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DISPOSICIÓN ADICIONAL: Prezo público e procedemento de cobro
Ó abeiro do estabrecido nos artigos 2, 41 a 47 e 127 do Texto Refundido da Lei Reguladora de
facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004,de 5 de marzo, o Concello de Pontevedra
aprobará a correspondente ordenanza reguladora do prezo público do Servizo de Axuda no fogar.
Ao abeiro do establecido artigo 44.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de facendas Locais, e a tenor do carácter social do Servizo
de Axuda no fogar, o Concello fixará as achegas dos/as usuarios/as por debaixo do custe do prezo
público, en razón directa coa capacidade económica dos usuarios.
A obriga de pago nace dende a data de alta efectiva do/a usuario/a no Servizo de Axuda no fogar e
extínguese coa finalización da prestación do servizo por calquera das causas sinaladas no artigo 19º da
presente ordenanza.
O procedemento de cobro será o que determinen os órganos competentes do Concello de Pontevedra
na correspondente ordenanza reguladora do prezo público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Entrada en vigor
Esta Ordenanza entrará en vigor unha vez que se publique o seu texto íntegro no Boletín Oficial da
Provincia unha vez transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local.”

Recursos procedentes:
Contra este acordo poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso–
administrativo do T.S.X. de Galicia, no prazo de 2 meses a contar desde o día seguinte ó da súa
publicación (arts 10 e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor calquera outro recurso que se
entenda máis procedente e sexa conforme a Dereito.
Pontevedra, 27.05.2014.—O Secretario Xeral do Pleno, José Luis Mato Rodríguez.

2014004820

Expediente: Ordenanza reguladora do servizo de teleasistencia domiciliaria
Trámite: Anuncio de aprobación definitiva.
Aprobada inicialmente por acordo do Pleno deste Concello, na súa sesión do 31.03.2014, a ordenanza
reguladora do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria, e non téndose presentado alegacións no prazo
conferido ao efecto, enténdese elevado a definitivo o acordo de aprobación ata agora inicial, de
conformidade co sinalado no art. 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril.
Polo tanto, e segundo o art. 70.2 da referida Lei 7/1985, procédese á publicación do texto íntegro da
ordenanza definitivamente aprobada para a súa entrada en vigor, o que se producirá unha vez
transcorrido o prazo previsto polo art. 65.2 da mesma lei:
“ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

EXPOSICION DE MOTIVOS
O Servizo de Teleasistencia Domiciliaria (en adiante TAD) pretende mellorar a calidade de vida dos
usuarios, permitindo ás persoas que non precisen de coidados permanentes, continuar no seu domicilio
habitual e no ámbito no que desenvolveron a súa vida, coa tranquilidade de que ante calquera risco ou
emerxencia van ser atendidas con rapidez, paliando deste xeito os sentimentos de soidade e evitando,
en parte, internamentos innecesarios en Centros Asistenciais.
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Este servizo se recolle na lei 13/2008 de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia dentro do
catálogo de servizos sociais de carácter tecnológico, no ámbito dos servizos sociais comunitarios básicos,
que procura a permanenza das persoas usuarias no seu medio habitual.
Coa reforma operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade
da Administración Local (LRSAL) que modifica fondamente a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local (LBRL), se acotan grandemente as atribucións dos concellos en materia de
servizos sociais. O obxectivo desta reforma é que os concellos asuman únicamente as competencias que
se lles atribúa por lei nembargantes na Disposición Transitoria Segunda do tamén modificado Texto
Refundido da Lei Reguladora de facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, se recolle un período de transición ate o 31/12/2015.
Rematado este período de transición, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema de
financiamento autónomico e das facendas Locais, as Comunidades Autónomas, previa elaboración dun
plan de avaliación, reestructuración e implantación dos servizos, no ámbito das súas competencias,
asumirán a titularidade e cobertura inmediata das competencias que se preveían como propias do
Municipio, relativas a prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social sen perxuizo
da posibilidade de delegación aos municipios de tales competencias polas Comunidades Autónomas.
Se rematado o período estabrecido as Comunidades Autónomas non asumisen o desenvolvemento
dos servizos da súa competencia prestados polos municipios, estes seguerán prestándose polo municipio
con cargo a Comunidade Autónoma.
Se ben o anteriormente exposto entendese sen perxuizo da posibilidade das Comunidades Autónomas
de delegar tales competencias no Municipio que deberá ir acompañada da correspondente dotación
presupuestaria.

