
CONSULTA PUBLICA  NA PAXINA WEB MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA DAS BASES DAS AXUDAS DE EMERXENCIA PARA 
USUARIOS  DA  RESIDENCIA  E  CENTRO  DE  DÍA  MUNICIPAL  OU  DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DO CONCELLO DE FOZ. EXPD:1372/2018

Por providencia da alcaldía incoouse o correspondente expediente para a aprobación 
Ordenanza  reguladora  das  bases  das  axudas  de  emerxencia  para  usuarios  da 
residencia e centro de día municipal ou de competencia municipal do Concello de Foz,

O  borrador  de  ordenanza  que  se  adxunta  como  ANEXO   rexe  a  tramitación  e 
procedemento a seguir a hora de concesión de axudas de emrxencia, tanto no referido 
aos aspectos organizativos internos,  como as relacións cos beneficiarios das mesmas 
e os seus dereitos e obrigas.

O informe xurídico da secretaría municipal sinala que o artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común, establece que previamente á 
elaboración do proxecto de regulamento realizarase unha consulta pública a través da 
páxina web municipal para recabar a opinión dos posibles afectados pola norma sobre: 
os  problemas  a  solucionar,  a  necesidade  e  oportunidade  da  súa  aprobación,  os 
obxectivos da norma, e as posibles solucións alternativas. 

En consecuencia, DISPOÑO:

Que se proceda a publicar na páxina web municipal o correspondente anuncio xunto 
co borrador do proxecto de ordenanza inicialmente redactado, para que  durante un 
prazo  de 15  días  naturais   os  usuarios do  servizo  ou calquera  interesado  poidan 
consultalo e presentar suxerencias ou opinións ao respecto,  entre outras sobre os 
problemas que a ordenanza trata de solucionar, a necesidade e oportunidade da súa 
aprobación,  os   obxectivos  da  norma,  ou  no  seu  caso  as  posibles  solucións 
alternativas. 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Javier Jorge Castiñeira



ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DAS BASES DAS AXUDAS DE EMERXENCIA PARA 
USUARIOS  DA  RESIDENCIA  E  CENTRO  DE  DÍA MUNICIPAL  OU  DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DO CONCELLO DE FOZ.

Preámbulo: 

Os  poderes públicos   deberán asegurar a   protección   social,   económica e 
xurídica   da   familia,así   como   a   protección  das   persoas en situación de 
necesidade, desamparo, circunstancias  graves   ou de urxente   necesidade 
por carencias económicas e socio-familiares.

A Constitución española atribúe   a competencia nesta materia   a través   do 
artigo148.1.20 ás  Comunidades Autónomas   e   estas,no marco   dos   seus 
estatutos, promulgaron   as leis   de   servizos   sociais (en   Galicia, a 
Lei13/2008,de 3 de decembro, de servizos  sociais de Galicia).

Pola súa  banda , a Lei7/1985, de 2 de abril, reguladora das  bases de réxime 
local, e a lei 5/1997, de 22   de xullo, de  Administración   local de Galicia, 
establece nas  competencias dos  municipios  a prestación de servizos  sociais 
e de promoción e inserción  social.

A Lei 3/2011, de 30 de xuño,de apoio á familia e á convivencia, establece como 
principio de responsabilidade pública,  entre   outros, dispensar especial 
atención ás familias  con dificultades derivadas da súa  estrutura ou das  súas 
circunstancias   e mais   a aquelas que se atopan en situación de especial 
vulnerabilidade ou en risco de exclusión  social.

Afondando nas   competencias que a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de 
servizos  sociais de Galicia, atribúe  aos  concellos, sinálase significativamente o 
disposto  no artigo 60 (competencias para a creación, xestión   e mantemento 
de servizos  sociais comunitarios básicos), artigo 18c.   (prestacións 
económicas destinadas a satisfacer necesidades pecuniarias valo-  radas 
dos individuos ou das  familias e a estimular a súa  incorporación  social e laboral), 
artigo18.3.(recoñecemento efectivo  do dereito   a unha   intervención,  un 
programa, un servizo ou unha  prestación de carácter esencial).

As axudas deberán concederse unicamente seguindo os criterios 
establecidos na presente ordenanza, mediante unha  valoración profesional 
que teña  en conta  a tipoloxía do problema ou a necesidade social que se vaia 
a cubrir, a pertinencia da axuda económica para dar resposta á demanda ou 
necesidade, o seu   grao de urxencia, a non existencia doutros   medios  ou 
recursos para solucionala, a prevención   da situación de risco e/ou 
desprotección para persoas maiores e a necesidade de evitar deterioración 
de situacións persoais que poidan  rematar en procesos de exclusión  social.

