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1.1.- Fundamentación
En España, segundo o Instituto Nacional de Estatística ( INE), para o ano 2026
espérase un crecemento bruto dos maiores de 65 anos dun 39% o que suporá 8,6
millóns de persoas. É neste grupo de poboación onde se concentra unha alta presenza de
procesos médicos que tenden á incapacidade e o deterioro funcional da persoa maior,
polo tanto, espérase un forte incremento asociado de persoas en situación de
dependencia.
Son moitos os estudos e informes gobernamentais publicados que fan referencia á
comorbilidade dos anciáns ingresados nos medios hospitalarios e dos problemas que
presentan coa alta ( inmobilidades, deterioro funcional, desnutrición etc..) que fan
difícil a volta do anciá o seu domicilio.
Vemos que os baixos índices de cobertura
actuais no sistema de atención da persoa maior
en Galicia non ofrece as circunstancias
necesarias para dar unha resposta adecuada e
precoz ás necesidades da poboación maior.
A progresión e aumento desta poboación
maior de 65 anos en Galicia supón unha
perspectiva de maior demanda dos recursos
sociais coa consecuente maior sobrecarga da
rede socio-sanitaria.
A falta de recursos agrávase pola diminución
da composición dos fogares Galegos,
actualmente debúxase unha tendencia de
aumento do número de persoas maiores que viven soas. Esta realidade supón unha
consecuente limitación dos apoios informais a unha poboación de risco cada vez máis
envellecida.
A Organización Mundial da Saúde ( OMS) establece que un aproveitamento eficaz da
atención o anciá só e posible cando existen estruturas intermedias que permiten manter
o anciá nunha situación clínica funcional óptima para a súa volta o domicilio.
Esta memoria de iniciativa pública na actividade económica para explotación da
Minirresidencia e Centro de día de Boimorto pretende establecer as bases do
funcionamento deste/s servizo/s, así como analizar e propor a súa forma de xestión
deseñando un servizo con vocación de apertura á sociedade para a que serve, e capaz de
evolucionar e ofertar a dita sociedade os servizos que esta demanda en relación coa
Terceira Idade, baixo os principios de eficacia e eficiencia que deben rexer a xestión
pública.
Iníciase esta memoria con esta presentación, posteriormente descríbese a Comarca e
Concello no que se sitúa o Centro, así, como a análise sociodemográfica e actividade
económica deste termo municipal e deseño do centro, brevemente contémplase un plan
de márketing.
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A continuación
analízase o
mercado e descríbense o/s servizo/s
a ofertar pola Minirresidencia e
Centro de día
de Boimorto,
defínense factores necesarios para
o seu funcionamento
persoal,
programas,
servizos
…e
acompáñanse cos regulamentos
internos de funcionamento e os
seus Anexos que recollen os prezos
públicos .
Finalmente, a memoria contén unha análise económica e de viabilidade así como unha
análise das formas de xestión dos servizos públicos cunha proposta final de xestión do
centro, primeiro para a súa posta en marcha directa sen órgano especial e nun futuro por
Fundación Privada de padroado público local.
1.2Metodoloxía
Procurouse realizar unha completa recompilación e análise dos datos sobre o colectivo
de persoas maiores, niveis de cobertura das súas necesidades, así como estudo de
acceso, financiación, funcionamento e calidade dos recursos.
Para este fin realizouse a busca de fontes bibliográficas, tanto en Internet como outras
publicacións impresas dispoñibles, consultando contidos, traballados pola Xunta de
Galicia e, ademais, realizáronse visitas e entrevistas a profesionais doutros centros
xeriátricos, tanto pertencentes a entidades públicas como privadas, dedicados á
atención de persoas maiores.

Esta memoria foi redactada pola Comisión de Estudio nomeada polo Pleno Municipal
en sesión de data 28 de outubro de 2010 e integrada polos seguintes membros:
A) En representación da corporación : O Alcalde Presidente que será tamén
Presidente da Comisión
B) Como técnicos:
B.1)-Dª Mª Esther Vidal Pandelo ( Asistenta Social do Concello)
B.2)-Dª Mª Teresa Gómez Cea ( Técnico en intervención familiar Psicóloga
do Concello)
B.3)-Dª Ana Mª Vallo Camba ( Axente de emprego do Concello )
C) Secretaría Dª Rebeca Vázquez Vázquez ( Secretaria Interventora do
Concello ) será membro da Comisión con voz e voto.
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2.- ANÁLISE DA ZONA E
CARACTERÍSTICAS DO INMOBLE
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Localización Xeográfica

Boimorto é un concello situado no sueste da provincia da Coruña, e limita cos
Concellos de Vilasantar e Mesía polo norte, ao sur con Arzúa e Melide, polo leste con
Sobrado e ao oeste con Frades, Arzúa e Mesía.
Xeograficamente o río Tambre, co que conflúe o
Tamarela, cingue os contornos do concello, mentres
que as augas do río Iso, que nace na ladeira
occidental do monte Bocelo, configuran unha serie de
vales frondosos que conforman o eixo regulador de
todo o relevo de Boimorto. A rede hidrográfica
complétase co río Ribadiso, de gran renome pola
calidade das troitas que se crían nel, o río Batán e os
regatos Brufe, Areas, Candeira e Seixo que van
desembocar ao río Pequeno.
As terras de Boimorto pertencen ao que en Galicia se
chaman terras de “montaña”. Son terras de releve
ondulado, sen chegar a constituír verdadeiras serras
nin altos cumes. A altitude oscila entre os 614 metros do Coto de Salgueiros, ó sur do
Concello, e as ribeiras do Tambre, ó norte, que discorre a pouco máis de 400 metros.
Unha excepción encontrámola na esquina oriental que sobe polas ladeiras dos montes
do Bocelo ata alcanzar os 733 metros no Coto das Amieiras.
As estradas AC-840 e AC234 comunícano coa Coruña
e Santiago de Compostela e
as CP-1004 e CP-0603 van
cara a Mesía e A Mota
(Arzúa), respectivamente.
A
principal
vía
de
comunicación é a AC-840
que atravesa o concello de
Boimorto no cruce das
Corredoiras e enlaza coas
estradas que van a Sobrado e
á capital de Boimorto.
Precisamente,
cerca
da
capital (Os Asentos), a 36
Km. de Betanzos e a 9 de
Sobrado
dos
Monxes,
divídese esta estrada en dous
ramais, un dos cales conduce a Arzúa (14 Km.) e o outro a Melide (16 Km.).
A situación de Boimorto pódese dicir que é privilexiada pois atópase no Centro do
triángulo imaxinairo que forman as tres grandes cidades do Norte de Galicia, A Coruña,
Lugo e Santiago de Compostela. Esta localización fai que os desprazamentos dende
calquera delas sexan moi curtos, uns 30 minutos no caso de Santiago, 40 dende A
Coruña e pouco máis de 45 no caso da capital Lucense.
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Descrición da Comarca

A superficie do Concello de Boimorto é de 82,6 quilómetros cadrados, e dende o punto
de vista topográfico atópase sobre unha serie de lombas divisorias das concas do
Tambre e o Ulla. O primeiro sérvelle de límite setentrional, formando lugares naturais
de gran interese por paraxes coma o dos muíños de Valdoña, na anterga central eléctrica
de Mezonzo - onde se une ao río Cabalar-,
ou nas ruínas da fábrica de tecidos de
Présaras.
As terras de Boimorto posúen grandes
extensións dedicadas a monte con
plantacións de carballos, eucaliptos,
castiñeiros e piñeiros primordialmente,
coma os montes de Rebellón, Gandarón,
Crollos Brancos e Porto Cando. Tamén hai
grandes praderías cunha excelente calidade
de herba coa que se alimenta o gando
vacún. O leite e derivados coma o queixo,
que se producen nesta zona, son dunha
magnífica e recoñecida calidade.
Boimorto encóntrase na vertente Atlántica,
cun clima Oceánico húmido, influenciado pola corrente cálida do Golfo, que provoca un
aumento da nebulosidade. As súas temperaturas medias son moderadas, tendendo a
frescas con pouca variación, a súa pluviosidade media é abundante, sendo os meses
mais chuviosos Decembro e Marzo. A amplitude térmica anual é de 10 grados
centígrados. O réxime de ventos caracterízase polo predominio dos do sector norte
oscilando entre NE e NO; os meses de Abril a Outubro son frescos e claros e con
chuvascos o resto.
2.3.-