CAPITULO PRIMEIRO
DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1º.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

Concello de Pontevedra.
ARTIGO 2º.—DEFINICIÓN

A Teleasistencia Domiciliaria é un servizo que, a través da liña telefónica e cun equipamento de
comunicacións e informático específico, situado nun Centro de Atención e no domicilio dos usuarios,
permite a estes, con só accionar o dispositivo que levan constantemente posto e sen molestias, entrar en
contacto verbal "mans libres", durante as 24 horas do día e os 365 días do ano, cun Centro atendido por
persoal específicamente preparado para dar resposta axeitada á necesidade presentada, ben por si
mesmo ou mobilizando outros recursos humanos ou materiais, propios do usuario ou existentes na
comunidade.
ARTIGO 3º.—FUNCIONAMENTO

No domicilio do usuario instálase un terminal telefónico que ao ser activado conecta
automaticamente cunha central dotada de persoal especializado e preparado para dar resposta á crise
presentada. O STD funciona as 24 h. do día e os 365 días do ano.
ARTIGO 4º.—OBXECTIVOS

Os obxectivos do servizo de telasistencia poden clasificarse en:

a) Obxectivos xerais, concretados en:
— Posibilitar a integración no medio habitual de vida.
— Evitar internamentos innecesarios.
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— facilitar a intervención inmediata en crises persoais, sociais ou médicas

b) Obxectivos específicos, que son os seguintes:
— A conexión permanente entre o usuario e a Central do sistema.
— Apoio e atención inmediata ante situacións de crise.
— Servir de enlace entre o usuario e o entorno familiar.
— Ofrecer unha atención integral contando co apoio e coordinación dos recursos da comunidade.
— favorecer a independencia e a autonomía das persoas en situación de risco bio-psico-social
(apoio no propio fogar).
— favorecer a comunicación entre os usuarios e o seu ámbito evitando o illamento social e a
soidade.
ARTIGO 5º.—DESTINATARIOS DO SERVIzO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

a) Son destinatarios do Servizo de Teleasistencia aquelas persoas que, pola súa avanzada idade,
discapacidade, illamento social ou alto nivel de dependencia de terceiros, séxalles de utilidade
para poder continuar vivindo no seu domicilio, proporcionarnándolles seguridade, confianza
e a posibilidade dun continuo contacto co mundo exterior.
b) Dado que o manexo do sistema require dunha mínima capacidade de auditiva, de comprensión
e discernimento, están excluídos como beneficiarios do sistema as persoas con enfermidades
mentais graves, incluídas as demencias e sorderas.
En ambos casos tratarase de persoas que residan habitualmente no seu domicilio e que non pasen
grandes tempadas fóra deste.
ARTIGO 6 º.—ACTUACIÓNS

O Servizo de Teleasistencia Domiciliaria comprende as seguintes actuacións:
a) Dotar e instalar no domicilio dos usuarios os elementos do sistema: terminal e unidade de
Control Remoto.
b) familiarizar aos usuarios co uso do equipo individual.
c) Apoio inmediato ao usuario, vía liña telefónica e mans libres cando solicite axuda ante unha
situación imprevista ou de emerxencia.
d) Intervención a domicilio para prestar apoio persoal ante sucesos como emerxencias sanitarias,
caídas, emerxencias sociais, crise de soidade ou angustia, avarías urxentes, etc..
e) Mobilización de recursos sociais, sanitarios, etc. axeitados a cada situación de emerxencia.
f) Seguimento permanente de usuarios e sistema.
g) Contacto con ámbito socio-familiar.
h) Mantemento do sistema e as súas instalacións.
i) Comprobación continua do funcionamento do sistema.
j) Trasmisión, aos responsables dos servizos sociais municipais, das incidencias e necesidades
detectadas a través do sistema e que requiran dunha intervención posterior á realizada ante
a situación imprevista e de emerxencia presentada e atendida dende a Central.
ARTIGO 7º.—REQUISITOS DOS SOLICITANTES

Son requisitos para acceder ao servizo de Teleasistencia:
a) Ser residente e estar empadroado no Concello de Pontevedra.
b) Vivir ou pasar gran parte do día só ou en compañía de persoas en situación similar.
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c) Ter cubertas as necesidades básicas de alimentación, vivenda e vestido. O servizo de
Teleasistencia Domiciliaria é un recurso complementario que precisa da existencia dos mínimos
mencionados.
d) Non padecer enfermidade ou incapacidade mental, estando excluídas do servizo aquelas
persoas afectadas por demencia senil.
e) Non ser mudo ou absolutamente xordo (ao ser a base do sistema a comunicación verbal).
f) Dispoñer, ou estar en condicións de dispoñer, de liña telefónica no seu domicilio.
g) Contar con alomenos, unha persoa que resida no mesmo municipio e que teña as chaves do
domicilio do usuario/a, para que se contacte con ela cando se produza calquer situación de
urxencia.
h) Non ter dereito ao servizo a través doutra administración ou entidade pública.
i) Persoas que polos seus ingresos non poidan acceder a contratación de xeito privado, a estos
efectos se valorarán os ingresos da unidade de convivencia sen que poidan superar os seguintes,
de conformidade co disposto na seguinte táboa
convivencia

