
 

 

 

MODIFICACIÓN REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE 
DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO. 

Artigo 4.- Coordinación entre os servizos. 

O Centro de día funcionará de forma coordinada coa Miniresidencia sita no mesmo 
inmoble complementándose mutuamente e garantindo unha utilización racional e eficaz 
dos recursos. 

As instalacións do Centro de día e do Centro de día poderán servir sen detrimento da 
súa finalidade esencial de apoio para a prestación doutros servizos sociais e asistenciais.  

Artigo 5.- Permiso de inicio da actividade. 

Ou Centro de día conta co permiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de 
Galicia con data 10/10/2011 e ten capacidade para 30 usuarios e está situado na rúa 
Gándara do Concello de Boimorto. 

Artigo 6.- Datos identificativos. 

Nome da entidade: Centro de día para persoas maiores de Boimorto 

Enderezo da entidade: Rúa da Gándara, 15817 Boimorto (A Coruña) 

Nº de rexistro como entidade prestadora de servizos sociais: E-0628 

Teléfono : 981516210 

Artigo 9.-Organización do persoal e funcións 

O Centro de día dispón dun organigrama actualizado compartido coa Miniresidencia 
que indica os postos de responsabilidade e as súas funcións e darase a coñecer xunto 
coas súas modificacións, usuarios, familiares e traballadores. O dito organigrama coas 
funcións de cada traballador está recollido na memoria de iniciativa pública da 
actividade económica aprobada polo Pleno municipal en sesión de data 27/07/2011 e 
sen prexuízo de variacións adoptadas pola Dirección baixo a xefatura directa da 
Alcaldía do Concello que será xefe de todo o persoal do centro. 

Todo o persoal implicado no centro velará polo seu correcto funcionamento e 
supervisión de todas as instalacións e material do centro e transmitirá calquera anomalía 
observada na coordinación da entidade á Comisión Técnica de valoración avaliación e 
seguimento. 

Artigo 10.- Servizos básicos persoais 

o Aloxamento. 

Entenderase por estancia o uso das áreas e servizos comúns do Centro de día estando 
incluídos o mantemento e limpeza das referidas zonas. 

o Servizo de alimentación. 

Incorpora os servizos de elaboración e servizo de comidas que corresponden os 
usuarios do centro de día (non cea). Os menús axustaranse ás necesidades e 
preferencias dietéticas dos usuarios/as e estarán expostos nun lugar público e asinados 
polo médico/a, o cociñeiro/a e a dirección do centro. Fomentarase a opinión e 
participación activa do residente na elaboración dos menús. 
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Artigo 12.- Servizos externos a cargo do usuario/a. 

o Excursións programadas polo Concello de Boimorto nas que o usuario  poderá 
acollerse de forma voluntaria. 

o Servizos prestados por profesionais externos. 

Artigo 14.- Réxime de visitas. 

Non centro de día entendido como un recurso de estancia unicamente diurna, de luns a 
venres, non  se contempla a necesidade de establecer un horario de visitas para os 
usuarios/as, mais en determinadas ocasións especiais de forma esporádica e posible 
aceptar unha determinada visita no centro, sempre que a familia avise con antelación e 
esta visita non supoña unha interrupción importante nas actividades pautadas para ou 
usuario do centro. 

Artigo 20 .- Sobre o servizo de transporte. 

O servizo limitarase a zona sinalada pola Dirección do Centro establecéndose unha 
quenda de recollida inicial as 8,00 horas coas diferentes paradas establecidas polo 
centro e as acordadas coas familias e outra ás 19,00 horas de regreso á casa, tendo en 
conta a posible modificación de horarios e rutas en función de novas incorporacións e 
situacións extraordinarias que podan ocorrer sempre mediante previo aviso á familia e 
persoal do centro. Pode haber variación nos horarios de entradas e saídas por 
necesidades do centro. 

Artigo 21 .- Sobre a atención ofrecida. 

Garantirase a atención integral dos usuarios/as no conxunto das súas necesidades 
básicas de alimentación, hixiene persoal e coidados xerais. Correspondentes os 
usuarios do centro de día.  

Así mesmo, os usuarios que non se vallan polos seus propios medios facilitaraselles 
o aseo persoal e cada vez que as circunstancias motivadamente así o esixan. 

Existirá persoal de vixiancia e atención. 

