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MODIFICACIÓN REGULAMENTO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE BOIMORTO.
Capítulo I
Disposicións xerais
Artigo 1º.-Obxecto.
É obxecto deste regulamento no marco das competencias municipais en materia de
servizos sociais ó amparo do 25.2K) da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime
local e Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administracion local de Galicia , a regulación do
funcionamento do servizo de axuda no fogar do Concello de Boimorto ( con sede rúa
Vilanova nº 1 - 15817 Boimorto departamento de servizos sociais teléfono 981 516075
fax 981516045) ( rexistro como entidade prestadora de servizos sociais E-628 data
de autorización da actividade 15/06/2009) adaptada a Lei galega de Servizos
Sociais 13/2008 de 3 de decembro, , o decreto 143/2007 de 12 de xullo polo que ser
regula o réxime de autorización e acreditación dos programas e dos centros de
servizos sociais, á Orde de data 22/1/2009 pola que se regula o servizo de axuda no
fogar, publicada no DOG nº 22 de data 2/2/2009, sendo necesaria dita modificación
para establecer un novo marco regulador unha vez aprobada a Lei 39/2006 do 14 de
decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de
dependencia , do servizo de axuda no fogar establecendo pautas que aseguren un nivel
equitativo de ataención a todas as persoas que teñan limitada a súa autonomía persoal
desenvolvido por calquera das entidades prestadoras de servizos sociais legalmente
recoñecida..
Artigo 2º.- Definición naturaza e obxectivos do servizo.
1. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás
persoas ou familias no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e
normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no
seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a
súa autonomia ou noutras situacións de risco social para as cales resulte un recurso
idóneo.
2.- Natureza do servizo: O servizo de axuda no fogar (SAF) é un servizo público de
carácter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou
unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e
a permanencia no seu medio habitual.
O servizo de axuda no fogar (SAF) poderá prestarse a calquera persoa ou unidade
de convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente,
supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá
persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade,
especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.
Tamén, con carácter subsidiario do programa de educación e apoio familiar ,
poderá dar unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas
situacións de familias en risco de exclusión social.
3. Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

………………………………………………………….
Artigo 3º.-Contido do servizo.
1. No servizo de axuda no fogar, de conformidade coa valoración técnica
realizada en cada caso, poderán prestarse os seguintes tipos de actuacións de
carácter básico:
a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida
diaria no propio domicilio como
-Asistencia para levantarse e deitarse.
-Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.
-Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.
-Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos
prescritas por facultativos.
-Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal.
-Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia
b) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda que incidan e
axuden na mellora do contorno das persoas usuarias e da súa familia. Se é o caso,
determinadas tarefas domésticas, como lavandaría e alimentación a domicilio,
poderán ser facilitadas por servizos específicos.
Entre estas :
-Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.
-Compra de alimentos e outros produtos de uso común.
-Preparación dos alimentos.
-Lavado e coidado das prendas de vestir.
-Coidados básicos da vivenda.
Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas
específicos de lavandaría ou alimentación a domicilio.
c) Acompañamento persoal na realización doutras actividades necesarias da
vida diaria, tales como apoio en trámites urxentes de carácter administrativo,
xudicial ou similares, así como o seguimento das intervencións realizadas polo
sistema sanitario.
d) Ademais, para os supostos expresados no último párrafo do apartado 2 do
artigo anterior, as atencións de carácter psicosocial e educativo enfocadas ao
desenvolvemento das capacidades persoais básicas, á mellora da convivencia,
integración na comunidade e mellora da estrutura familiar.
2. O servizo de axuda no fogar, unha vez garantido o nivel básico de atención,
poderá incorporar, ademais, os seguintes tipos de actuacións de carácter
complementario:
a) Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos
saudables.