Actividade económica

A situación socioeconómica de Boimorto está nun período de transición entre unha
etapa predominantemente agraria e cun sector secundario e terciario totalmente residual
cara outra onde o peso tende a recaer en maior medida sobre o sector de servizos.
Dentro da gandería o peso predominante é do
gando bovino de orientación láctea ou cárnica,
sendo a porcentaxe de vacas de carne do 33%,
superior á media comarcal. A concentración
parcelaria
propiciou
a
mecanización
e
modernización das explotacións, acadando unha
media de 22 reses por explotación. No referente
ao gando porcino e avícola, este non é tan
importante como o ovino, aínda que tamén
debemos ter en conta a súa importancia dentro da
actividade doméstica. Tamén se elabora queixo
Arzúa-Ulloa e en pequenas explotacións queixo
con leite cru de vaca.
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Os recursos forestais, por outra banda, están pouco aproveitados no sentido de que unha
grande cantidade deles están practicamente abandonados e os que non, limítanse
habitualmente á venda de madeira. No caso de Boimorto, as plantacións son de
carballos, eucaliptos, castiñeiros e piñeiros primordialmente.
O sector secundario é o último en importancia por
número de ocupados no caso de Boimorto,
concentrándose as actividades en pequenos talleres,
carpinterías e na construción. Se tomamos as
empresas existentes en Boimorto, case o 80% delas
non teñen traballadores asalariados, o que nos fala
claramente de empresas familiares ou traballadores
autónomos.
O sector terciario de Boimorto ten un carácter moi
tradicional, no senso de que estamos diante dun
sector de actividade baseado case exclusivamente no
pequeno comercio familiar. A capital do concello,
Gándara, oferta a maior parte dos servizos. O turismo rural está comezando a
desenvolverse, tendo na actualidade dúas casas de turismo.
Por último, destacar que as terras de Boimorto son aptas para a práctica da caza e da
pesca fluvial, baseándose así a gastronomía no resultado destas dúas actividades.
Ademais, son varios os lugares naturais de interese, como os vales dos ríos Tambre e
Iso, zona de muíños, áreas recreativas,... tendo tamén en conta a arquitectura relixiosa
das capelas e igrexas, os pazos e casas grandes de labranza.
2.4.-

Características dos Asentamentos
O Concello de Boimorto divídese en
trece entidades colectivas: Andabao
(San Martiño) Ánxeles (Santa
María), Arceo (San Vicente),
Boimil (San Miguel), Boimorto
(Santiago), Brates (San Pedro),
Buazo (Santa María), Cardeiro (San
Pedro), Corneda (San Pedro),
Dormea (San Cristovo), Mercurín
(San Xoán), Rodieiros (San Simón),
Sendelle (Santa María). Destes
entes colectivos o máis poboado é o
de Boimorto (Santiago) cuns 500
habitantes, tendo un total de
poboación de 2.232 habitantes.

Non se pode falar dun núcleo no concello que funcione coma motor de crecemento,
senón que nos podemos referir á capital do Concello como “Centro de Servizos” xa que
no núcleo de Boimorto atópanse case todos os establecementos comerciais e a maioría
das infraestruturas municipais.

11

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

2.5.-

Concello de Boimorto

Accesos

Transporte privado/ a pé:
A fachada principal do Centro está orientada a
Rúa Gándara que constitúe o acceso ó mesmo.
Na zona cóntase con amplas zonas de
aparcadoiro e con amplas beirarrúas que
garanten tanto a seguridade das persoas que se
queiran achegar andando como a accesibilidade
para discapacitados.
Transporte Público:
O acceso mediante transporte público en autobús
tamén está garantido pois polo Concello de Boimorto discorren 5 liñas de autobuses
regulares.
o Ao pé da residencia pasan dúas liñas de autobuses que explota a empresa Grabanxa:
*Coruña - Vila de Cruces
*Coruña – Arzúa
Máis información en http://www.grabanxa.es/.
o Por esta mesma estrada tamén discorre a liña Sobrado-Santiago da cal é
concesionaria a empresa Freire (http://www.empresafreire.com ) que oferta liñas de
Luns a Venres.
o Pola núcleo de Corredoiras, a 4 Km do Centro de Boimorto, a empresa Arriva oferta
dúas liñas de autobuses regulares
*Coruña (Estación) – Ourense E.A. por vilas ata Melide
*Coruña (Estación) – Ourense E.A. por Melide (Rápido)
Mais información en http://arriva.es/ na sección Horarios
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Servizos e instalacións

Servizos que se atopan no Municipio:
o Centro de Saúde (a 150 m. do Centro): Presta os servizos de medicina
xeral e urxencias de luns a venres en horario de 8:00h. a 15:00h. Cando está
pechado o servizo de urxencias recae no Punto de Atención Continuada (PAC)
de Arzúa
o Centro Social de Maiores (anexo ao Cento de Saúde): Aberto en horario
de 9:00 a 13:00 e 16:00 a 20:00. Presta servizos de atención aos maiores
(Podoloxía, Fisioterapia,...) e ofrecéselles un lugar onde se reuniren.
o Casa do Concello (a 1.000 m. do Centro): A sede do Goberno Municipal
está sito na entrada Norte do núcleo de Boimorto.
o Colexio Público Armando Cotarelo Valledor (a 700 m. do Centro): A
este centro acoden rapaces de entre Educación Infantil ate 4º curso da ESO,
tamén existe a posibilidade de cursar Garantía Social para aquelas rapaces que
non acadan a ESO.
o Polideportivo Municipal (ao carón do colexio): Edificio destinado á
practica de actividades deportivas a cuberto.
o Piscina Municipal e Campo de Fútbol (a 1.500 m. do Centro): A piscina
permanece aberta nos meses de verán e constitúe unha alternativa de ocio para
todas as idades. No Campo de Fútbol dispútanse os partidos do equipo local.
o Casa da Cultura (a 300 m. do Centro): Neste edificio lévanse a cabo
diversas actuacións teatrais, actividades de fomento da lectura, charlas,
coloquios,...
o Punto de Atención á Infancia (na planta superior da Casa da Cultura):
Préstase servizo de coidado de nenos/as de 0 a 3 anos de idade en horario
ininterrompido de 8:30 a 16:30.
o Posto da Garda Civil( a 500 m. do Centro).
o Farmacia(a 80 m. do Centro).
o Feira Mensual (a 800 m. Centro): O primeiro sábado de mes na praza
Campo do Rosario celébrase un mercado de postos ambulantes tradicional.
o Transporte polas parroquias Con saída e chegada no Centro de Maiores
recolle os veciños e vólveos a levar as súas casas ao final da mañá.
o No contorno de Boimorto existen varias Áreas recreativas e parques que
ofrecen un lugar onde pasar un ratiño ou descansar despois dunha camiñada. A
máis próxima ao Centro é a Praza da Gándara onde hai unha pista polideportiva,
unha zona de xogos infantís e zona de descanso.
o No tocante aos comercios privados existen multitude de establecementos
dedicados á hostalería tales como Bares ou Restaurantes, supermercados,
droguerías, tendas de roupa, mercerías, tendas de apeiros de labranza,
ferraxerías,... Todo isto a menos de 1 Km dende a Miniresidencia e Centro de
Día.
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Servizos na Comarca:
o Piscina Climatizada e Pistas de Pádel: Nos concellos veciños de Arzúa e
Melide atopamos estas infraestruturas a disposición dos interesados durante todo
o ano.
o Polígonos Industriais: Os Polígonos Industrias dos Concellos de Arzúa e
Melide están a funcionar moi ben e constitúen un motor para a economía da
comarca. En Boimorto estase a tramitar a autorización urbanística para a
construción e posta en marcha dun polígono industrial.
o Posto de Bombeiros: O Termo Municipal de Boimorto está en materia de
extinción de incendios baixo a “xurisdición” do Parque de Bombeiros de Arzúa.
2.7.-

