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Asunto:

ANUNCIO
O Excmo. Concello Pleno, en sesión ORDINARIA celebrada o día trece
de abril de dous mil nove, adoptou, entre outros o acordo 3/31 relativo á
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PARCIAL DA ORDENANZA
REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO
DE LUGO da forma que a seguir se transcribe.
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de modificación parcial da actual
Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Lugo, no
referente ó artigo 7.3, quedando a redacción deste artigo como segue:
Unha vez recibida solicitude do interesado de acceso ó servizo, no réxime
de libre concorrencia, o/a traballador/a social de zona correspondente emitirá un
informe social no que se valoren factores de carácter persoal e sociofamiliar, o
apoio social, a situación da vivenda e outros que dificulten obxectivamente a
normalización social e a calidade de vida, todo isto segundo o baremo que a
continuación se transcribe:
BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIÓN DO SAF
EN
RÉXIME DE LIBRE CONCORRENCIA
FACTOR 1: AUTONOMÍA PERSOAL
A asignación de valor en función do factor “autonomía persoal” realizarase
segundo as seguintes táboas:
1.1. INDEPENDENCIA NAS ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA
DIARIA (ABVD) (Escala elaborada partindo do índice de Katz e o Índice
Barthel).
Non recibe axuda no baño.
0
Precisa axuda para lavar unha parte do corpo (as costas ou 1
algunha extremidade incapacitada).
Lavarse
Precisa axuda para lavar máis dunha parte do corpo, para
2
entrar ou saír da bañeira, ou non pode bañarse soa
Non recibe axuda para lavarse cara, máns, dentes,
0
peinarse, afeitarse e maquillarse.
Precisa axuda para limpar dentes, peinarse, afeitarse,
1
Arranxarse
maquillarse.
Precisa axuda para todas as actividades anteriores
2
Non precisa axuda para coller roupa, poñela, poñer
0
Vestirse
(Inclúe: coller complementos, abotoarse, atar os zapatos.
Precisa axuda para coller roupa, vestirse algunha prenda
1
roupa de
ou complemento, atar os zapatos.
armarios e
Precisa axuda para coller a roupa e vestirse.
2
caixóns)
Usar o

Non precisa axuda para ir ó retrete, límpase e coloca a
1

0
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roupa sen axuda (pode usar barra de apoio, bastón, etc), e
pode manexar cuñas ou orinais.
Precisa axuda para ir ó retrete, ou na limpeza, colocación
da roupa, uso da cuña ou oriñal.
Non pode realizar ningunha das anteriores actividades.
Non precisa axuda para camiñar menos 50 metros, aínda
que se axude con bastón, muletas, prótesis ou andador sen
rodas.
Precisa axuda física ou supervisión para camiñar mais de
Deambular
50 metros.
Fai uso de cadeira de rodas ou non realiza ningunha das
anteriores actividades
Non precisa axuda ou supervisión para subir e baixar
escaleiras, aínda que se axude de muletas ou bastóns ou se
apoia en varanda.
Escaleiras
Precisa axuda física ou supervisión.
Non sube nin baixa escaleiras.
Non precisa axuda para ir do sillón á cama, ou empregar a
cadeira de rodas.
Precisa mínima (unha persoa) axuda física ou supervisión.
Trasladarse
Precisa gran axuda (dúas persoas) aínda que é capaz de
manterse sentada ou non realiza ningunha das anteriores
actividades.
Controla a micción ou non precisa axuda para coidarse da
sonda ou colector.
Micción
(valorar
Precisa axuda para administrarse supositorios ou
situación
lavativas, ou ten incontinencias ocasionais. (menos de 1
semana
vez a semán)
previa)
Ten incontinencias (máis de 1 vez a semán), necesita
doutra persoa para administrar lavativas, etc.
Non precisa, controla esfínteres.
Precisa axuda para administrarse supositorios ou
Deposicións
lavativas, ou ten incontinencias ocasionais (menos de 1
(valorar
vez a semana).
semán previa)
Ten incontinencia (mais de 1 vez semana), necesita doutra
persoa para administrar lavativas, etc.
Non precisa axuda para comer
Alimentación Precisa axuda para cortar carne, o pan, estender manteiga,
etc.
retrete

2

1
2
0

1
2
0

1
2
0
1
2

0
1

2
0
1

2
0
1
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Precisa axuda para comer ou aliméntase parcial ou
totalmente por tubos ou intravenosamente.

