
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA A 

DOMICILIO 

 

 

Art. 1 . CONCEPTO.- 

 

De conformidade co disposto nos artigos 17 e 20 da Lei 39/1988 de 28 de decembro, Reguladora das 

Facendas Locais, polo Concello de Friol, establécese a taxa pola prestación do Servicio de Axuda a Domicilio. 

 

 

Art. 2.- OBRIGADOS O PAGO.- 

 

Están obrigados ó pago da taxa regulada na presente Ordenanza os beneficiarios dos servicios ou 

actividades do programa de Axuda a domicilio. 

 

 

Art. 3 .- COANTÍA.- 

 

  1.- A coantía da taxa regulada nesta Ordenanza, será fixada na tarifa contida no apartado seguinte:  

 

- Renda base: Ingresos-aluguer vivenda. 

- Número membros unidade familiar. 

- Cuantifícase o custo do servicio en pesetas/hora. 

- Baremo de aportación económica según criterio de renda per-cápita mensual (anexo 1). 

 

2.- Tódolos beneficiarios do servicio que non cheguen os niveis de renda base mínimo gravados pola 

taxa satisfarán as seguintes cantidades: 

 

- Servicio prestado inferior a 6 horas semanais: 3,01 euros.  
- Servicio prestado superior a 6 horas semanais: 6,01 euros. 
 

Art. 4.- OBRIGA DE PAGO. 

 

A obriga do pago da taxa regulada nesta Ordenanza, nace dende que se inicia a prestación do servicio 

a domicilio. 

 

Mensualmente practicaranse liquidacións a cargo dos beneficiarios, as que serán notificadas ós 

mesmos para o seu ingreso en arcas municipais no prazo de quince días contados a partires do día seguinte ó de 

recepción da notificación. 

 

ANEXO: 1 BAREMO DE APORTACIÓN ECONÓMICA SEGÚN CRITERIO DE RENDA PER-CÁPITA 

MENSUAL.- 

 

 

A  porcentaxe de aportación do usuario  calcularase sobre o costo da hora de servicio. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

A presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da 

Provincia e comezará a súa aplicación a partir do seguinte da súa publicación integra no Boletín Oficial da 

Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación u derogación expresa. 

Unidade familiar.- 1 membro Unidade familiar.- 2 membros Unidade familiar.- 3 membros 
0 - 256,00 Gratuita          0 - 256,00 Gratuita          0 - 256,00 Gratuita 

256,01 – 384,42 Gratuita 256,01 – 384,42 6,01 € 256,01 – 384,42 30% 
384,43 - 441,74 25% 384,43 - 441,74 30% 384,43 - 441,74 45% 
441,75 - 501,85 35% 441,75 - 501,85 45% 441,75 - 501,85 55% 
501,86 - 561,95 45% 501,86 - 561,95 55% 501,86 - 561,95 70% 
561,96 – 622,05 55% 561,96 – 622,05 65% 561,96 – 622,05 75% 
622,06 – 682,15 100% Máis de 622,06 100% Máis de 622,06 100% 
Máis de  682,16 100%     