Descrición do Edificio

a) Características Xerais da Construción.
A parcela na que se alza o Centro ten
unha superficie de 2.092,33 m², dos que
case 735 estas construídos. A construción
fíxose en forma de “T” para adecuarse á
morfoloxía da parcela e deixando unha
zona axardinada na fachada da mesma.
O edificio consta de tres plantas (soto,
planta baixa e planta primeira) esta
distribución
fíxose
pensando
na
posibilidade de que a parte residencial e a de Centro de Día ocupasen unha planta cada
unha, evitando que os servizos interfiran entre si.
No deseño arquitectónico do edificio primaron sobre o resto a idea de que fose un
edificio funcional e accesible. Buscouse a comodidade dos usuarios e que todas as
estancias fosen accesibles con cadeiras de rodas eliminando todo tipo de barreiras
arquitectónicas.
Un dos grandes logros do deseño do edificio é a iluminación e ventilación natural xa
que case todas as estancias contan con ela,
conseguindo así estancias moi cálidas e
acolledoras.
O edificio foi desenrolado dende o punto de vista
da Arquitectura Bioclimática. Aprovéitase o
efecto invernadoiro dos cristais, a ventilación
cruzada e integráronse enerxías renovables para
a calefacción e a auga quente sanitaria. O
illamento tanto de ventás e portas como das
fachadas e dos sotos ocupou gran parte dos
labores de construción.
O custo total da obra ascendeu a 1.639.399,37 € .
O custo do mobiliario e instalación para a lavandería e cociña ascendeu a un total de
228.059,46 €
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Dormitorios
O centro conta cun total de 14 dormitorios dos cales 4 son individuais e 1 está pensado
para dedicalo a enfermería. As habitacións son amplas e
contan cun baño adaptado en cada unha.
Accesos
Todas as plantas do edificio contan con acceso directo ao
exterior. Na planta baixa o acceso faise pola fachada principal
e a través da recepción/control, onde haberá unha persoa
durante todo o día para controlar os accesos e saídas ao
edificio.
Na planta superior o acceso soluciónase de dous xeitos,
mediante unhas escaleiras que dan á terraza da fachada leste
do edificio e mediante o xardín da parte traseira.
O acceso ao soto realízase a través dun portalón que dá acceso
ao aparcadoiro cuberto do edificio.
Prazas de aparcadoiro
Cóntase con 3 prazas de aparcadoiro cubertas no soto do edificio e con 11 prazas no
externo. Ademais na fachada principal quedou aparcadoiro na beirarrúa da estrada para
uns 10 vehículos.
Instalación eléctrica
Conducións:
Todas as canalización e conducións eléctricas están ocultas no falso teito e no interior
das paredes, evitando calquera tipo de contacto ou posible manipulación por parte dos
usuarios.
Iluminación:
Tívose en conta para o desenrolo da
iluminación artificial as características das
persoas maiores, caracterizadas por unha
redución da agudeza visual e a dificultade de
accionar as chaves dende as cadeiras de
rodas. Na planta primeira instaláronse
detectores de presenza que acenden as luces
ao paso dos usuarios sen accionar ningún
tipo de interruptor.
Sistema de emerxencia:
O edificio conta cun xerador de emerxencia
para cubrir as necesidades eléctricas do centro cando falle o subministro xeral.
Instalación de fontanería.
Características xerais:
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Todas as canalización están protexidas, ben sexa, dentro dos muros, ou, do falso teito
para evitar posibles accidentes sobre todo naqueles casos en que os usuarios teñan
perdida de sensibilidade cutánea.
Auga quente sanitaria.
Instalouse un conxunto de billas e accesorios ergonómicos e adaptados ás necesidades
dos usuarios. No caso da auga quente existe un regulador xeral co que se limita a
temperatura máxima de saída ao sistema de distribución.
Sistema de Calefacción
En aras de aproveitar mellor o sistema de calefacción instalouse
un sistema de calefacción por chan radiante co que se conseguiu
un ambiente máis cálido e un mellor aproveitamento da enerxía.
Outra das razóns para instalar este sistema foi os problemas que
presenta a calefacción con radiadores, xa que nos casos de
sensibilidade cutánea, que se comentaban con anterioridade,
pódense chegar a producir accidentes.
Outra medida de aforro que se levou a cabo, no tocante á
calefacción, foi a instalación de termostatos en cada unha das
dependencias, evitando, así, que a calefacción funcione nas
dependencias nas que non fai falta.
Instalación de protección de incendios.
A instalación tanto de medios de extinción de incendios como as
distancias ata as saídas de emerxencia, cumpren coa normativa
vixente.
O sistema de protección de incendios conta cos seguintes elementos:
- Central de Incendios. Sita na recepción, recolle
todos os avisos do centro.
- Detectores.
Repartidos
por
todas
dependencias, detectan a presenza de fumes.

as

- Mangueiras e extintores. Dispositivos para a
extinción propiamente dita.
- Sirena de aviso de incendio.
- Sinalización. Márcanse as saídas de incendios e
os medios de extinción.
Instalación de fío musical e megafonía.
Nas distintas dependencias comúns instalouse un conmutador para silenciar o fío
musical que está instalado nas zonas comúns e nos corredores das dúas plantas. Unha
instalación básica para comunicar avisos, así como un xeito de facer máis amena a
estancia no Centro.
Instalación de telefonía interior.
As distintas dependencias de dirección do Centro, a sala de enfermería e a recepción
contan cun sistema de telefonía interna para intercomunicar os distintos departamentos.
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As habitacións contan cun teléfono por usuario dende o que poden recibir e enviar
chamadas tanto ao exterior como internas cos distintos departamentos.
Na Sala de estar/Comedor da planta primeira contamos tamén con dúas liñas para que
os usuarios que estean a descansar nesa sala poidan recibir chamadas sen necesidade de
ir ate os seus dormitorios.
Instalación de TV/Radio.
Instalouse unha conexión de TV e Radio en todas as habitacións da Área Residencial,
así como nas distintas zonas comúns de
ámbalas dúas plantas.
Comunicación entre plantas.
As distintas plantas do centro están
comunicadas por un ascensor porta
padiolas adaptado as necesidades dos
invidentes, avisador de parada e sistema
de seguridade para evitar encerros, ben
sexa por fallo eléctrico ou por
sobrecarga.
No tocante ao acceso mediante
escaleiras, está ben solucionado cunha
escaleira interior que comunica os tres pisos e unha exterior que comunica a fachada
leste da zona residencial co exterior.
Mobiliario.
O mobiliario das residencias foi pensado por e para os maiores, todo se adapta as
necesidades dos usuarios: os asentos deben ser baixos, os cantos redondeados, ...
Nos comedores optouse por mesas cadradas de 1m x 1m, coas que se consegue unha
maior sociabilidade entre usuarios, e cadeiras duras, para evitar caídas ou problemas
posturais.
Os sofás, tanto de descanso como os da zona multimedia, teñen respaldo reclinable e
son da altura axeitada para facilitar que o usuario se sente e se levante sen problemas e
sen axuda, outorgándolle ao usuario maior autonomía e independencia.
No caso das habitacións foron pensadas para reportarlle o maior confort posible aos
residentes sen descoidar a habitabilidade, dotándoas con camas articuladas, mesiñas de
noite individuais, mesa de actividades abatible,...
A sala de rehabilitación/ximnasio foi equipada cos equipos de ximnasia que máis se
adaptaban ás necesidades dos maiores.
Adquiríronse maquinas de rehabilitación e de
mantemento das funcións motrices básicas,
pesas, ...
A cociña equipouse cos mellores materiais
para poder ofrecer os mellores produtos coa
mellor elaboración posible. A sala de
Actividades/Polivalente equipouse con dous
equipos de televisión e constitúe nun espazo
moi funcional xa que tanto serve como zona
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de descanso como para levar a cabo as distintas actividades. As mesas de actividades,
optouse por instalar unhas con forma
rectangular, nas que se poden sentar 6 persoas
por mesa, xa que son mesas amplas e que
favorecen as relacións mentres se levan a cabo
as actividades.
O Comedor/Sala de estar, da planta primeira,
preséntase como outro punto de encontro onde
os maiores que non vaian á planta baixa poden
levar a cabo as actividades programadas para
eles ou ver a televisión, todo nun ambiente
amplo e con moita luz.
b) Distribución por plantas:
Na planta semisoto, distribúese un almacén / garaxe, que pode facer tanto a función de
garaxe como de almacén, permitindo a entrada de ambulancias e coches cando a
climatoloxía e as necesidades o fagan necesario; tamén se distribúe nesta planta os
vestiarios dos empregados, a lavandería, a sala do grupo electróxeno, a sala de caldeiras,
e o almacén de produtos de limpeza.
Na planta baixa localízanse as dependencias propias do Centro de día, así como as de
administración do Centro, estando situadas nesta planta a recepción e entrada principal,
os diferentes despachos e salas de reunións, a sala de rehabilitación, a sala polivalente e
de terapia ocupacional, o comedor, a sala de instalacións xerais, o gardarroupa,
almacéns de víveres, oficio, etc…
Na planta primeira sitúanse as dependencias propias da miniresidencia, cos cuartos
orientados a sur – oeste, e deixando unha varanda no fin dos mesmos orientada ao sur.
Na outra ala da planta sitúanse as dependencias propias da enfermería, roupas limpa e
sucia, almacéns e un comedor e sala de estar propios para a miniresidencia.
Relación de superficies por planta:

Total Planta Semisoto
Garaxe – Almacén
Vestíbulo
Vestiario feminino
Vestiario masculino
Almacén xeral/Produtos de limpeza
Lavandería
Grupo electróxeno
Cuarto de caldeiras
Escadas
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Superficie útil
313,90 m²
136,41 m²
41,57 m²
19,81 m²
22,07 m²
14,21 m²
41,65 m²
15,49 m²
12,07 m²
10,62 m²
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Total Planta Baixa
Acceso
Aceso/Cortaventos
Vestíbulo
Recepción/Control
Roupeiro
Antesala/sala de xuntas
Despacho de dirección
Despacho de axuste de persoal
Sala de curas/Consulta médica
Baño asistido feminino
Baño asistido masculino
Sala de rehabilitación
Baño asistido masculino
Baño asistido feminino
Sala de actividades
Sala Polivalente
Comedor
Sala de instalacións
Cuarto de limpeza
Distribuidor de servizo
Oficio
Cociña
Despensa