Resulta    imprescindible ter   en   conta   aos   sectores máis   vulnerables e 
articular   procedementos ou   mecanismos de  intervención   que permitan 
acadar unha  igualdade real e efectiva  no acceso aos  recursos dos  servizos 
sociais implantados  resultando necesario establecer estratexias 
diferenciadas co fin de evitar situacións que poñan  en risco a exclusión  social 
da poboación.



O procedemento a seguir non é o xeral de concorrencia competitiva  que fixa a 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, pois resulta implícita 
nas   prestacións a conceder e nas  condicións sociais dos  beneficiarios as 
razón de interese público social,   humanitarias e outras que   dificultan unha 
convocatoria pública   de conformidade e co establecido  no artigo 22.2 c) da 
citada  Lei.

Artigo 1.º.-O  concepto das axudas a usuarios da residencia ou centro de día 
municipal do Concello de Foz.

As axudas para emerxencias sociais son as disposicións pecuniarias que cumpran 
os requisitos que sinala o artigo 2.1 da Lei xeral de subvencións e que realice o 
Concello de Foz a favor de persoas físicas para paliar  situacións carenciais 
transitorias e imprevistas ou excepcionais, así como para previr o seu agravamento.

Estas axudas serán compatibles con calquera outras para a mesma finalidade que 
podan conceder outras Administracións Públicas ou privadas, non obstante, de 
acordo co disposto no artigo 19 da lei 38/2003, de do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, o importe das mesmas en ningún caso poderá ser de tal contía 
que,  illadamente ou en concorrencia con outras, supere o custo de la actividade 
subvencionada.

As axudas reguladas nas presentes bases so se concederán ata os límites 
consignados en cada momento na  partida  231.48901 dos correspondentes 
Orzamentos Xerais municipais de cada exercicio e en ningún caso a  axuda 
concedida será superior ao custo da tarifa cobrada o usuario descontando o 25% da 
súa pensión.

Artigo 2.º.-O ámbito subxectivo de aplicación (beneficiarios). 

 A presente normativa regula a xestión das axudas para emerxencia social que lle 
conceda o Concello de Foz ás persoas físicas que cumpran os seguintes requisitos:

- En todo caso, so poderá percibir esta axuda os usuarios da residencia e centro 
de día municipal de Foz  e empadroados en Foz .

- As persoas que cumpran 65 anos no momento de solicitar o ingreso.

- As persoas con 60 anos ou máis, con discapacidade, poderán ser beneficiarias 
a condición de que se considere, a xuízo dos profesionais especializados, que 
o recurso máis axeitado é un centro residencial ou centro de día.

Artigo 3.º.-A finalidade das axudas (ámbito obxectivo).

As axudas previstas na presente ordenanza teñen como finalidade paliar situacións 
carenciais transitorias e  imprevistas ou excepcionais, así como prever o seu 
agravamento. En particular, estas axudas tenderán a cubrir o  financiamento parcial 
dos gastos derivados do custo da praza na Residencia ou Centro de Días municipal  do 



Concello de Foz.

Artigo 4.-   Clases e contía das axudas. 

.- Establécense dous tipos de axudas:

A.-  Axudas  económicas  para  o  cofinanciamento  parcial  do  coste  da  praza  nunha 
Residencia Municipal do Concello de Foz.

B.- Axudas económicas para o cofinanciamento parcial do coste da praza nun Centro 
Día Municipal do Concello de Foz.

.- Contía das axudas:

O  réxime  e  prezos  regularase  polas  tarifas  ofertadas  pola  empresa  que  resulte 
concesionaria do servizo e serán obxecto de aprobación por parte do concello de Foz.

O importe que os usuarios deben achegar en concepto de pagamento polos servizos 
de Residencia e Centro de día municipal estará determinado polas tarifas aprobadas 
pola Corporación en caso de xestión indirecta.

