento”, no Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo “de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, no Decreto 149/2013 de 5 de
setembro da Xunta de Galicia “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”, e demais normativa de desenvolvemento
aplicable.
1.3 As atencións que se prestan son as reflectidas na Ordenanza municipal reguladora do Servizo de axuda
no fogar no Concello de Santiago de Compostela.
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ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible a prestación efectiva do servizo de axuda no fogar, nos termos e condicións de
intensidade regulada pola Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar.

ARTIGO 3º SUXEITO PASIVO
Son suxeitos pasivos en concepto de contribuíntes as persoas físicas que soliciten ou resulten directamente
beneficiadas pola prestación do servizo, xa sexa o seu acceso directo ou por libre concorrencia
ARTIGO 4º RESPONSABLES
4.1 Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas ou entidades as que se refire o artigo 42
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
4.2 Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades as que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17
de decembro, Xeral Tributaria.

ARTIGO 5º COTA TRIBUTARIA
5.1 A cota tributaria do réxime de libre concorrencia calcularase do seguinte xeito:
A.- A base impoñible estará constituída polo tempo de utilización do servizo, medido en horas, por
parte da persoa usuaria.
B.- O tipo de gravame é o prezo unitario por hora de servizo que se establece en
•

para días laborables de luns a sábado: 14,21 euros.

•

para domingos ou días festivos: 15,21 euros.

C.- A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible (número de horas da prestación) ó
tipo de gravame (prezo por hora do servizo) e as seguintes porcentaxes de participación:
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Capacidade
Económica
(referenciada ao IPREM)
Porcentaxe de participación
Inferior ou igual ao 80%
0%
Máis do 80% e igual ou inferior ao
10%
100%
Máis do 100% e igual ou inferior ao
125%
15%
Máis do 125% e igualou inferior ao
20%
150%
Máis do 150% e igual ou inferior ao
30%
175%
Máis do 175% e igual ou inferior a
200%
40%
Máis do 200% e igual ou inferior ao
60%
225%
Máis do 225% e igual ou inferior ao
70%
250%
Máis do 250%
90%
D.- En calquera caso, establécese un límite máximo de participación económica das persoas usuarias
por libre concorrencia do 40% da súa capacidade económica.
5.2.- A cota tributaria do réxime de acceso directo calcularase do seguinte xeito:
A.- A base impoñible estará constituída polo importe da capacidade económica da persoa usuaria
B.- A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible (capacidade económica) as
seguintes porcentaxes de participación en función da intensidade do servizo asignado:
Capacidade
económica
(referenciada
IPREM)
Ata
100,00 %
115,00 %
125,00 %
150,00 %
175,00 %
200,00 %
215,00 %

ao
Grao I
<=20 h
0,00 %
4,52 %
5,41 %
5,55 %
5,65 %
5,72 %
5,81 %

Grao II
<=45 h
0,00 %
9,61 %
11,50 %
11,79 %
12,00 %
12,16 %
12,34 %

Grao III
<=70 h
0,00 %
14,70 %
17,58 %
18,03 %
18,35 %
18,60 %
18,87 %
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250,00 %
300,00 %
350,00 %
400,00 %
450,00 %
500,00 %
>500 %
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6,03 %
6,24 %
6,42 %
6,54 %
6,63 %
6,70 %
6,76 %

12,82 %
13,26 %
13,63 %
13,90 %
14,09 %
14,25 %
14,36 %

19,61 %
20,29 %
20,85 %
21,25 %
21,55 %
21,79 %
21,97 %

C.- 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 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 correspondente, a cantidade
que se debe pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.
.
D.- En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa usuaria en
réxime de acceso directo en concepto de copagamento, poderá exceder o 90% da custo do

servizo

determinado en termos de prezo/hora
ARTIGO 6º BENEFICIOS FISCAIS.
Non se outorgarán beneficios salvo os expresamente previstos en normas con rango de lei e os derivados dos
tratados internacionais.
ARTIGO 7º OBRIGA DE CONTRIBUÍR.
A taxa devengarase e nace a obriga de contribuír no momento de iniciarse a prestación do servizo.
ARTIGO 8º NORMAS DE XESTIÓN
8.1 As normas de altas, modificacións e baixas na prestación do servizo son as recollidas na Ordenanza
reguladora do servizo.
8.2 As liquidacións practicaranse mensualmente nos primeiros quince días naturais de cada mes.
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8.3 O pagamento efectuarase mediante cargo na conta corrente ou libreta de aforros que a persoa solicitante
ou usuaria do servizo de axuda no fogar deberá indicar no modelo oficial que lle será facilitado polo
Concello.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza foi aprobada de xeito provisorio polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o
día 28 de novembro de 2013. Contra o acordo inicial non se presentaron reclamacións, polo que se entende
elevado automaticamente a definitivo. Comezará a aplicarse a partir da data que entre en vigor a
modificación da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar aprobada de xeito provisorio polo
Pleno da Corporación na sesión celebrada o día 28 de novembro de 2013 e definitivamente no Pleno
celebrado o 30 de xaneiro de 2014, e nunca antes do día seguinte á publicación do acordo definitivo de
modificación da ordenanza fiscal no boletín oficial da provincia, e aplicarase mentres non se acorde a súa
derrogación ou modificación
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