19

Concello de Boimorto

Superficie útil
709,27 m²
62,93 m²
12,75 m²
142,10 m²
7,44 m²
5,68 m²
20,35 m²
15,66 m²
15,66 m²
15,66 m²
14,21 m²
14,21 m²
29,26 m²
14,21 m²
14,21 m²
32,51 m²
76,36 m²
118,18 m²
13,13 m²
5,76 m²
17,54 m²
17,12 m²
25,26 m²
4,23 m²
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Superficie útil
611,54 m²
13,89 m²
9,41 m²
26,78m²
23,25 m²
4,61 m²
15,46 m²
4,61 m²
5,18 m²
5,36 m²
3,98 m²
4,57 m²
4,55 m²
26,60 m²
50,34 m²
173,58 m²
16,91 x 9 = 152,19 m²
10,77 x 3 = 32,31 m²
3,68 x 12 = 44,16 m²
10,71 m²

Total Planta Primeira
Almacén de residuos
Baño Xeriátrico
Distribuidor
Habitación dobre
Baño
Habitación individual
Baño
Almacén
Control de enfermería
Oficio Limpo
Oficio sucio
Aseo
Comedor
Estar
Distribuidor / Vestíbulo
Dormitorios dobres x 9
Dormitorios individuais
Baños x 12
Escadas
Total de superficie da parcela:
Total de superficie construída:
Total de superficie útil:

20

2.092,33 m²,
1.765,19 m²
1.634,61 m²
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3. ESTUDIO DE MARKETING
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3.1.- Presentación
A dirección de marketing dunha empresa ten como obxectivo establecer as relacións
entre as denominadas variables externas ( mercado, competencia, entorno...) coas
variables internas da empresa, as denominadas “ 4P” ( prezo, produto, promoción e
distribución) de modo que se consigan os obxectivos establecidos en canto a
rendibilidade, cota de mercado e aumento de vendas.
Neste apartado preténdese definir cales son as “4p” para o complexo residencial en
cuestión.
As decisións que se tomen respecto ás “4p” formarán o denominado esforzo comercial
da actividade. Teoricamente un maior esforzo comercial repercutirá nun aumento da
demanda.
3.2.- Produto
A idea fundamental é a da posta en marcha dun complexo residencial mixto e un centro
de día- residencia asistida para persoas da terceira idade.
O noso complexo residencial está caracterizado polo concepto innovador de aglutinar
nun mesmo espazo unha miniresidencia asistida e centro de día, é dicir, a empresa goza
dunha carteira formada por dous
produtos neste caso, dous
servizos. Mais, un dos obxectivos
futuros que podemos formular é
ampliar esta carteira de produtos.
O concepto
innovador de
aglutinar estes dous tipos de
instalacións é ofrecer ás persoas
que gozan aínda de certa
autonomía a posibilidade de
asistir ao centro de día mentres lle
sexa posible e no momento que o
considere necesario debido á
necesidade de maiores coidados e
atencións, o seu traslado a unha
praza da residencia tradicional, onde a atención que recibiría sería máis directa.
En primeiro lugar deberíamos definir minimamente as características dos dous tipos de
instalacións que conforman o noso complexo residencial. O noso obxectivo persegue
xestionar unha residencia da terceira idade e un centro de día no Concello de Boimorto
na provincia da Coruña.
Centro residencial: 24 prazas
Centro de día: 30 prazas
Total: 54 prazas
a) Orixe da idea.
A orixe da idea radica no acelerado envellecemento da poboación e a elevada carencia
de prazas residenciais en Galicia. Mais, tendo en conta que se trata dun proxecto que
require unha elevada inversión e mantemento hai que ceonvencerse que a necesidade de
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prazas manterase ou aumentará en 5, 15 ou 25 anos, o cal queda reflectido nos datos
estatísticos expostos.
Basicamente podiamos nomear tres factores que fan desta unha inversión segura e de
futuro:
o Crecemento da esperanza de vida: o porcentaxe de persoas maiores de 65 anos
respecto ao total da poboación aumenta cada ano. É algo evidente que a esperanza
de vida das persoas aumenta paulatinamente, este factor unido á baixa natalidade
implica o envellecemento da poboación.
o Aumento das situacións de dependencia: este factor vai unido ao anteriormente
mencionado. É evidente que o aumento da esperanza de vida implica un aumento
das situacións de dependencia debido a unha idade avanzada e por outro lado, tamén
aumenta o número de enfermidades crónicas.
o Cambios nos hábitos de vida: resulta obvio que se ao lado de cada maior dependente
houbera un fillo/a, cónxuxe válido ou outro familiar, que se ocupa dos seus
coidados, a necesidade de residencias sería nula. O certo é que en moitos caos os
requisitos de coidado que require o grao de dependencia superan as capacidades do
coidador informal e que en moitos outros ese coidador informal sinxelamente non
existe.
b) Aspectos diferenciais
O obxectivo da miniresidencia e centro de día é ofrecer aos residentes todos os servizos
e instalacións para unha maior calidade de vida. Para iso será necesario incidir
especialmente nos seguintes aspectos:
o Partimos do feito de que gastos de construción e equipamento das instalacións xa
están realizados, o cal supón unha importante vantaxe comparativa á hora de poñer
en marcha a actividade.
o Cantidade e especialización do persoal de asistencia. A profesionalidade do persoal
é un dos aspectos fundamentais para a calidade de vida dos residentes.
o Produto diferenciado. Nun mesmo complexo ofrécense dous produtos diferentes
como son miniresidencia e centro de día.
o A localización dos residentes na miniresidencia e centro de día virá determinada
polo seu nivel de dependencia. Isto favorece á integración dos residentes e permite
ao centro destinar os recursos dunha forma máis eficiente en función da zona das
instalacións onde se atopen as persoas de maior dependencia.
o Facer especial fincapé na saúde, rehabilitación e mantemento dos residentes. Para
iso cóntase cun ximnasio- zona de rehabilitación para que poidan realizar todas
aquelas actividades preventivas ou de rehabilitación de acordo ao seu estado. O
centro terá persoal especializado que conxuntamente co persoal médico do centro
determinará cales son as necesidades do residente neste aspecto.
o Os detalles construtivos propios tanto de residencia como das plantas foron
estudados tendo en conta as necesidades e limitacións dos residentes. As
instalacións teñen todos os servizos, baños, escaleiras, ascensores, accesos,
habitacións acordes cos requisitos establecidos para unha correcta calidade de vida
dos clientes. O aspecto funcional das instalacións acorde coa normativa foi un dos
puntos fundamentais no deseño e construción do centro.
c) Instalacións e servizos do centro:
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A organización da residencia responde a criterios de máxima funcionalidade,
optimización do espazo así como de calidade de vida dos residentes. O centro constará
de tres plantas, coa seguinte estrutura:
I