Ingresos totais (descontando os pagamentos de aluguer
da vivenda ou amortización)

Persoa que vive soa

Inferiores ou iguais o 120 % do SMI vixente

Convivencia de duas persoas

Inferiores ou iguais o 140 % do SMI vixente

Convivencia de tres ou mais persoas

Inferiores ou iguais o 160 % do SMI vixente

j) Para o acceso ao servizo de Teleasistencia Domiciliaria aplicarase o baremo estabrecido no
anexo I desta Ordenanza

CAPITULO SEGUNDO
ACCESO AO SERVIzO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
ARTIGO 8º.—ORGANIzACIÓN E FUNCIONAMENTO

A instalación e atención aos beneficiarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria levarase a cabo
a través dunha entidade especializada.
O funcionamento consiste nun sistema de comunicación permanente, bidireccional, que permite ao
Centro de Atención coñecer o estado da persoa e a esta comunicarse co Centro no momento que o precise,
cando se produza unha urxencia.
O sistema consta de:
A unidade de Control remoto, que en forma de medallón ou pulseira leva consigo o beneficiario, que
se pon en funcionamento premendo un interruptor existente nesta.
un Terminal Telefónico.
unha Central de Atención informatizada, receptora de chamadas.
A presión do interruptor da unidade de Control Remoto, orixina a marcación automática de
emerxencia no Terminal Telefónico, comunicando de forma inmediata co Centro de Atención. Este recibe
a chamada e simultáneamente aparece nos ordenadores deste o historial do beneficiario que solicita o
servizo.
Os servizos sociais municipais estudarán a conveniencia de implantar este servizo naqueles casos
que, polas súas especiais características, aconsellen a súa instalación.
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ARTIGO 9º.—INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO

a) O procedemento iniciarase mediante a presentación dunha solicitude que haberá de conter os
datos aos que se refire ao artigo 70 da Lei 30/1992, do 26 de Novembro, de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, debendo acompañar
á mesma, como mínimo, a seguinte documentación:
1.—fotocopia do D.N.I.
2.—fotocopia da Tarxeta de asistencia sanitaria
3.—Xustificante de convivencia
4.—Informe médico en impreso que para o efecto se facilita dende o Concello (Anexo II).
5.—Xustificante da contía anual dos ingresos propios, así como das persoas que convivan no
domicilio.
6.—fotocopia da última Declaración da Renda ou certificado de facenda de non a presentar,
de todos os membros de unidade familiar, que convivan co solicitante
7.—Certificado catastral de bens rústicos e urbanos de todos os membros da unidade familiar.
b) Con independencia desta documentación, o Concello poderá esixir os documentos
complementarios que durante a tramitación do expediente estime oportunos en relación coa
prestación solicitada.
c) As solicitudes presentaranse no Rexistro xeral do Concello, sen prexuízo dos establecido no
artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico de as Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, debendo ter presente que o cómputo do prazo para resolver se
producirá dende a entrada da solicitude no Rexistro Xeral do Concello.
d) Sen prexuízo do anterior o procedemento, cando proceda, poderá iniciarse de oficio.
ARTIGO 10º.—TRAMITACIÓN