b) Servizo de empréstito de axudas técnicas para persoas en situación de
dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos enténdese por axuda
técnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxía ou
software, fabricado especialmente ou dispoñible no mercado, para previr,
compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacións na
actividade e restricións na participación social das persoas.
c) Adaptacións funcionais do fogar.
d) Servizo de podoloxía a domicilio.
e) Servizo de fisioterapia a domicilio.
3. Asinarase un acordo de servizo entre a persoa usuaria e o Concello de
Boima entidade titular, no cal se recollerá o contido particular das atencións que se
prestarán, a programación temporal da prestación, a intensidade horaria e os
compromisos de ambas as partes, incluíndo o compromiso de copagamento que
corresponda.
4. En todo caso, e sen prexuízo da execución de todas as tarefas contidas no
correspondente acordo de servizo, o conxunto de atencións do programa de axuda
no fogar terá un carácter de apoio e non substitutivo das propias capacidades da
persoa usuaria ou doutras persoas do seu medio inmediato, de maneira que se
facilite e promova a súa autonomía.
Artigo 4º.-Persoas destinatarias.
1. O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de
convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un
recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con
déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de
apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores en que se
observe necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar
unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco de
exclusión social.
2. En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito
recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.
Artigo 5º.-Dereitos das persoas usuarias.
………………..
7. A calidade do servizo e a presentaren queixas e suxestións ao persoal coordinador
do servizo cando expresaren reclamacións ou fixeren suxestións sobre a súa prestación
efectiva.
8.- A acceder e utilizar o servizo en condicións de igualdade e non discriminación.
9.-A recibir información de xeito áxil, suficiente e veraz sobre recursos e as
prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas e
orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de
benestar social.
10.- A ter asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como
interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervención.

11.- A seren informadas, de maneira clara e precisa, sobre a intervención
prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da
valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, así
como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención
acordado.
12.- Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o
desenvolvemento da actividade dos servizos sociais comunitarios desde a práctica
dunha oferta positiva do idioma galego
Artigo 9º.-Formas de prestación do servizo.
1. O Concello prestarán o servizo público de axuda no fogar, ben directamente
ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos
públicos reguladas na normativa vixente sobre contratos do sector público, a
través de entidades privadas debidamente autorizadas.
2. Non obstante a súa natureza de servizo público, as entidades privadas
poderán realizar a prestación dun servizo privado de axuda no fogar en réxime de
libre mercado sempre que cumpran os requisitos de autorización e acreditación
legalmente establecidos.
3. As entidades privadas non poderán subcontratar a execución da prestación
principal do servizo de axuda no fogar, entendendo por tal as atencións de carácter
básico, regular e continuado, realizadas no fogar da persoa ou unidade de
convivencia usuaria do servizo. Non obstante, poderanse subcontratar prestacións
complementarias do servizo, así como as que non teñan carácter regular, as que se
poidan executar fóra do domicilio ou sexan un reforzo das atencións básicas.
4. O servizo público de axuda no fogar poderá prestarse mediante fórmulas de
colaboración institucional entre as administracións competentes ou por entidades
de dereito público, de acordo co establecido na lexislación vixente.
5.- Actualmente o servizo está asumido en xestión directa polo Concello.
Artigo 10º.-Requisitos específicos e de funcionamento
1.2.- O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará
formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas en situación
de dependencia valorada terán que estar en posesión do título de formación
profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no
Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesión do certificado de
profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente,
regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os
certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e
á comunidade.
Antes do 31/12/2015 quedará adaptado a estes requisitos de cualificación todo o
persoal que atenda a usuarios dependentes valorados.
……………………….
Artigo 11º.-Modalidades de acceso ao servizo.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co
seguinte:
1. O acceso será prioritario e directo para persoas ás cales, tendo recoñecida a
situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente
resolución de programa individual de atención, e consonte a aplicación do
programa de asignación de recursos establecido no título II do Decreto 15/2010, do
4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da
situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e
atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa
individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos
competentes. Para estes efectos o concellos titular do servizo, cando sexa o caso,
procederán a dar de alta as persoas en agarda de acordo coa orde de prelación
establecida no programa de asignación de recursos.
2. As persoas para as que o programa individual de atención determine o
servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso,
preferencia sobre aquelas ás cales se lles asigne o servizo de axuda no fogar como
respiro do coidador.
3. Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia,
ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á
dependencia segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006,
o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia
resolverase en réxime de libre concorrencia en aplicación do baremo contido neste
Regulamento.
4. De igual maneira á expresada no punto anterior procederase nas situacións en que a
problemática principal estea relacionada con aspectos convivenciais e socioeducativos.
5. Nos supostos recollidos nos números 3º e 4º deste artigo empregarase o baremo
recollido no Anexo I deste Regulamento.
Disposición derrogatoria
Queda derrogado no que se contradiga con esta modificación o Regulamento da
prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Boimorto publicado no BOP nº
193 de data 2/9/2009.
Disposicións derradeira
A presente modificación foi aprobada polo Pleno do Concello de Boimorto en sesión
ordinaria de data 26/04/2012 e entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo previsto
no artigo 65.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril o dia seguinte da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia.