PLANTA SEMISÓTANO

II PLANTA BAIXA
III PLANTA PRIMEIRA
Os servizos que prestará o centro dentro do prezo por praza son os seguintes:
o Aloxamento ( o centro dispón de habitacións individuais e dobres, cun baño por
habitación xa sexa individual ou dobre; as habitacións gozarán dun mobiliario
básico formado por cama/s, armario/s, mesiña/s, cadeira/s).
o Manutención (inclúe o servizo de almorzo, comida, merenda e cea. Este servizo
inclúe o control dietético e calórico do residente, así como a elaboración de dietas
especiais en función das características do mesmo).
o Servizo de lavandería.
o Servizo médico as 24 horas ( non presencial).
o Enfermería 24 horas ( presencial) con servizo de farmacia.
o Fisioterapia ( rehabilitación e tratamento).
o Asistencia social.
o Terapia ocupacional ( animación sociocultural, unidade de memoria,
xerontoximnasia, actividades lúdicas, recreativas e de ocio, biblioteca e sala de
prensa, programas de psicomotricidade).
o Ximnasio completo.
o Transporte en vehículos adaptados.
o Visitas de familiares reguladas en franxa horaria.
Prestaranse como servizos complementarios aos servizos básicos do centro, os cales
terán unha tarifa por utilización de cada un deles:
o Podoloxía
o Perruquería
o Servizo relixioso
o Servizo taxi
Hai que ter en conta que as posibilidades de captar clientes ampliaranse se ofrecemos
máis variedade de servizos complementarios da carteira de produtos do centro.
d) Impacto ambiental
Tendo en conta a zona onde se localiza o complexo residencial e tendo en conta que os
servizos asistenciais non causan prexuízos destacables ao seu entorno, podemos
considerar que o impacto ambiental é mínimo.
O solar destinado á construción do complexo é dunha dimensión suficiente para o
edifico construído así como da zona de aparcamento sen que isto poida afectar a
veciños, zonas verdes ou edificios próximos.
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A arquitectura do edificio non supón un contraste excesivo coa zona de localización e
intégrase no ambiente que o rodea. En relación ao efecto que ten a construción sobre
zonas verdes, un dos aspectos que foi considerado de importancia é dotar ao complexo
de espazos verdes polo que actualmente previse a adquisición de terreos lindeiros que
melloren esta medida.
En canto á xestión de residuos realizarase tomando as medidas oportunas e seguindo a
lexislación vixente.
3.3.- Promoción
A partir das opinións doutros centros, o mellor sistema de promoción do complexo
residencial é o “ boca a boca”. A satisfacción do servizo aos residentes e aos familiares
son a principal fonte de promoción do centro. Mais , hai que pensar que este “ medio”
de promoción só funcionará unha vez o complexo residencial estea en marcha.
A campaña de publicidade deberá comezar antes da inauguración do complexo.
Promoverase por igual, mais nun principio darase maior importancia á miniresidencia.
Previse realizar unha campaña publicitaria agresiva que será realizada nos seguintes
medios:
o Medios especializados: anuncios en publicacións relacionadas coa terceira idade.
o Medios xenéricos: anuncios en prensa, publicacións locais e anuncios en radios e
TV locais.
o Creación dunha páxina web: mediante a web podemos explicar dunha forma máis
detallada cales son os servizos prestados así como a infraestrutura do complexo
residencial.
o Reparto de publicidade e celebración de reunións para promover o centro na zona.
o Información en concellos próximos.
Esta campaña será de gran importancia antes da inauguración do centro xa que do seu
éxito depende poder afrontar os primeiros meses de vida do complexo cun número de
residentes suficiente para soportar ou minimizar os importantes gastos que supón unha
instalación deste tipo.
Un aspecto importante para chegar ao público obxectivo é a elección dun nome para o
complexo residencial así como dun slogan que transmita o servizo de calidade que
pretende ofrecer o centro.
Unha vez en marcha a miniresidencia e centro de día diminuirá a campaña de
promoción centrándose principalmente en medios especializados así como na páxina
web do complexo, elemento de gran importancia debido ao auxe de Internet como
medio de publicidade.
Mais, e como xa se comentou, será o “ boca a boca” e a satisfacción dos residentes e
familiares o principal reclamo publicitario do centro.
3.4.- Distribución
A distribución defínese como un sistema de recursos cuxo obxectivo é poñer o produto
a disposición dos consumidores. No caso que nos ocupa non se trata dun produto senón
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dun servizo que ademais non se presta externamente senón que o medio de distribución
é o propio complexo residencial.
É por iso, que neste caso carece de sentido profundar neste punto que si debería ser
estudado en profundidade no caso de decidir aumentar o número de servizos do centro e
ofrecer servizos, por exemplo, de comida a domicilio, lavandería xa que nestes casos o
servizo prestaríase fóra do
propio centro.
Consideramos deste xeito a
partir do terceiro ano de
actividade do centro os
seguintes novos servizos:
o Comedor
social,
no
propio
centro
onde
incluso a poboación pode
levar para a casa a
comida.
o Lavandería, con servizo a
domicilio.
Cando teñamos a plena
ocupación do centro (
despois do quinto ano) tamén
imos a prever o servizo de comida a domicilio fóra do propio centro; esperamos a que
haxa unha plena rendibilidade do centro para ofertar este servizo xa que require unha
importante inversión ademais de ter elevados gastos correntes.
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4. ASPECTOS SOCIAIS DO SERVIZO
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4.1.- PRESENTACIÓN
Debido á situación actual da poboación española en xeral e da galega en particular, a
atención á terceira idade converteuse nunha necesidade, tanto dende o punto de vista
institucional como dende o ámbito privado. Os principias factores que desencadearon
esta situación foron:
o O envellecemento progresivo da poboación e o aumento na esperanza de
vida, que ocasionaron a aparición dun numeroso colectivo de persoas cunhas
necesidades específicas.
o A aparición do fenómeno denominado “envellecemento do envellecemento”,
é dicir, o aumento do colectivo de poboación de maior idade (maiores de 80
anos).
o Os cambios na estruturas familiares tradicionais coa incorporación da muller
ó mercado laboral, que fixeron que descenda considerablemente o número de
coidadores potenciais, provocando un debilitamento dos soportes familiares.
Estas cuestións conforman unha nova realidade de poboación maior que leva problemas
de dependencia nas últimas etapas da vida para un colectivo de persoas cada vez máis
amplo. Así mesmo, diversos estudos poñen de manifesto a clara correlación existente
entre a idade e as situacións de discapacidade, como mostra, o feito de que máis do 32
% das persoas maiores de 65 anos teñan algún tipo de discapacidade, mentres que esta
porcentaxe se reduce a un 5% para o resto da poboación.
A atención das persoas en situación de dependencia e a promoción da súa autonomía
persoal constitúe un dos principais retos da política social dos países desenvolvidos. O
reto non é outro que atender as necesidades daquelas persoas que, por atoparse en
situación de especial vulnerabilidade, requiren apoios para desenvolver as actividades
esenciais da vida cotiá, alcanzar unha maior autonomía persoal e poder exercer
plenamente os seus dereitos de cidadanía.
En Galicia, o Servizo Galego de Atención á Dependencia (SGAP) é o dispositivo de
recursos e servizos públicos destinados a combater os déficits de autonomía das persoas
en situación de dependencia. O SGAP acolle todos os programas e servizos de atención
e promoción e visibilización social das persoas en situación de dependencia e faino
dende un enfoque preventivo e de participación social.

28

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

4.2.- Introdución. O envellecemento da poboación
No conxunto da Unión Europea, o crecemento do número de persoas maiores de 65
anos acelerarase nos próximos 15 anos, o que aumentará a presión sobre o mercado de
traballo e os sistemas de pensións. Ó mesmo tempo, o maior crecemento do número de
persoas maiores de 75 anos fará que aumente notablemente a demanda de coidados de
longa duración, precisamente no momento en que a participación da muller no mercado
de traballo causará probablemente a redución de persoas dispoñibles para a atención
familiar non remunerada
Galicia está á cabeza do proceso de envellecemento demográfico en España e Europa,
tendo os peores indicadores demográficos de España, que é tanto como dicir un dos
máis baixos de Europa e do mundo.
Na década dos noventa, España contaba con 5.761.767 persoas maiores de 65 anos. Dez
anos máis tarde, o noso país conta con máis de 7 millóns de persoas, como podemos
apreciar no cadro de evolución da poboación maior.
Evolución da poboación maior. España, 1970-2010

ANOS

TOTAL ESPAÑA

MAIORES DE 65 ANOS

1970

34.040.657

3.290.673

1981

37.683.363

4.236.724

1991

38.872.268

5.370.252

2000

40.499.790

6.842.143

2010

45.359.314

7.577.036

Segundo o Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013, as cifras de poboación en
Galicia acadaron en 2009 os 2.796.089 habitantes, o que representa o 5, 98% da
poboación total do Estado.
Se atendemos especificamente no sector demográfico composto polas persoas maiores,
isto é persoas con 65 anos de idade en diante, obsérvase que as cifras de poboación
maior de 65 anos en Galicia, no Estado, e na Unión Europea foron de 611.821,
7.784.904 e 84.600.351 persoas respectivamente, o que supón, como se pode ver na
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seguinte táboa, un 21,88% da poboación total da Comunidade Autónoma, un 16,65% da
poboación total do Estado e un 17% do total da poboación total da Unión Europea.
CIFRAS DE POBOACIÓN TOTAL. POBOACIÓN MAIOR DE 65 ANOS SOBRE O
TOTAL DA POBOACIÓN. VALORES ABSOLUTOS E PORCENTUAIS

POBOACIÓN TOTAL

GALICIA

ESTADO

UNIÓN

2009

2009

EUROPEA 2008

2.796.089

46.745.807

479.649.125

611.821

7.784.904

84.600.351

21,88 %

16,65%

17%

POBOACIÓN MAIOR DE 65
ANOS
% POBOACIÓN MAIOR DE
65 ANOS SOBRE O TOTAL
DA POBOACIÓN

Elaboración propia a partir de datos dispoñibles no INE e IGE, Padrón municipal de habitantes 2009 e INDESCAT.