A demanda do TAD dá lugar a un procedemento administrativo, que constará das seguintes fases:
Primeira: Iniciarase mediante unha solicitude, acompañada da documentación referida no artigo 10º,
que deberá reunir os seguintes elementos básicos:
a) Circunstancias que permitan a identificación do interesado ou do seu representante (nome e
apelidos).
b) Domicilio para os efectos de notificación.
c) A solicitude irá asinada polo interesado ou polo seu representante.
d) Exposición dos feitos e razóns da petición.
e) Autorización para tratamento de datos e da información recabada así como traslado da mesma
a entidade contratada para a prestación do servizo.
Segunda: unha vez cumprida a solicitude esta presentarase nas oficinas de rexistro de documentos
do Excelentísimo Concello de Pontevedra. A presentación da solicitude determina o dereito a esixir da
Administración o correspondente recibo que acredite a data de presentación, admitindo como tal unha
copia na que figure a data de presentación no rexistro de entrada do concello.
Terceira: unha vez rexistrada darase traslado ao servizo de Benestar Social.
No despacho das solicitudes gardarase a orde rigorosa de incoación destas, salvo que polo titular da
unidade Administrativa se dea orde motivada en contrario, da que quedará constancia.
Se se observan defectos formais na solicitude porque esta non reúna os requisitos anteriormente
mencionados, o Concello está obrigado a requirir o interesado para que no prazo de 10 días emende a
falta ou acompañe os documentos preceptivos, indicando no devandito requirimento que, se así non o
fixese, teráselle por desistido na súa petición, arquivándose sen mais a súa solicitude.
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Cuarta: A Xefa dá Sección dá Oficina Técnica de Servizos Sociais remitirá copia das solicitudes as
traballadoras sociais de referencia de cada un dos interesados. A traballadora social emitirá un informe
preceptivo conforme a idoneidade do recurso e o cumprimento dos requisitos.
O documento da valoración, conforme o baremo do Anexo I, deberá ser emitido no prazo de dez días
a contar dende o día seguinte da recepción da solicitude na oficina técnica de Servizos Sociais
correspondente.
O devandito informe incorpórase ao expediente administrativo e servirá para fundamentar, nun ou
outro sentido, a resolución que se adopte.
Quinta: O Informe de valoración remitirase a Xefa de Sección, quen, en función da dispoñibilidade
ou non de prazas vacantes, procederá a informar do cumprimento dos requisitos e, por iso, da
conveniencia de alta da solicitude no servizo, ou ben da incorporación á lista de espera, ocupando o
posto correlativo que lle corresponda en función da puntuación obtida.
Sexta: Notificarase ao interesado, a resolución adoptada, que en todos os casos deberá ser motivada.
No texto da resolución farase mención a que esta pon fin á vía administrativa, podendo interpoñerse
polo interesado os recursos procedentes.
Septima: Notificarase á entidade adxudicataria a concesión do Servizo e esta fará efectiva a alta ,
salvo inconvenientes de carácter técnico debidamente xustificados pola empresa adxudicataria/entidade
conveniada, efectuarase nun prazo non superior a 10 días, contados dende a data de notificación desta.
ARTIGO 11º.—TERMINACIÓN DO PROCEDEMENTO

Ademais da resolución a que se refire ao artigo anterior, poñerán fin ao procedemento o desestimento
e a renuncia ao dereito realizadas de xeito expreso.
ARTIGO 12º.—ALTAS

a) Concedida a prestación do Servizo, seralle notificado ao beneficiario ou representante legal
deste.
b) Igualmente comunicarase á empresa prestadora do Servizo, co fin de que se proceda a comezar
a prestación deste.
c) En caso de denegación, a resolución será motivada, expresando os recursos que contra esta
procedan, órgano ante o que houbesen de presentarse e prazo para interpoñelos, sen prexuízo
do cal os interesados poidan exercitar, se é o caso, calquera outro que consideren procedente.
ARTIGO 13º.—EXTINCIÓN DO SERVIzO

a) Producirase baixa do Servizo de Teleasistencia polos seguintes motivos:
— Por falecemento do beneficiario.
— Por ingreso en Centro Residencial.
— Por propia vontade do interesado.
— Por traslado definitivo do usuario a localidade distinta a esta cidade ou por falta de comunicación dun cambio de domicilio.
— Por finalizar a situación que motivou a concesión.
— Se como resultado dunha revisión se comproba que o beneficiario non reúne os requisitos
establecidos.
b) A baixa na prestación do Servizo formalizarase nun documento cumprido e asinado polo
Traballador Social da uTS correspondente, e conterá os datos de identificación de usuario e
os motivos polos que causa baixa. En caso de baixa voluntaria, figurará o conforme e firma
do interesado.
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c) Este documento remitirase ao responsable municipal do Servizo de Teleasistencia para
achegalo ao expediente e notificarase a baixa por escrito ao interesado, comunicándose
igualmente á empresa prestadora do servizo.
ARTIGO 14º.—SUSPENSIÓN DA PRESTACIÓN

a) Os usuarios do Servizo de Teleasistencia que non precisen o servizo concedido durante un
período de tempo determinado -visitas a familiares, ingresos hospitalarios prolongados, etc.—
deberán comunicar a súa ausencia á unidade de Traballo Social correspondente ou aos
responsables do Centro de Atención, agás se a devandita ausencia se produce por causa
imprevisible, en cuxo caso se comunicará posteriormente.
b) Tal situación entenderase como suspensión temporal no Servizo de Teleasistencia Domiciliaria,
sempre que a duración non sexa superior a tres meses. No caso de superar este prazo, a
prestación considerarase extinguida. Excepcionalmente, transcorrido este tempo, logo de
petición do interesado e valoración da Traballadora Social da unidade de Traballo Social
correspondente, co Visto e Prace do responsable municipal do Servizo de Teleasistencia, poderá
prorrogarse a duración da suspensión temporal ata un máximo de 6 meses.
ARTIGO 15º.—REVISIÓNS

