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Taxas por prestación de servizos

ORDENANZA Nº 21:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS
TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR ( SAF) NO CONCELLO DE VIGO

—2019—
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ARTIGO 1. FEITO IMPOÑIBLE
Constituirá o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo de axuda no fogar (SAF)
concedida de acordo co previsto no regulamento do servizo.

ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS
Serán suxeitos pasivos, obrigados ao pagamento destas taxas quen se beneficien da
prestación do SAF prestado polo Concello de Vigo en función da súa capacidade económica.
No caso de que as persoas anteriores carezan de capacidade de obrar, a obriga recaerá sobre
quen ostente a súa representación legal.

ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Agás o disposto no artigo 4 seguinte e normas con rango legal ou tratados internacionais, non
se admitirán outros beneficios fiscais nestas taxas.

ARTIGO 4. COTAS
Tomando como referencia do custe do servizo o importe de 13,145 €/hora, a contía a pagar
polas persoas usuarias virá determinada pola súa capacidade económica segundo se
establece nos apartados seguintes do presente artigo.
1. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias:
a) Para os efectos deste artigo considérase persoa usuaria aquela para a cal se solicite o
servizo. No caso de intervención con familias, entenderase como persoa usuaria un dos
membros adultos da unidade de convivencia responsables dos menores que formen parte dela.
b) 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
conviventes economicamente dependentes, de acordo co establecido nos parágrafos
seguintes.
c) 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
sexa o seu réxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das
actividades económicas e as ganancias e perdas patrimoniais.
d) No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella de feito, as rendas de ambos os
dous terán a consideración de rendas computables, entendéndose neste caso por renda
persoal a metade da suma dos ingresos de ambos os dous membros da parella.
e) A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a renda ou rendas
computables, de acordo co número anterior, entre a suma dos seguintes conviventes: 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.
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f) Para o cómputo da renda teranse en conta os datos correspondentes á última declaración
fiscal dispoñible ou pensión coñecida.
g) As entidades locais titulares do servizo establecerán os mecanismos de revisión anual para
a actualización da información relativa á capacidade económica das persoas usuarias do
servizo de axuda no fogar.
2. Os criterios de participación no financiamento do custo do SAF por parte dos suxeitos
pasivos serán os seguintes:
a) Para usuarios/as da Modalidade “A” (persoas e/ou familias, que sen ter recoñecida
valoración de dependencia ao abeiro da Lei 39/2006 do 14 de decembro, de Promoción da
Autonomía Persoal e de Atención as Persoas en Situación de Dependencia, a súa situación
persoal e/ou familiar se encadre nun marco de problemáticas concretas previstas na ordenanza
reguladora do servizo).
Cando se teñan en conta razóns sociais ou/e de interese público, e sempre por proposta do/a
técnico/a responsable do SAF do departamento de Benestar Social, accederán en réxime de
gratuidade e de forma excepcional, aqueles usuarios/as cuxa prestación do SAF fose
concedida como unha medida control necesaria nos casos nos que se advirtan situacións de
alto risco para os membros máis vulnerables da unidade familiar (casos do Programa de
intervención e tratamento familiar).
A cota tributaria por esta taxa determinarase multiplicando o número de horas de prestación do
servizo pola tarifa/hora que corresponda segundo a seguinte escala que reflexa tramos de
capacidade económica da persoa usuaria conforme ao regulado no artigo 18 da Orde da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o
Servizo de Axuda no Fogar. Os importes da “capacidade económica da persoa usuaria” que
figuran en cada tramo veñen establecidos no citado artigo 18 con referencia ao IPREM
(Indicador de rendas de efectos múltiples).
c. económica p.usuaria
0

a 532,51€

tarifa/hora
cero€

532,52€ a 798,76€

1,314€

798,77€ a 1.331,27€

1,971€

1.331,28€ a 1.597,53€

2,629€

1.597,54€ a 1.863,78€

4,600€

1.863,79€ a 2.130,04€

5,915€

2.130,05€ a 2.396,29€

7,229€

máis de

8,544€

2.396,29€

Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo desta taxa, o servizo non se preste ou
desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente, consonte o disposto no artigo
6.3 desta ordenanza.
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b) Para usuarios/as da Modalidade “B” persoas que teñan a resolución de recoñecemento da
situación de dependencia, co correspondente grado e nivel, ó abeiro da Lei 39/2006 do 14 de
decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e de Atención as Persoas en Situación de
Dependencia, e que teñen a resolución do Programa Individual de Atención (en adiante PIA)
onde se determine o servizo de axuda no fogar.
A contía da taxa que deberán aboar os beneficiarios que teñan dereito á prestación deste
servizo polo Concello de Vigo, como consecuencia da aprobación dun programa individual de
atención (PIA) establecido no marco do procedemento de recoñecemento dunha situación de
dependencia, consonte ao previsto na Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia, virá establecida en dito
programa individual de atención, segundo o disposto no artigo 8.2 da Orde de 17 de decembro
de 2007, de Vicepresidencia de Igualdade e de Benestar da Xunta de Galicia.
No suposto de non figurar na resolución do PIA,a determinación da achega do beneficiario ao
custo do servizo, virá dada pola aplicación do establecido no apartado a) deste artigo.

ARTIGO 5. DEVENGO, PERÍODO IMPOSITIVO E INGRESO.
1. As taxas reguladas na presente Ordenanza Fiscal devengaranse no momento no que se
inicie a prestación do SAF.
2. O período impositivo será mensual.
3. O pagamento das taxas realizarase a mes vencido, mediante domiciliación bancaria que
autorizará o/a solicitante do servizo no momento da sinatura do contrato, o día 10 de cada mes
ou inmediato hábil seguinte.
No suposto de que a domiciliación dunha mensualidade fora devolta por causa imputable ao
titular da conta de cargo, iniciarase o procedemento preceptivo, coas consecuencias legais
correspondentes, pola mensualidade non pagada.
A devolución dunha mensualidade non suporá a baixa da domiciliación das vindeiras.

ARTIGO 6.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
No relativo a infraccións tributarias desta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal
Xeral, Lei Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación.

ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN
1. O Concello procederá a aprobar a liquidación que corresponda, conforme ao disposto no
artigo 4 e 5 desta ordenanza a efectos de determinar o importe mensual.
2. Procederá o rateo da cota correspondente ao mes de inicio en función dos días que resten
ata o último do mes, pasándose ao cobro xunto coa liquidación da primeira mensualidade
seguinte. Tamén se rateará a cota mensual nos supostos de baixa no servizo, que será efectiva
dende o mesmo día en que se presente a solicitude de baixa ou no que esta sexa declarada de
oficio.
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No suposto de suspensión temporal do servizo, a comunicación desta deberase facer con sete
días naturais anteriores ao día da suspensión e excepcionalmente dous días naturais cando a
causa que a orixine non sexa previsible (hospitalización, emerxencia, etc.)

DISPOSICIÓNS FINAIS
1ª. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral, a Lei
58/2003 Xeral Tributaria, e a restante normativa de aplicación.
2ª. Esta ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor en tanto non se acorden
a súa modificación ou derrogación expresas.
PUBLICACIÓNS B O P.:

30 DE DECEMBRO DE 1998
30 DE NOVEMBRO DE 2001
26 DE DECEMBRO DE 2002
30 DE DECEMBRO DE 2003
10 DE DECEMBRO DE 2007
10 DE DECEMBRO DE 2008
05 DE OUTUBRO DE 2009
14 DE DECEMBRO DE 2010
12 DE DECEMBRO DE 2016
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