2

TOTAL FACTOR 1.1 (máximo 20 puntos)*
* Máximo de 20 puntos: Dependencia total. De 19 a 10 puntos: Dependencia
media, a persoa necesita axuda para algunha ou todas as actividades. De 9 a 1
puntos: Dependencia baixa, a persoa necesita axuda para varias actividades e hai
algunha que non pode realizar. 0 puntos: non Dependencia
1.2. INDEPENDENCIA NAS ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA
VIDA DIARIA (AIVD)** (Adaptación da Escala de Lawton e Brody).
Non precisa axuda para viaxar soa, no transporte público ou
0
Transpor conduce o propio coche.
Precisa acompañamento para viaxar en transportes públicos.
1
te
Non pode viaxar.
2
Non precisa axuda para facer compras.
0
Facer
Precisa acompañamento para facer calquera compra.
1
compras
Non fai ningunha compra.
2
Non precisa axuda para lavar a roupa.
0
Lavar a
Non precisa para lavar pequenas prendas.
1
roupa
Non se ocupa do lavado de roupa.
2
Non precisa axuda para realizar as tarefas domésticas.
0
Precisa axuda para realizar tarefas domésticas lixeiras como
1
Coidado
lavar pratos ou facer a cama
da casa
Precisa axuda para realizar calquera das tarefas domésticas.
2
Non precisa axuda para utilizar o teléfono, busca e marca
0
números.
Uso do
Non precisa axuda para contestar o teléfono, pero non pode
1
teléfono
marcar.
Non utiliza o teléfono.
2
Non precisa axuda para organizar, preparar, e serve as
0
Preparaci comidas por si mesma adecuadamente.
Precisa axuda para que lle proporcionen os ingredientes,
1
ón da
aínda que prepara a comida adecuadamente
comida
Precisa que lle preparen e lle sirvan a comida.
2
Responsa Non precisa axuda para tomar a medicación no horario e dose 0
correctas.
bilidade
Non precisa axuda para tomar a medicación, aínda que
1
respecto
precisa que lle preparen as doses adecuadas.
á súa
3
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medicaci
ón
Manexo
da
organizac
ión
económic
a

Precisa axuda para tomar e para preparar as doses adecuadas.

2

Non precisa acuda para manexar asuntos económicos,
ingresos, gastos, facer xestións,etc.
Precisa axuda para facer xestións como ir ó banco, etc.
Non manexa cartos.

0
1
2

TOTAL FACTOR 1.2 (máximo 16 puntos)***

TOTAL FACTOR 1 (máximo 36 puntos)
** NOTA: a diferenza das ABVD, nas AIVD, unha persoa pode non realizar
unha actividade das indicadas porque o fai ou facía outra persoa; aínda que non a
realice simplemente por esa causa, márcanse como non realizada.
*** Máximo de 16: Dependencia total, precisa axuda na realización de todas as
actividades. De 15 a 8 puntos: Dependencia media, a persoa necesita axuda para
algunha ou todas as actividades. De 7 a 1 puntos: Dependencia baixa, a persoa
necesita axuda para varias actividades e hai algunha que non pode realizar. 0
puntos: non Dependencia
FACTOR 2: APOIO SOCIAL
A persoa vive soa e carece de familiares e/ou outras redes de apoio, ou
20
tendo non lle prestan a atención precisa
A persoa vive soa, carece de familiares e só conta co apoio do contorno
18
veciñal ou outras redes de apoio social
A persoa convive con persoas sen capacidade para atendelo ou nalgunha
12
das seguintes situación: maior de 70 anos; con discapacidade ou
dependencia; cunha persoa que carece de tempo preciso ou con
incapacidade para organizarse
A persoa está ben atendida
0