A partir da análise dos datos recollidos na táboa anterior pódese deducir que a
poboación maior de 65 anos galega representa o 7,86 % do total da poboación maior do
conxunto do Estado, case dous puntos máis do que supón o total da poboación galega
sobre o total da poboación do conxunto do Estado. Igualmente, pódese observar que a
porcentaxe de poboación maior de 65 anos en Galicia sitúase 5,23 puntos por riba da
porcentaxe da poboación maior de 65 anos do Estado e 4,88 puntos por riba da
porcentaxe da poboación maior de 65 anos da Unión Europea.
Estes datos evidencian a importancia que o colectivo composto polas persoas de 65 e
máis anos ten na nosa Comunidade Autónoma.

Concretamente Galicia presenta un índice de envellecemento medio de 136,7 puntos
que resposta a unha distribución territorial caracterizada por unhas importantes
diferenzas no reparto xeográfico da poboación maior. Unhas diferenzas territoriais que
poñen de manifesto que as provincias interiores de Galicia, Ourense e Lugo, son as máis
envellecidas, cuns índices de envellecemento respectivo dun 209,8 e un 205,5 %.

30

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN MAIOR EN GALICIA A NIVEL
PROVINCIAL.
ÍNDICES DE ENVELLECEMENTO POBOACIONAL

GALICIA
POBOACIÓN MAIOR
DE 65 ANOS

611.821

A
CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

95.970

177.292

240.033

98.526

39,23 %

16,10%

15,68%

28,97%

21,88 %

20,95%

27,74%

28,59%

18,47%

136,7

131,5%

205,5

209,8%

103

% DA POBOACIÓN MAIOR
DE 65 ANOS DA
PROVINCIA SOBRE O
TOTAL DA POBOACIÓN

-------

MAIOR DE GALICIA
% DA POBOACIÓN MAIOR
DE 65 ANOS SOBRE O
TOTAL DA POBOACIÓN DA
COMUNIDADE/PROVINCIA
ÍNDICE DE
ENVELLECEMENTO
POBOACIONAL
Elaboración propia a partir de datos dispoñibles no IGE, Padrón municipal de habitantes 2009.

De xeito máis concreto, e tal e como se pode observar na táboa anterior, na provincia da
Coruña o colectivo formado pola poboación de máis de 65 anos está composto por un
total de 240.033 persoas, o que representa un 39,23% da poboación maior de 65 anos da
Comunidade Autónoma, sendo a provincia galega con máis poboación maior de 65 anos
de toda Galicia. Porén, a pesar desta importante porcentaxe a provincia da Coruña é,
despois da de Pontevedra, a área xeográfica cun menor índice de envellecemento
poboacional a nivel galego.
Tal e como se pode observar na táboa “POBOACIÓN MAIOR DE 65 ANOS E
ÍNDICE

DE

ENVELLECEMENTO

POBOACIONAL.

COMARCAS

DA

PROVINCIA DA CORUÑA” as comarcas nas que o colectivo composto polas persoas
maiores de 65 anos é máis gran en termos absolutos son as da Coruña, Ferrol e
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Santiago, sendo as comarcas de Ortegal, Barcala e Terra de Melide as que presentan uns
maiores índices de envellecemento poboacional.

POBOACIÓN MAIOR DE 65 ANOS E ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO
POBOACIONAL. COMARCAS DA PROVINCIA DA CORUÑA
PERSOAS

ÍNDICE DE

MAIORES DE 65

ENVELLECEMENTO

ANOS

POBOACIONAL

ARZÚA

5.102

209,3

BARBANZA

12.398

100,1

BARCALA

3.072

236,9

BERGANTIÑOS

16.309

159,2

BETANZOS

10.618

202,7

A CORUÑA

73.863

113,2

EUME

5.853

159,1

FERROL

37.069

153

FISTERRA

5.401

141

MUROS

3.937

193,5

NOIA

8.488

150,5

ORDES

8.954

156,1

ORTEGAL

4.769

305,7

SANTIAGO

26.984

94

O SAR

3.809

143,1

TERRA DE MELIDE

3.897

215,9

TERRA DE SONEIRA

4.963

134,6

XALLAS

4.007

180,3

Elaboración propia a partir de datos dispoñibles no IGE, Padrón Municipal de habitantes 2009
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Análise da Comarca de Arzúa
CONCELLOS

POBOACIÓN MAIOR DE 64 ANOS

Arzúa

1.828

Boimorto

792

O Pino

1.226

Touro

1.256

TOTAL

5.102

Análise da Comarca Terra de Melide
CONCELLOS

POBOACIÓN MAIOR DE 64 ANOS

Melide

2.008

Santiso

676

Sobrado

775

Toques

438

TOTAL

3.897

Outros concellos próximos
CONCELLOS

POBOACIÓN MAIOR DE 64 ANOS

Cesuras

817

Coirós

490

Curtis

1.133

Aranga

769

Vilasantar

512

Mesía

912

TOTAL

4.633
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4.3.- Necesidades das persoas maiores
Debido a esta situación da poboación galega, a atención á terceira idade converteuse
nunha necesidade tanto dende o punto de vista institucional, coma dende o ámbito
privado.
Por un lado, debemos diferenciar entre vellez autónoma, satisfeita coa súa saúde,
colchón e soporte familiar e económico dos seus, con representación activa na
sociedade, e o que denominamos cuarta idade (maiores entre os 75-85 anos), con graves
problemas físicos, psíquicos e sociais.
A dependencia é tamén social e, xeralmente, antecede e/ou acompaña á incapacidade
física e psíquica. Os principais factores sociais provocadores desta situación son:
o O illamento e a soidade. Diminúe a capacidade de afrontamento da situación e as
súas demandas non se exteriorizan. Permanecen invisibles para a sociedade.
o O illamento veciñal que dificulta o fomento das relación sociais.
o Os cambios nas estruturas laborais, familiares e de convivencia tradicionais, coa
incorporación da muller ó mercado laboral, a substitución do modelo de familia
tradicional por outros son fenómenos novos que fixeron que descenda
considerablemente o número de coidadores potenciais, provocando unha
debilitación dos soportes familiares.
o Os problemas de deterioro que se presentan coa idade e que precisan de coidados
profesionais ou formais….
Entre os problemas máis importantes que presentan as persoas maiores que viven no
medio rural e que deben ser atendidos de forma prioritaria, tanto no campo da
prevención como da propia resolución, destacan a soidade e o illamento. Estes
sentimentos provocan inseguridade, medo, baixa autoestima e sensación de
desprotección entre as persoas maiores e actúan como desencadeantes de enfermidades.
A solución a este gran problema do século XXI pasa pola sensibilización e
concienciación social e especialmente pola realización de medidas efectivas por parte
das institucións correspondentes.
O Concello de Boimorto, sensibilizado con este sector poboacional, caracterízase por
impulsar programas e equipamentos co obxectivo principal de mellorar a calidade de
vida dos maiores: axuda a domicilio, teleasistencia, cheque asistencial no domicilio…,
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recursos que moitas veces resultan insuficientes. De aí que o Concello quixera continuar
avanzando e esta preocupación por mellorar levouno á creación do Centro Social
Municipal de Maiores co obxecto de potenciar a participación e as relación sociais nesta
etapa da terceira idade, impulsar espazos de reunión tendo en conta os intereses destas
persoas e fomentar a súa integración na comunidade. O Centro Social Municipal
permite ás persoas maiores válidas desenvolverse con naturalidade e harmonía nun
ambiente e entorno que o identifican como propio.
Debido a que unha proporción considerable da poboación maior pasa por situacións de
dependencia ou de necesidade de asistencia especializada na última etapa da súa vida, a
Miniresidencia e Centro de Día do Concello de Boimorto vaise converter nun recurso
imprescindible que:
o Favorecerá a conciliación da vida laboral e familiar.
o Actuará como mecanismo de prevención da exclusión social da poboación maior
que vive soa.
o Permitirá, ós maiores dos concellos limítrofes que non contan con ningún recurso
deste tipo, poder acudir á Miniresidencia e Centro de Día o que redundará nunha
mellora na calidade dos servizos prestados na comarca.
o Será o centro de referencia da comarca na área de atención á terceira idade e o
fomento de programas innovadores como comida e lavandería a domicilio e,
aproveitando as súas instalacións, poderase poñer en marcha un comedor social.
4.4.- Estrutura dos ingresos da poboación maior de 65 anos en Galicia

Dentro dos ingresos recibidos a través de prestacións obsérvanse dúas grans
tipoloxías de prestacións a percibir polas persoas maiores, as pensións contributivas e as
pensións non contributivas da Seguridade Social.
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En canto ás pensións de tipo contributivo é importante sinalar que, tal e como se
reflicte na seguinte táboa, en Galicia un total de 569.933 persoas maiores de 65 anos
reciben algún tipo de pensión contributiva da Seguridade Social. Destas 569.933
persoas, 244.684, o 42,93%, son homes e 325.249, o 57,06%, son mulleres.

