
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO 

DE AXUDA A DOMICILIO.-  

 

ART. 1.- CONCEPTO.- De conformidade co previsto no art. 41 do Real Decreto lexislativo 2/2004 

de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, 

establécese o prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar.  

 

O prezo público regulado na presente ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de carácter 

público que se satisfará polos usuarios/as que voluntariamente soliciten a prestación do servizo 

municipal de axuda no fogar, conforme á regulamentación do mesmo aprobada polo Pleno do Concello. 

 

ART. 2.- OBRIGADOS AO PAGO.- Estarán obrigados/as ao pago do prezo público regulado na 

presente ordenanza os/as que se beneficien da prestación do servizo de axuda no fogar. Para ser 

beneficiario/a do mesmo, estarase ao establecido no regulamento do servizo.  

 
A obriga de pagamento nace desde o momento no que se inicie a prestación do servizo. 

  

ART. 3.- PREZO.- A contía do prezo regulado na presente ordenanza, fixarase de conformidade coas 

porcentaxes contidas no apartado seguinte. A súa determinación ou liquidación realizarase no momento 

do inicio da prestación do servizo polo órgano competente, previo informe do traballador social.  

 

O importe do prezo público determinarase mediante a aplicación das seguintes porcentaxes sobre o 

custe total por hora do servizo:  

 
a) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica igual ou inferior ao 100 % do Indicador 

Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), EXENTOS.  

 

b) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 100 % e que non exceda do 

150% do IPREM, o 10 % do custo do servizo. 

 

c) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 150 % e que non exceda do 200 

% do IPREM, o 12 % do custo do servizo. 

 

d) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 200 % e que non exceda do 250 

% do IPREM, o 15 % do custo do servizo. 

 

e) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 250 % e que non exceda do 300 

% do IPREM, o 20 % do custo do servizo. 

 

f) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 300 % e que non exceda do 350 

%, o 28 % do custo do servizo. 

 

g) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 350 % e que non exceda do 400 

% do IPREM, o 37 % do custo do servizo. 

 

h) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 400 % e que non exceda do 450 

% do IPREM, o 45 % do custo do servizo. 

 

i) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 450 % e que non exceda do 

500 % do IPREM, o 60 % do custo do servizo. 

 

j) Para beneficiarios/as cunha capacidade económica superior ao 500 % do IPREM, o 65 % do 

custo do servizo. 

A cuantificación do prezo da hora, fixase no importe de 12 €, incrementándose anualmente segundo a 

porcentaxe de aumento do IPREM.  



 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

 

O prezo que deberá aboar cada mes o/a usuario/a será o resultante de aplicar as porcentaxes 

anteriores, correspondentes á aportación do usuario/a, sobre a contía que resulte da multiplicación do 

prezo hora do servizo polo número de horas concedidas ao usuario. 

 

Aos efectos de establecer unha contía fixa tódolos meses para o cálculo de horas mensuais 

multiplicaranse as horas semanais x 4,34. 

 
ART. 4.- DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE ECONÓMICA DOS USUARIOS/AS DO 

SERVIZO.- Para os efectos deste artigo considérase persoa usuaria aquela para a que se solicite o 

servizo. No caso de intervención con familias, entenderase como persoa usuaria a un dos membros 

adultos da unidade de convivencia responsables dos menores que formen parte dela. 

 

A capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase en atención 

á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, as persoas convivintes 

economicamente dependentes, de acordo co establecido nos parágrafos seguintes. 

 

A renda valorarase atendendo aos ingresos netos que se perciban, que comprenderán os 

rendementos de traballo, incluídas pensións e prestacións de previsión social (calquera que fora o 

seu réxime), os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario, os rendementos das actividades 

económicas e as ganancias e perdas patrimoniais. 

 

Para o cómputo do patrimonio estarase ao disposto na normativa fiscal en vigor, entendéndose por 

tal o conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexa titular a persoa usuaria do 

servizo, con deducción das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como das débedas e 

obrigas persoais das que deba responder. Considéranse exentos do cómputo a vivenda habitual na 

que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa fiscal. 

 

No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella de feito, as rendas de ámbolos dous 

terán a consideración de rendas computables, entendéndose neste caso por renda persoal a metade 

da suma dos ingresos de ámbolos dous membros da parella. 

 

A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a renda ou rendas 

computables, de acordo co apartado anterior, entre a suma dos seguintes membros: o perceptor ou 

perceptores de rendas computadas e, se é o caso, o cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores 

de 25 anos, ou maiores desta idade en situación de discapacidade, que dependesen economicamente 

dos citados perceptores. 

 
A capacidade económica resultante será a correspondente á renda da persoa usuaria, calculada de 

acordo cos apartados anteriores, modificada á alza, se fose o caso, pola suma dun 5% do valor do 

patrimonio neto que supere o mínimo exento conforme á normativa fiscal vixente, a partir dos 65 

anos de idade, dun 3% dos 35 aos 65 anos e dun 1% os menores de 35 anos. 

 

Para o cómputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes a última 

declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida. 

 

Os Servizos Sociais do Concello establecerán os mecanismos de revisión anual para a actualización da 

información relativa á capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar.  

 
ART. 5.- NORMAS DE XESTIÓN.- As cantidades esixibles liquidaranse mensualmente polo Concello, 

prorrateándose o seu importe cando se liquiden meses incompletos.  

 

Descontaranse das liquidacións mensuais aquelas horas non prestadas por causas imputables ao 

Concello e aquelas imputables ao beneficiario/a que non se puideran prestar por causas debidamente 

xustificadas e documentalmente acreditadas. 
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O pago do prezo público realizarase polos obrigados/a ao mesmo mediante domiciliación bancaria ou 

pagamento na tesourería do Concello.  

 

A primeira liquidación, ou as posteriores nas que se modifiquen os seus elementos esenciais, 

notificarase ao interesado/a. As sucesivas liquidacións entregaranse á entidade bancaria donde 

estivese domiciliado o pagamento ou recolleranse no propio concello, debendo efectuarse o pagamento 

nos primeiros quince días naturais do mes seguinte ao que sexa obxecto de liquidación.  

 

As débedas polo prezo público regulado na presente ordenanza poderanse esixir polo procedemento 

administrativo de constrinximento, no caso de impago por parte do beneficiario/a en período 

voluntario.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

 

A presente ordenanza entrará en vigor e producirá efectos a partir da súa publicación no Boletín 

Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo a que se refire o art. 65 da Lei 7/85 de 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local, mantendo a súa vixencia ata a súa modificación ou derrogación.  

 
Friol a 13 de maio de 2009. 

 

 