En atención ó  anterior;   a  contía  da axuda da que pode ser  beneficiario  un/unha 
usuario/a, será a diferenza entre a cifra que se lle calcule coma  a súa capacidade 
económica e o prezo que lle resulte de aplicación, segundo o servizo (Residencia ou 
Centro de día municipais) e a intensidade deste (xornada parcial, media xornada con 
ou  sen  manutención,  xornada  completa,  con  transporte  ou  sen  transporte,  etc  ; 
partindo da aplicación dos seguintes requisitos condicionantes: 

1º.-  Ó usuario deberá reservárselle para os seus gastos persoais a dispoñibilidade, en 
calquera caso, dun 25% do importe da pensión contributiva mínima mensual vixente 
en cada exercicio económico segundo o INSS español, (que para o exercicio de 2018 
é de 639,30€/mes = 25% = 159,83€/mes), sen computarse as pagas extras.

2º.-  Prioritariamente e antes da posibilidade de solicitar as axudas aquí reguladas, 
usuarios das Residencias e/ou Centros de Día Municipais do Concello de Foz cuxa 
capacidade económica calculada, unha vez descontado o referido 25% (159,83€/mes), 
acade  para  pagar  o  100%  da  súa  praza/servizo,  non  poderá  beneficiarse  destas 
axudas.

3º.- Nos  casos nos que,  a capacidade económica calculada do usuario do servizo, 
unha vez descontado o referido 25% (159,83€/mes) non acade para pagar o 100% do 
coste do servizo e previamente á posibilidade de solicitar-beneficiarse destas axudas; 
aplicarase o principio de responsabilidade no coidado de familiares de 1º grao que 
establece  la  Lei,  concretamente  o  título  VI  –  artigos  142  a  154  do  Código  Civil, 
denominado “de los alimentos entre parientes”; debéndose  exixir nestes caos que a 
diferencia  sexa asumida polos familiares con obriga legal,  caso de ter  capacidade 
económica e/ou patrimonio para isto e/ou sen poñer en perigo a satisfacción das súas 
propias necesidades básicas.



4º.-  En  todo  caso,  débese  considerar  a  existencia  de  usuarios  que  xa  teñen 
recoñecido un grao de dependencia e mesmo xa son beneficiarios dunha Libranza 
económica  para  o  servizo  de  Residencia  Municipal  do  Concello  de  Foz;  axuda 
económica que ven a complementar os seus ingresos para facer fronte ó pago da súa 
praza/servizo e, en cuxos casos, e logo de descontado o referido 25% da pensión 
mínima  vixente  (159,83€/mes),  sumaríase  o  importe  desta  libranza  económica  ó 
restante  75%  da  pensión/s,  ós  efectos  do  cálculo  da  capacidade  económica  do 
usuario..

Así mesmo e habida conta do anterior, fomentarase a solicitude do recoñecemento da 
situación de dependencia de tódolos usuarios susceptibles de ser valorados cun grao 
de dependencia, coas conseguintes propostas de P.I.A. con Libranza económica para 
Residencia Municipal do Concello de Foz e Libranza económica para  Centro de Día 
Municipal  do  Concello  de  Foz,  por  canto  estas  axudas  económicas  virían  a 
complementar os seus ingresos/capacidade económica coa que facer fronte ó pago 
das súas respectivas prazas/servizos.

5º.- Finalmente, nos casos nos que o/a usuario/a, logo de descontado o referido 25% 
da pensión mínima vixente (159,83€/mes) non teña capacidade económica para cubrir 
100% do custo da praza/servizo nin teña familiares con obriga legal que asuman a 
diferenza  ou  no  caso  de  que  estes  familiares  non  teñan  capacidade 
económica/patrimonio có que poder asumir a posible diferenza nin dar cumprimento á 
obriga legal  referida..;  a  diferenza  será  asumida  polo  Concello  de Foz segundo  o 
determinado nas ordenanzas e regulamentos específicos.

Sen prexuízo do que precede, establecese que o beneficiario/a residente dispoñerá 
dun mínimo de 100 €/mes para os seus gastos persoais, calquera que fose o importe 
de seus ingresos, polo que a cota mensual poderá verse minorada no caso de que o 
25  %  dos  mesmos  non  acadaran  a  devandita  cifra,  nos  termos  dos  seguintes 
supostos: 

• 1) Cando o 25 % non cubra estes 100 €/mes deducirase do 75 % restante ate 
garantirse ese mínimo por usuario e mes. 

• 2) No caso de matrimonios ou parellas de feito garantiráselles a cada un dos 
cónxuxes 100 €/mes, polo que no suposto de que perciban só unha pensión, dividirase 
entre dous e da parte correspondente a cada un haberá que garantirlles o mínimo de 
100 €/mes. 

Artigo  5.-    Cómputo  de  ingresos  e  cálculo  da  Capacidade  Económica  do 
usuario. 