En canto ao importe medio das pensións contributivas da Seguridade Social recibidas
polas persoas maiores de 65 anos en Galicia este sitúase nos 588,60 euros.

Da análise dos datos dispoñibles segundo o tramo de idade e o sexo da persoa que
recibe a pensión extráense dúas grans conclusións. A primeira delas é que, tanto no caso
dos homes coma no das mulleres, o importe medio da pensión ten unha relación
inversamente proporcional á idade da persoa que a recibe, isto é, a medida que a idade
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das persoas que reciben as pensións é maior o importe da prestación diminúe. A
segunda conclusión que se pode extraer é que existen profundas diferenzas entre a
pensión contributiva media cobrada por homes e a pensión contributiva media cobrada
por mulleres. Concretamente a pensión contributiva media percibida polos homes
maiores de 65 anos en Galicia sitúase nos 739,61 euros, mentres que a pensión
contributiva media percibida polas mulleres maiores de 65 anos en Galicia 474,99
euros. Isto supón que os homes maiores de 65 anos cobran pensións contributivas que,
como media, son 264,62 euros maiores cás das mulleres.
En canto ás pensións non contributivas da Seguridade Social é destacable sinalar
que en Galicia un total de 30.674 persoas maiores de 65 anos reciben pensións non
contributivas de xubilación. Destas 30.674 persoas, 24.321, o 79,29% do total, son
mulleres, mentres que 6.353 persoas, o 20,71% do total, son homes.
Considerando que a contía máxima para o ano 2010 das prestacións non
contributivas de xubilación é de 339,70 euros e tendo en conta, igualmente, os datos
recollidos no gráfico anterior, pódese afirmar que a situación económica das mulleres
maiores galegas é sensiblemente máis precaria cás dos homes. Esta situación de maior
precariedade é debida a factores como o desenvolvemento de traballos do fogar non
profesionais, e polo tanto non contributivos, ao menor período de cotización á
Seguridade Social realizado debido ao abandono da actividade profesional para
dedicarse ao coidado da familia ou ao desenvolvemento de traballos menos cualificados,
e polo tanto cunhas bases de cotización máis baixas. Todos estes factores incidiron
decididamente na situación actual das mulleres maiores galegas caracterizada por
percibir, en relación aos homes, en maior medida pensións non contributivas, e a
percepción, na modalidade contributiva, de pensións cun importe medio inferior.
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Analizando os tres gráficos anteriores de xeito conxunto obsérvase que a maior parte
das persoas maiores de 65 anos en Galicia, perciben pensións de tipo contributivo,
sendo minoría as persoas maiores de 65 anos que perciben ingresos provenientes de
pensións non contributivas. Nomeadamente, das 600.607 persoas que perciben ingresos
procedentes de prestacións contributivas e non contributivas (569.933 + 30.674) un
94,89% reciben prestacións de tipo contributivo e só un 5,11% reciben prestacións de
tipo non contributivo.
Considerando a situación socioeconómica das persoas maiores en Galicia en termos de
niveis de ingresos podemos observar que o nivel de ingresos medios mensuais dos
fogares nos que o sustentador ou sustentadora principal é maior de 65 anos é
manifestamente inferior có nivel medio de ingresos mensuais do conxunto dos fogares
galegos. Concretamente o nivel medio de ingresos mensuais dos fogares nos que o
sustentador ou sustentadora principal ten máis de 65 anos é un 39,84% inferior con
respecto ao nivel medio de ingresos mensuais dos fogares galegos. En termos absolutos
o ingreso medio mensual dos fogares nos que o sustentador ou sustentadora principal
ten máis de 65 anos é 808 euros menor có ingreso medio mensual dos fogares en
Galicia, xa que mentres o primeiro acada os 1.218 euros o segundo supera os 2.000
euros situándose nos 2.026 euros.

Afondando máis nos niveis de ingresos dos fogares compostos por persoas de 65 ou
máis anos obsérvase que a maior porcentaxe de fogares compostos por persoas de 65 ou
máis anos se sitúa no rango de ingresos entre os 600,01 euros e 1.000,41 euros
mensuais. Neste rango atópanse o 37,24% dos fogares compostos por persoas de 65 ou
máis anos en Galicia. O rango de ingresos de 1.000,01 a 1.500 euros é o que presenta a
segunda maior incidencia, concretamente, o 26,36% dos fogares compostos por persoas
de 65 ou máis anos teñen ingresos mensuais situados entre os 1.000,01 e 1.500 euros.
Os fogares compostos por persoas maiores de 65 anos que reciben ingresos mensuais
entre 400,01 euros e 600 euros representan o 19,92% do total.
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Analizando os datos da táboa anterior por grandes tramos de ingresos ponse de
manifesto que a maior parte dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos,
concretamente o 60,54%, reciben ingresos que se atopan entre os 0 e os 1.000 euros
mensuais e o 39,46% reciben ingresos que superan os 1.000,01 euros mensuais.

Se consideramos os datos relativos aos niveis de ingresos en termos de taxa de risco de
pobreza a situación das persoas galegas maiores de 65 anos que residen en fogares nos
que todos os membros teñen máis de 65 anos caracterízase por ser a seguinte: o 29,90%
das persoas maiores que residen en fogares nos que todos os membros son maiores de
65 anos en Galicia, isto é un total de 89.337 persoas, atópanse nunha situación de risco
de pobreza.
A nivel provincial as cifras en termos relativos deixan patente que a provincia que
presenta unha maior porcentaxe de persoas que viven en fogares con todos os membros
de 65 ou máis anos cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza é a
provincia de Pontevedra, na que o 30,75%, das persoas maiores de 65 anos que viven en
fogares nos que todos os seus membros son maiores de 65 anos, un total de 23.965
persoas, se atopan baixo o limiar de pobreza.
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En termos absolutos a provincia galega con máis persoas maiores de 65 anos que
residen en fogares nos que todos os membros son maiores en situación de risco de
pobreza é a provincia da Coruña na que un total de 33.914 persoas maiores que residen
en fogares en que todas as persoas son maiores de 65 anos viven con ingresos que se
sitúan por debaixo do limiar de pobreza de Galicia.
Esta taxa de risco de pobreza agudízase cando se consideran os fogares de tipo
unipersoal nos que a situación se caracteriza por ser a que se recolle no seguinte gráfico.

A porcentaxe de persoas maiores de 65 anos na nosa Comunidade Autónoma que viven
soas con ingresos inferiores ao limiar de risco de pobreza en Galicia é do 42,10%, 12,2
puntos porcentuais por riba da porcentaxe de persoas maiores de 65 anos en risco de
pobreza que residen no conxunto de fogares compostos integramente por persoas
maiores en Galicia. A nivel provincial a provincia galega na que se presenta unha maior
incidencia de persoas maiores de 65 anos residentes en fogares unipersoais cun ingreso
equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza en Galicia é a provincia de Lugo na
que o 44, 30% das persoas maiores que viven soas se atopan en situación de risco de
pobreza.
Analizando os datos por sexo tamén evidencian importantes diferenzas entre os homes e
as mulleres na taxa de risco de pobreza. Concretamente, mentres que a porcentaxe de
homes que viven sos e que teñen un ingreso inferior ao limiar de risco de pobreza é do
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31,91% a nivel galego, a porcentaxe de mulleres que viven soas e que teñen un ingreso
inferior ao limiar de risco de pobreza é do 45,69 %. É dicir, a taxa de risco de pobreza
en mulleres maiores de 65 anos que viven soas no conxunto do territorio da
Comunidade Autónoma é 13, 78 puntos porcentuais 44 maior cá taxa de risco de
pobreza dos homes maiores de 65 anos que viven sos en Galicia.
Esta diferenza entre homes e mulleres agudízase no caso dalgunhas provincias como a
de Ourense e A Coruña na que as taxas de risco de pobreza son, respectivamente, 18,58
e 15,83 puntos porcentuais maiores no caso das mulleres ca no caso dos homes maiores
de 65 anos que viven soas ou sos. Na única unidade territorial provincial na que a
situación é a inversa é Lugo onde a taxa de risco de pobreza dos homes maiores de 65
anos que viven sos é 0,69 puntos porcentuais superior á taxa de pobreza das mulleres
maiores de 65 anos que residen en fogares unipersoais.
Por outra banda, cando se analiza o perfil das persoas maiores, e cando se pretende que
esta análise sirva como ferramenta útil no proceso de planificación do conxunto de
medidas destinadas a proporcionar unha atención integral a este colectivo, é importante
considerar cuestións relativas ás limitacións que no grao de autonomía persoal provoca,
en moitos casos, o avance da idade.
Neste sentido é importante sinalar que en Galicia hai un total de 95.506 persoas maiores
de 65 anos con algún tipo de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%, o que
supón un 46,12% do total da poboación galega con algún tipo de discapacidade
recoñecida igual ou superior ao 33%.