Artigo 30.-Dereitos do usuarios 

Seguindo o artigo 6 da Lei 13/2008 de 13 de decembro de Servizos Sociais, todo 
usuario/a do Centro de día de Boimorto gozará dos seguintes dereitos: 

1. O respecto da dignidade da persoa, da súa autonomía e intimidade e do seu benestar 
orientará a actuación pública e a actividade das persoas profesionais do Centro de día. 

2. Recoñécese o dereito ó goce do Centro de día  e dos seus servizos en condicións de 
igualdade e sen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, 
estado civil, idade, situación familiar, discapacidade, ideoloxía, crenzas, opinión ou 
calquera outra circunstancia persoal, económica ou social. 

……………………. 

11. A recibir unha tarxeta do centro  de  día carácter persoal e intransferible que lles 
acredite como titulares do dereito de acceso ós servizos desta. 

16. Todos os usuarios/as teñen dereito a coñecer ós profesionais do centro e dereito 
a coñecer quén é a persoa ou persoas ás que pode dirixir as súas preguntas ou 
solicitar informacións sobre cuestións relacionadas co centro, a súa organización, a 
súa estancia nel, e a ser recibido en horarios convenientes para ámbalas dúas 
partes. 



17. Todos/as os/as usuarios/as teñen dereito a exercer os seus dereitos individuais, 
con especial alusión ó exercicio da vida afectiva . Teñen dereito os servizos do 
Centro de día. 

Artigo 31.- Exercicio e concreción dos ditos dereitos. 

31.4. Dereito a autonomía. 

Ós efectos do presente regulamento, enténdese por autonomía a posibilidade de 
actuar e pensar de forma independente, incluída a disposición de asumir certos 
niveis de risco calculado. En garantía do respecto e do exercicio da súa autonomía, 
as persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos, atendendo, segundo a 
súa natureza, o carácter residencial ou de atención diúrna do centro: 

Ser consideradas capaces de elixir o seu propio estilo de vida dentro das normas 
básicas de convivencia da propia organización e de participar na adopción das 
decisión que lles afecten directa ou indirectamente. 

Ser consultadas, regularmente, acerca das cuestión que atanen á organización do 
servizo, as prácticas ordinarias da atención e as pautas de relación que se 
establecen entre as persoas usuarias e as persoas profesionais. 

Rexeitar a participación nas actividades e tratamentos nos que non desexa 
participar. 

Participar nas diferentes asembleas, comités, grupos de traballo e actividades que 
se organicen. 

A participar e colaborar nos servizos e actividades que sexan organizadas nestes 
recursos, aportando iniciativas, ideas e suxenrencias. 

Neste dereito respectarase a toda persoa usuaria, excepto en casos de probada 
discapacidade mental. Neste último caso, consultarase sobre as súas preferencias á 
persoa representante legal ou ós seus familiares. 

31.5. Dereito a elección. 

Enténdese por dereito de elección a posibilidade de elexir libremente entre unha 
serie de opcións. 

En garantía do seu exercicio, as persoas usuarias exercerán os seguintes dereitos, 
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna 
do centro: 

Ter acceso, se o desexan, a todos os demais recursos comunitarios sanitarios, 
sociais, de ocio e educativos. 

Darse de baixa no servizo se así o desexan. 

Participar nas decisión que lles afectan directa ou indirectamente, se o desexan, 
asumindo certos niveis de risco calculado. 

Artigo 33.- Das normas de convivencia. 

………….A utilización de aparatos de radio estará condicionada a que non molesten 
os/as compañeiros/as. 

Para evitar posibles accidentes, poñerase especial coidado en deixar os grifos 
pechados e as luces apagadas ó saír da habitación. 

Durante as horas de descanso, evite todo aquilo que poida molestar ó resto dos 
usuarios/as. 



Queda totalmente prohibido fumar. Non se permite beber alcohol. 

Este servizo non se fai responsable do extravío das prendas que non estean marcadas, 
para que a marcaxe sexa realizada polos servizos propios do Centro terase que aboar o 
prezo público correspondente. 

Establécese como medida hixiénica o cambio diario de roupa interior. 

Cando o persoal do Centro observe mala imaxe no/a usuario por estar mal vestido ou 
aseado, con roupa sucia ou en mal estado, indicaráselle para que o corrixa. 

Os usuarios/as deberán acudir á consulta por sí mesmos, sempre que poidan facelo. 