TOTAL FACTOR 2 (máximo 20 puntos)
FACTOR 3: SITUACIÓN FAMILIAR / SOCIALIZACIÓN MENORES
4
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Cun membro xerador de conflito de nivel moderado
Cun membro xerador de conflito de nivel grave
Con máis dun membro xerador de conflito de nivel
Conflito
moderado
Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave
Familias nas que un ou ambos proxenitor/es ou titor/es
Limitacións
teña/n importantes limitacións físicas ou psíquicas para
de rol
proporcionar unha axeitada atención ós menores
Familias monoparentais que por distintas circunstancias
Monoparenta(saúde, traballo, idade avanzada...) non poidan atender os
lidade
menores
Familias con escasas habilidades parentais (carencia de
Habilidades
hábitos alimenticios, aseo persoal, administracións do
parentais
orzamento, ausencia de roles, organización,...)
Un menor
Dous menores
Número de
Tres menores
menores
Catro ou mais menores

1
2
3
4
2

2

2

3
5
7
10

TOTAL FACTOR 3 (máximo 20 puntos)
FACTOR 4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS
Condicións de Vivenda que cumpre as condicións mínimas de
habitabilidade habitabilidade
Vivenda que cumpre as condición mínimas de
da vivenda
habitabilidade, pero que presenta carencias
Vivenda que non cumpre as condicións mínimas de
habitabilidade
Vivenda sen barreiras de accesibilidade no interior e/ou
Barreiras
arquitectónicas exterior
Vivenda con barreiras de accesibilidade no interior e/ou
exterior
Integración no Integración axeitada no contorno
Existen escasas relacións coas persoas do contorno
contorno
Situación de illamento ou de rexeitamento / Ausencia
de relacións sociais

5

0
3
8
0
2
0
4
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TOTAL FACTOR 4 (máximo 20 puntos)
TOTAL FACTORES 1 - 4
FACTOR 5: VALORACIÓN COMISIÓN formada polas/os
traballadoras/es sociais municipais de atención primaria (máximo 30
puntos)
PUNTUACIÓN TOTAL XERAL
Nome e apelidos:
Isto permitirá ordenar os expedientes por orde de puntuación, de 0 a 126 puntos,
e proceder á súa inclusión a unha lista de espera ordenada, de ser o caso. En caso
de igualdade de puntuación os expedientes ordenaranse segundo os seguintes
factores:
- idade, sendo preferente o usuario de maior idade sobre o de menor idade.
- data rexistro de entrada da solicitude do servizo.
Esta lista revisarase de forma mensual, e as incorporacións a ela realizaranse en
función da puntuación obtida.
Non serán susceptibles de recibir a prestación de axuda no fogar municipal
aqueles solicitantes que, valorado o seu expediente, non acaden unha puntuación
final mínima de 50 puntos.
Aqueloutros aspectos pendentes de regular nesta baremación estarase ó disposto
na Ordenanza municipal reguladora do servizo.”
SEGUNDO.- Proceder á derrogación do BAREMO REGULADOR DO
ACCESO Á PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
MUNICIPAL, establecido por acordo de Comisión de Goberno do 8 de
novembro de 1995 (18/726).
TERCEIRO.- Elevar o acordo ó Pleno municipal para que, logo do
ditame da Comisión Informativa de Muller e Benestar Social, se proceda á
aprobación inicial da modificación proposta.
Por todo isto e para dar cumprimento ó establecido no artigo 49 da Lei
7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, procédese á
información pública e á audiencia dos interesados polo prazo mínimo de 30
días para a presentación de reclamacións e suxestións.( este prazo computarase a
partir do día seguinte ó da publicación deste edicto no BOP).
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No suposto de que non se presentara reclamación ou suxestión algunha,
entenderase definitivamente aprobado este acordo ata entón provisional e
procederase á súa publicación, comunicación e notificación regulamentarias
debendo, así mesmo, darse conta ao Pleno da Corporación.
Lugo, 21 de abril de 2009
O ALCALDE

Asdo:José López Orozco.
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