Tomándose coma referencia o procedemento do Sistema da Autonomía e Atención á 
Dependencia  e  o  DECRETO  99/2012,  do  16  de  marzo,  polo  que  se  regulan  os 
servizos  sociais  comunitarios  e  o  seu  financiamento,  a  determinación  do  nivel  de 
ingresos/rendas  dos  usuarios  có  que  deberán  facer  fronte  ó  pago  das  prazas  na 
Residencia  e  Centro  de Dia  Municipal  do  Concello  de Foz realizarase  segundo  a 
capacidade económica persoal dos/as beneficiarios/as. Esta capacidade económica 



determinarase  en  atención  á  súa  renda  e  ó  seu  patrimonio,  téndose en  conta, 
ademais, a renda e patrimonio do cónxuxe, no caso solicitude de praza para ambos.

Considerase  renda ós  ingresos  do/a   beneficiario/a  derivados  tanto  do  traballo  e 
pensións coma do capital, así coma calquera outros substitutivos daqueles.

Considerase patrimonio do/a beneficiario/a ó conxunto de bens e dereitos de contido 
económico dos que sexa titular, con dedución das cargas e gravámenes que diminúan 
o seu valor, así como das débedas e obrigacións persoais das que deba responder.

O  resultado  do  cálculo  da  capacidade  económica  correspondente  constará  na 
resolución de concesión da praza e no expediente do usuario/a do servizo. 

.- Determinación da capacidade económica das persoas usuarias.

a) Computarase a renda do/a usuario/a solicitante e a do cónxuxe, de se lo caso. 
Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de 
ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do 
imposto  sobre  a  renda  das persoas  físicas  (pensións,  salarios,  prestacións 
económicas, rendementos bancarios,entre outros). 

b) Computarase así mesmo o patrimonio neto do/a usuario/a solicitante e o do 
cónxuxe, de se lo caso, exceptuando a vivenda principal. Para estes efectos 
enténdese  por  patrimonio  neto  o  conxunto  de  bens  e  dereitos  de  contido 
económico  de  que  sexan  titulares,  determinados  consonte  as  regras  de 
valoración  recollidas  na  Lei  19/1991,  do  6  de  xuño,  do  imposto  sobre  o 
patrimonio,  con  dedución  das  cargas  e  gravames  de  natureza  real  que 
diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba 
responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en 
conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o 
patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, 
modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e 
dividindo o resultado da dita suma entre o solicitante unicamente ou entre o 
solicitante mais o cónxuxe , de se lo caso.

Para estes efectos, a determinación da capacidade económica sobre a que se 
aplicarán  as  porcentaxes  de  copagamento  das  persoas que accedan a  unha 
praza, en calquera dos servizos indicados nesta orde, farase de conformidade co 
establecido  na  normativa  vixente  para  a  determinación  da  capacidade 
económica das persoas que accedan ao recurso a través do SAAD, é dicir, tendo 
en conta a súa renda e o seu patrimonio. O disposto nesta orde, será aplicable 
tanto á persoa usuaria principal como á persoa acompañante, de se lo caso.

Artigo 6º.- Obriga dos usuarios a remitir a seguinte documentación:

- Solicitude conforme o anexo.
-  Copia DNI/NIE do solicitante e cónxuxe cando sexa o caso.
- Se o solicitante ten nomeado un  representante legal, deberanse achegar os 

documentos acreditativos de devandita condición.



- Certificado de estar empadroado no Concello de Foz no anos que se esixa polo 
regulamento das residencias ou centros de día municipais e con  residencia 
efectiva no Concello de Foz.

- Libro de Familia, se é o caso.
- Certificado de convivencia ou autorización para a súa consulta.
- No caso de ter recoñecido un grao de dependencia deberá aportarse copia da 

resolución máis da resolución do PIA de ser o caso.
- Xustificación  documental  que  proceda  relativa o patrimonio do solicitante 

e o cónxuxe de ser o caso.
- Certificado de revalorización da pensión ou pensións que poida percibir  no 

exercicio  en  curso.  No  caso  de  que  perciban  unha  axuda  do  estranxeiro, 
certificado  bancario  xustificativo  do  percibido  en  concepto  de  pensión  ou 
pensións do estranxeiro, no caso que se perciban.

- Autorización  a  favor  do  Concello  para  que poida  actuar  sobre  os  bens do 
demandante da axuda   no caso de impago.