a) Os Servizos Sociais municipais efectuarán cantas revisión consideren oportunas, para o
seguimento adecuado do Servizo, puidendo propoñer as modificacións necesarias.
b) As modificacións que se establezan nas prestación do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria,
deberán acordarse logo de tramitación do correspondente expediente.
c) Se como consecuencia do seguimento dos servizos sociais municipais constatásese que os
usuarios non reúnen as condicións esixidas para a prestación do Servizo, se poderá proceder
á suspensión temporal ou, no seu caso, a extinción do dereito. A Resolución na que se suspenda
ou extinga a prestación do Servizo como consecuencia do seguimento deste, irá precedida de
informe técnico no que, motivadamente, se sinale a procedencia ou improcedencia na
continuidade da prestación do Servizo de Teleasistencia Municipal.
ARTIGO 16º.—ACTUALIzACIÓN DE DATOS

Os usuarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria quedan obrigados a poñer en coñecemento do
Concello cantas modificacións se produzan na súa situación persoal, familiar e económica, que poidan
repercutir nas condicións da prestación.
ARTIGO 17º.—COORDINACIÓN

A empresa encargada do Servizo de Teleasistencia municipal remitirá trimestralmente un informe
de todas as chamadas e emerxencias recibidas ao Departamento de Servizos Sociais.
Así mesmo, mensualmente notificará das incidencias de interese xurdidas no servizo.

CAPITULO TERCEIRO
ESTATUTO DOS USUARIOS
ARTIGO 18º.—DEREITOS

Os usuarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria do Concello de Pontevedra terán os seguintes
dereitos:
a) Confidencialidade dos seus datos persoais.
b) Trato respectuoso por parte do persoal que atende o Servizo.
c) Información puntual das modificacións que puidesen producirse na prestación do Servizo.
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d) Presentación de suxestións, queixas e reclamacións.
e) Cesamento voluntario na utilización do Servizo.
ARTIGO 19º.—OBRIGAS

Os usuarios do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria do Concello de Pontevedra, terán as seguintes
obrigas:
a) Observar unha conduta inspirada no mutuo respecto e colaboración co persoal que preste o
Servizo.
b) facilitar correctamente os datos necesarios para a concesión e prestación do Servizo, así como
responsabilizarse da veracidade destes.
c) Permitir a entrada no domicilio ás persoas habilitadas para a instalación dos dispositivos
domiciliarios.
d) Compromiso de prestar polo menos un xogo de chaves da vivenda a empresa prestadora do
servizo e no seu defecto, a familiares ou afíns.
e) Os desperfectos que se poidan ocasionar pola entrada no domicilio en situación extremas ao
non disponer de chaves serán aboados polo usuario.
f) O usuario e/ou os familiares deberán facilitar a retirada do terminal cando cause baixa no
servizo.
g) Informar de calquera modificación da súa situación persoal que imposibilite a prestación do
Servizo e, especialmente, o cambio de domicilio.
h) facer bo uso do Servizo municipal de Teleasistencia Domiciliaria e conservar correctamente
os dispositivos técnicos instalados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMEIRA.—unha vez entre en vigor a presente Ordenanza procederase, dentro do primeiro
semestre dende a entrada en vigor desta norma, á revisión dos expedientes dos usuarios que actualmente
están a recibir o servizo co fin de comprobar a súa adaptación os requisitos esixidos por esta norma.

DISPOSICIÓNS FINAIS
PRIMEIRA.-facúltase o Excmo Sr. Alcalde e, pola súa delegación, a Concelleira Delegada da Área
de Servizos Sociais, a ditar as disposicións internas oportunas que poidan completar aos apartados
contidos nesta norma.
SEGuNDA.—Esta Ordenanza entrará en vigor no prazo dos quince días seguintes a súa públicación
no Boletín oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.”

Recursos procedentes:
Contra este acordo poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso–
administrativo do T.S.X. de Galicia, no prazo de 2 meses a contar desde o día seguinte ó da súa
publicación (arts 10 e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor calquera outro recurso que se
entenda máis procedente e sexa conforme a Dereito.
Pontevedra, 27.05.2014.—O Secretario Xeral do Pleno, José Luis Mato Rodríguez.
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