
 
 
 
ACORDO MUNICIPAL Nº  15.-   REGULADOR  DO FUNCIONAMENTO E 
PREZOS PÚBLICOS POLOS  SERVIZOS DE FISIOTERAPIA E PODOLOXIA  
           1.- OBXECTO: 
      ..................... 
A prestación destes servizos está enmarcada dentro do programa de atención primaria 
especializada dirixido ó colectivo de persoas con dificultades de autonomía ou con risco 
de dependencia (persoas maiores e discapacitadas). Esta actividade desenvolverase na 
Miniresidencia e Centro de día de Boimorto para os seus usuarios e os do  Centro 
Social de Maiores de dependencia Municipal e puntualmente en domicilios 
particulares de requerilo a persoa usuaria dependente  dentro do programa de 
atención persoal e atención ás persoas dependientes. 
    
  .................................................................................................................................   
  3.- OBRIGADOS O PAGO:     
 
  Colectivo de persoas beneficiarias dos servizos (e usuarios da Miniresidencia e 
Centro de día)  con dificultades de autonomía para o desenvolvemento de actividades 
básicas da vida diaria ou persoas maiores en estado de vulnerabilidade de perda de 
autonomía. Son requisitos para ser beneficiario do servizo:  
-Estar empadroado no Concello. 
-Haber residido cinco anos en territorio español e os dous últimos inmediatamente 
anteriores a data de solicitude, de acordo co establecido no arti. 5 da Lei 39/2006 de 14 
de decembro de Autonomía Persoal e Atención ás persosa en situación de dependencia. 
E reunir unha das seguintes condicións: 
-Ter máis de 65 anos   
-Ter unha minusvalía superior ó 65% ou invalidez absoluta. 
-Ser pensionista do sistema público de pensións con 60 anos cumpridos. 
    
  4.- XESTIÓN E TRAMITACIÓN:     
 
  A entidade local a través do Departamento de Servizos Sociais  asume a 
responsabilidade de planificación, control e xestión do servizo . 
 
Os usuarios destes servizos ( que non sexan usuarios da Miniresidencia e Centro de 
día)  deberán presenta-la solicitude  en prazo indicado en resolución da Alcaldía 
publicada no taboleiro de anuncios do concello en modelo oficial que será facilitado no 
departamento de servizos sociais do Concello . As solicitudes deberán presentarse no 
Rexistro Xeral do Concello e deberán ir acompañadas da seguinte documentación 
 
Non será necesaria esta solicitude para os servizos de fisioterapia para os usuarios 
da Miniresidencia e Centro de día de Boimorto nin se cobrará prezo a estos 
usuarios por Fisioterapia sendo un servizo o que se ten dereito có pago da 
mensualidade . 
A organización das sesións de podoloxía e fisioterapia dos usuarios da 
Miniresidencia e Centro de día de Boimorto exceptúase da necesidade de 
presentación de solicitude.  
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  7.-CONTÍA E PAGO :     
 
  Estes servizos financiaránse con cargo ó Concello, ás subvencións doutras 
administracións, e os prezos públicos ingresados polos usuarios seguindo os seguintes 
critérios: 
O custo dos servizos quedan establecidos en: 
.-  8€ a sesión de 30 minutos para fisioterapia (esta tarifa que poderá modificarase cada 
ano por resolución  da Alcadía  coa subida do I.P.C.) Están exentos deste pago por 
sesión de fisioterapia os usuarios da Miniresidencia e Centro de día  
.- 8€ bono para a atención por podoloxía unha sesión. (esta tarifa que poderá 
modificarase cada ano por resolución  da Alcadía  coa subida do I.P.C.) 
Forma de pago:  
As liquidacións practicaranse mediante emisión de bonos que serán recollidos no 
Concello unha vez notificada a concesión do/s servizo/s ingresando na caixa municipal 
ou conta do Concello indicada polos servizos sociais  prezo público correspondente 
polo número de bonos emitidos para o periodo concedido, a adquisición dos bonos e 
ingreso dos prezos públicos realizarase no prazo de 10 dáis hábiles . 
A non asistencia non xustificada pode ser causa de extinción do disfrute do servizo, as 
xustificacións de non asistencia presentaránse no departamento de servizos sociais. 
O pago dos servizos de podoloxía polos usuarios da Miniresidencia e do Centro de 
día de Boimorto será mensual xunto coa  domiciliación liquidada  por estancia na 
Miniresidencia ou uso do Centro de día. 
 
   9.- ASPECTOS FUNCIONAIS     
 
O material para o servizo de fisioterapia será costeado polo Concello, pero no servizo de 
podoloxía será a entidade concesionaria a que asuma o custe de dito material. 
 
Inicialmente sen prexuizo de cambios de horario ou ampliacións por resolución da 
Alcaldía que será publicada no taboleiro de anuncios do Concello, o servizo de 
fisioterapia prestaráse tódolos meses salvo o mes de agosto, o servizo de podoloxia 
tódolos meses salvo o mes de agosto, ambos servizos nos horarios que se organicen 
polo Departamento de servizos sociais baixo a xefatura de persoal da Alcaldía . 
 
As sesión de fisioterapia serán individuais de 30 minutos sen prexuizo de concesión 
dunha hora con dous bonos a beneficiarios necesitados, ou ante as necesidades do/a  
usuario/a.  
 
As sesións de podoloxía prestaránse individualmente polo tempo necesario para unha 
boa prestación do servizo . 
 
O persoal do servizo de podoloxía  nunca será considerado persoal do Concello de 
Boimorto e terá as titulacións ou formación necesaria conforme a normativa aplicable 
para a  prestación destes servizos. 
 
Levárase un libro de usuarios polo persoal de fisioterapia e polo contratista dos 
servizos d e podoloxía . 
 
No departamento de Servizos Sociais do Concello estará a disposición dos beneficiarios 
libro de reclamacións e suxerencias. 



 
En ningún caso o contratista  do servizo de podoloxía  cobrará as tarifas 
establecidas neste regulamento, mensualmente presentará factura cós requisitos legais 
polos servizos prestados o mes anterior que previa aprobación polo órgano municipal 
competente pemitirá o cobro dos servizos prestados efectivamente. 
 
 10.- DISPOSICIÓN FINAL:     
 

Este regulamento de funcionamento ( e as súas modificacións )  dos servizos 
de podoloxia e fisioterapia  aprobado na sesión plenaria de data 22/05/2008  
entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia e unha vez 
transcorrido o prazo ó que se refire o artigo 70.2 en relación co artigo 65.2 da Lei 
7/85, reguladora de bases de réxime local, modificada pola Lei 11/1999, do 21 de 
abril, e comezará a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo vixente ata 
que se acorde a súa modificación ou derogación expresa. 

 
 