- Declaración por escrito dos familiares directos, fillos ou benefactores dos bens 
do  beneficiario  da  axuda  na  que  renuncien  a  efectuar  calquera  tipo  de 
reclamación sobre os mesmos, así como a indispoñibilidade económica para 
colaborar no custe,  presentando documentación xustificativa  dos ingresos e 
propiedades,  tendo  en  conta  que  eles  deben  ser  os  que  responden 
primeiramente  ante  a  imposibilidade  de  cubrir  os  gastos  do  usuario.  En 
aplicación do principio de responsabilidade do coidado de familiares directos 
que  establece  a  lei,  concretamente  o  título  VI  do  Libro  I  do  código  civil, 
denominado “de los alimentos entre parientes” nos artigos 142 a 154.

- E calquera outra documentación que a criterio do órgano xestor competente se 
considere necesario para a tramitación e resolución destas axudas.

Documentación mínima que debe aportar o Concello:

- Informe social dos/as técnicos de servizos sociais que complementarán a 
información da documentación  aportada e  emitirá  un  dítame  conforme  o 
recollido nas bases.

Artigo 7º.- A tramitación.

A tramitación das axudas de emerxencia social  axustarase ao seguinte 
procedemento:

Inicio: O procedemento iniciarase mediante unha solicitude do interesado en obter 
a axuda de emerxencia  social.  O interesado dirixirá a solicitude ao alcalde do 
Concello de Foz. Coa solicitude achegará a documentación que acredite a situación 
de carencia.

Instrución:   O   alcalde   trasladará a   solicitude   ao   Departamento  de   Servizos 
Sociais.   O   técnico/a   dese  departamento emitirá o   correspondente 
informe-proposta, no   que   valorará debidamente   a situación que   o  interesado 
acreditou documentalmente. Ademais no informe o técnico ou a técnica do 
Departamento de Servizos Sociais cuantificará inicialmente o importe da axuda.



Unha vez que estea completo o expediente,  o Departamento de Servizos Sociais 
remitirallo ao interventor municipal para a súa fiscalización previa.

Resolución: Logo de que o interventor municipal realice a fiscalización previa, 
remitiralle o expediente o órgano competente  segundo   a Ordenanza Xeral de 
Subvencións  ou as Bases de Execución  dos  Orzamentos Xerais), para que dite 
a correspondente  resolución administrativa ou acto administrativo.

Pagamento: Dadas as súas características e finalidade, poderá con carácter xeral 
facerse o pagamento das  axudas reguladas nas presentes bases con carácter 
previo á xustificación, tendo a consideración o importe  entregado de anticipo a 
conta da xustificación final, de xeito que en caso de que o beneficiario non 
presentase esta ou se modificara a súa capacidade económica, será requirido para 
o reintegro dos fondos entregados ou a actualización da axuda, que se considerarán 
ingresos de dereito público,  podendo esixirse de ser necesario pola vía do 
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
O pagamento deberá realizarse  directamente ao propio beneficiario ou ao seu 
representante legal.

Disposición adicional.

En todo aquilo non previsto nesta ordenanza estarse ao disposto na normativa vixente.

Disposición final.

De conformidade co que dispón  o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases 
do réxime local, esta ordenanza entrará en vigor unha vez que o Concello publique 
o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo 
de quince días hábiles  ao que se refire o artigo 65.2 desa lei.  (buscar  articulo 
publicación previa)

ANEXOS
.-MODELO DE SOLICITUDE
.-MODELO DE INFORME SOCIAL.
.-MODELO DE DECLARACION XURADA.
.-MODELO DE DECLARACIÓN DE PATRIMONIO.
.-PROPOSTA DE RESOLUCION.
.-MODELO DE RENUNCIA.
.-MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR E RECABAR OS DATOS QUE 
CONSTEN EN FICHEIROS DE CALQUERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
.-MODELO  DE  AUTORIZACIÓN  DAS  PERSOAS  QUE  INTEGRAN  A  UNIDADE 
FAMILIAR E AS QUE SEXAN PARENTES POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE 
ATA O SEGUNDO GRAO. 
.-MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS 
(LEI PROTECCION DE DATOS).
.-IMPRESO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON IBAN.
.-IMPRESO DE DELEGACION DO PAGO



Contra o referido acordo definitivo poderá interpoñerse recurso ante a xurisdición 
contencioso-  administrativa, no prazo de dous meses a contar  desde o día 
seguinte á publicación do presente anuncio, de  conformidade co artigo 46 da Lei 
29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
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