Cando o usuario necesite trasladarse a algún centro especializado, deberá facelo pola 
súa conta ou contar coa axuda dos seus familiares. En caso de non ter familia, e ser 
urxente a súa atención, un traballador do Centro poderá acompañalo baixo pago das 
tarifas marcadas. 

Os familiares serán os que se fagan cargo do residente se é hospitalizado.  

Artigo 38.- Desaparece este artigo na redacción anterior pasando a ser o 39 38 os 
apartados adaptados á nova numeración. 

TÍTULO IV : O INGRESO DO USUARIO 

Artigo 38.- A vontade do usuario. 

Artigo 39.- Documentación necesaria para o ingreso Solicitude do Anexo I. 

Artigo 40- Entrega do Regulamento de Réxime Interior. 

Artigo 41.- Período de proba. 

Artigo 42.- Formalización do contrato. Forma e Anexos.  

Artigo 43.- Documentación acreditativa das condicións do usuario.  

Artigo 44.-Estudo das solicitudes e elaboración de lista de espera.  

Artigo 45.- Efectividade da condición de usuario. 

Artigo 46 .- Sobre o expediente individual. 

9. Observacións sobre a convivencia do usuario no centro. 

TÍTULO V : ÓRGANOS DE XESTIÓN E DA PARTICIPACIÓN DOS 
USUARIOS. 

Artigo 47.- Participación dos usuarios na Asemblea Xeral. 

Artigo 48.- Sistema de recollida de suxestións e canalización e resolución de 
queixas ou reclamacións. Libro de reclamacións. 

Artigo 49.- Comisión de avaliación, seguimento e valoración. 

TÍTULO VI: DAS INFRACCIÓNS E SANCIÓNS DO RÉXIME SANCIONADOR 
DAS PERSOAS USUARIAS DOS SERVIZOS SOCIAIS. 

Artigo 50.- Das infraccións das persoas usuarias da Miniresidencia. 

Artigo 51. Infraccións leves. 

Artigo 52. Infraccións graves. 

Artigo 53. Infraccións moi graves. 

Artigo 54. Sancións. 

Artigo 55. Do procedemento sancionador.  



TÍTULO VII: RÉXIME ECONÓMICO 

Artigo 56.- Prezos Públicos  

Artigo 57.- Réxime de modificación dos prezos 

Artigo 58.- Forma e período de pago 

Artigo 59.- Fianza e reserva da praza. 

59.1 A Fianza. 

No momento da sinatura do contrato, o usuario ou o seu representante depositará unha 
fianza correspondente a unha mensualidade. Esta fianza devolveráselle ó usuario en 
caso de baixa do centro, unha vez deducidas aquelas cantidades pendentes de cobro pola 
entidade. No caso de baixa do usuario sen aviso previo cunha antelación de 15 días non 
se procederá a devolución da fianza Devolveráse a fianza previa compensación dos 
gastos correspondentes no caso de falecemento do usuario. 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA 

A  presente modificación do regulamento que contén 60 artigos e unha disposición 
derradeira foi aprobado polo Pleno do Concello de Boimorto en sesión 
extraordinaria de data 26/04/2012 e entrará en vigor unha vez publicado no 
Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo ó que se refire o artigo 70.2 en 
relación co artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora de bases do 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 
derrogación expresa. 

Contra esta modificación do regulamento poderá interpoñerse recurso contencioso 
administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó 
da publicación no Boletín Oficial da Provincia. 

ANEXO I 

SOLICITUDE DE INGRESO CENTRO DE DÍA  BOIMORTO 

ANEXO III  

PREZOS PÚBLICOS 

Estancia : 

 Servizo de Centro de día, todo ou día, Prezo Público 695,20€ exento de IVE.  

 Servizo de Centro de día, en media xornada con comida. Prezo Público 486,64€ exento 
de IVE. 

 Servizo de Centro de día, en media xornada sen comida. Prezo Público 347,60€ exento 
de IVE. 

Outros servizos : 

 Transporte : 120€ IVE incluído. 

 Aseo semanal especial : 20€ exento IVE. 

 Días soltos. Prezo Público 40€ exento de IVE.  

 Horas soltas. Prezo Público 6€ exento de IVE. 

Outros servizos complementarios: 

 Marcaxe roupa 100€ exento IVE. 



 Menús 4,50 € exento IVE. 

Por acompañamento á visita médica con persoal do centro 10€ se hai uso de 
transporte municipal 20€. 

 