No aspecto relativo ao grao de limitación da autonomía persoal é destacable sinalar que
en Galicia, do total da poboación da Comunidade Autónoma, un 3,72% presenta algún
tipo de grao de dependencia.
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Analizando a incidencia da dependencia na poboación maior de 65 anos en Galicia, é
importante destacar que o sector de persoas maiores con dependencia representa
unicamente arredor do 13% do total do colectivo e iso, aínda sendo conscientes de que
haberá moitas persoas maiores que contan con importantes limitacións pero aínda nos
están recoñecidas como tales, podemos dicir que na nosa Comunidade hai máis dun
50% de persoas maiores cun alto grao de autonomía1. Evidénciase igualmente,
analizando a incidencia da dependencia na poboación maior de 65 anos, un salto
cuantitativo destacado nos tramos de idade compostos por persoas de entre 65 e 74 anos
e por persoas de 75 anos de idade en diante.
No primeiro grupo, composto por persoas con idades comprendidas entre os 65 e os 74
anos, hai un total de 16.048 persoas con algún tipo de dependencia, o que supón que do
total da poboación galega con idades comprendidas entre os 65 e 74 anos un 5,53% ten
algún tipo de dependencia. No segundo grupo, composto por persoas con idades iguais
ou superiores ao 75 ou máis anos, a incidencia da dependencia é moi superior acadando
o 21,96% do total das persoas maiores de 75 anos en Galicia o que supón que un total
de 63.746 persoas maiores de 75 anos presentan algún tipo de limitación no seu grao de
autonomía persoal.

Atendendo ao grao de dependencia que presentan as persoas maiores de 65 anos en
Galicia os datos dispoñibles son os que se recollen nos seguintes gráficos.

1

Entendendo por colectivo de persoas maiores autónomas o composto polas persoas maiores de 65 anos
que non teñen ningún grao de dependencia. recoñecido
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No tramo de idade comprendido entre os 65 e 74 anos o 56,32% das persoas que
presentan algún tipo de dependencia teñen un grao de dependencia moderada (9.039
persoas en termos absolutos), o 28,47% un grao de dependencia severa (4.569 persoas
en termos absolutos), e un 15,21% (2.440 persoas en termos absolutos), presentan unha
gran dependencia.
En canto ao tramo de idade conformado polas persoas de 75 ou máis anos é importante
sinalar que a porcentaxe de persoas maiores de 75 anos dependentes que presentan un
grao de dependencia moderada se sitúa no 42,13% (26.858 persoas en termos
absolutos), sendo, polo tanto, moi inferior á porcentaxe de persoas con dependencia
moderada con idades comprendidas entre os 65 e 74 anos. Esta menor porcentaxe de
persoas con dependencia moderada compénsase, fundamentalmente, coa maior
cantidade de persoas de máis de 75 anos cunha gran dependencia. Neste caso a
porcentaxe de persoas de 75 ou máis anos grandes dependentes é dun 32,05% (20.433
persoas en termos absolutos), 18, 84 puntos porcentuais superior á porcentaxe de
persoas de entre 65 e 74 anos dependentes cun grao de dependencia clasificado como
gran dependencia. Polo que se pode deducir, en termos xerais, que o grao de
dependencia medra a medida que se incrementa a idade da persoa que a padece.
4.5.- O sector de servizos á terceira idade
A recente Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de
dependencia, tamén coñecida como “Lei de dependencia”, supuxo un xiro nas políticas
sociais dirixidas á terceira idade, xa que regula as condicións básicas de promoción da
autonomía persoal e de atención para as persoas en situación de dependencia.
Cabe destacar que, a pesar de que as persoas maiores de 65 anos representan gran parte
da poboación en situación de dependencia, o actual marco lexislativo inclúe outros
segmentos da poboación, como enfermos de longa duración ou discapacidade, coa
intención de adoptar unha visión global do concepto de dependencia, definida pola
propia lei do seguinte xeito: “o estado de carácter permanente no que se atopan persoas
que, por razóns derivadas da idade, a enfermidade ou a discapacidade, e ligadas á falta
ou perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan da atención
doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para facer actividades básicas da vida
diaria ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental,
doutros apoios para a súa autonomía persoal”.
A Lei establece tres niveis de protección:
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o Un nivel mínimo de protección, definido e garantido financeiramente pola
Administración xeral do Estado.
o Un réxime de cooperación e financiamento entre a Administración xeral do Estado e
as comunidades autónomas mediante convenios para o desenvolvemento e
aplicación das demais prestacións e servizos que se consideran na lei.
o Un terceiro nivel adicional de protección aos cidadáns desenvolvido polas
comunidades autónomas que o consideren oportuno.
O Sistema Nacional de Dependencia en España (SAAD) é o encargado de garantir as
condicións básicas e o contido común da lei mediante a colaboración e participación das
administracións públicas. A propia natureza do obxecto desta lei require dun
compromiso e dunha actuación conxunta de todos os poderes e institucións públicas,
polo que a coordinación e cooperación coas comunidades autónomas é un elemento
fundamental. Por iso, a lei establece unha serie de mecanismos de cooperación, entre os
que destaca a creación do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención
á Dependencia. No seu seo deben desenvolverse, a través do acordo entre as
administracións, as funcións de acordar un marco de cooperación interadministrativa, a
intensidade dos servizos do catálogo, as condicións e contía das prestacións
económicas, os criterios de participación dos beneficiarios no custo dos servizos ou o
baremo para o recoñecemento da situación de dependencia, aspectos que deben permitir
o posterior despregamento do sistema a través dos correspondentes convenios coas
comunidades autónomas.
Trátase, pois, de desenvolver, a partir do marco competencial, un modelo innovador,
integrado, baseado na cooperación interadministrativa e no respecto ás competencias.
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, por medio da
Secretaría Xeral de Benestar, é o organismo encargado de implantar a lei na nosa
comunidade. O Sistema Galego de Benestar é o sistema público do que se dota o
Goberno galego para a provisión de infraestruturas, servizos e prestacións de benestar e
que, con carácter universal, ten por obxectivo reforzar a cohesión social e comunitaria,
favorecer a autonomía persoal e promover a inclusión nun marco de integración e
normalización social.
Entre as primeiras medidas atópase a creación dunha escala para a valoración da
dependencia da persoa seguindo o Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se
aproba o baremo de valoración da situación de dependencia. Deste xeito establecéronse
tres graos de dependencia:
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o Grao I. Dependencia moderada: cando a persoa necesita axuda para desenvolver
varias tarefas básicas da vida diaria, polo menos, unha vez ao día ou ten necesidades
de apoio intermitente ou limitado para a súa autonomía funcional.
o Grao II. Dependencia severa: cando a persoa necesita axuda para desenvolver varias
tarefas básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non quere o apoio
permanente dun coidador ou ten necesidades de apoio xeneralizado extenso para a
súa autonomía funcional.
o Grao III. Gran dependencia: cando a persoa necesita axuda para desenvolver varias
tarefas básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa perda total de autonomía
física, mental, intelectual ou sensorial, necesita do coidado indispensable e continuo
doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeneralizado para a súa autonomía
funcional.
O último obxectivo dese baremo é a elaboración de plans individuais de atención, que
determinarán as modalidades de intervención máis adecuadas ás necesidades dos
usuarios/as. Dependendo da valoración, a persoa dependente poderá ter acceso a:

4.6.- Servizos
# Teleasistencia. A súa misión é atender as persoas dependentes mediante o uso de
tecnoloxías da comunicación e da información e apoio dos medios necesarios ante
situacións de urxencia, inseguridade, soidade e
illamento, favorecendo a permanencia no seu
medio. É un servizo de máxima intensidade que
se presta as 24 horas durante os 365 días do ano.
# Axuda no fogar. O seu labor é atender no
seu domicilio a persoa en situación de
dependencia,

dando

cobertura

ás

súas

necesidades domésticas e de vida diaria co
obxecto de incrementar a súa autonomía e favorecer a permanencia no seu fogar.
# Centro de día. Son centros xerontolóxicos socioterapéuticos e de apoio ás familias
que durante o día prestan atención terapéutica integral ás persoas maiores con
dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a
actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.
# Atención residencial: outorga o dereito a unha praza de residencia para a atención
integral, continuada, de carácter persoal, social e sanitaria. Existen dúas modalidades:
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Permanente: cando o centro residencial sexa a residencia habitual da persoa.
Temporal: para estancias de convalecencia ou durante vacacións, fins de
semana e enfermidades ou períodos de descanso dos coidadores/as non
profesionais.

Prestacións económicas
As prestacións económicas denominadas libranzas son:
# Libranza para coidados no contorno familiar. É unha prestación económica de
carácter mensual destinada a proporcionarlle á persoa dependente recursos económicos
para contribuír ao pagamento dos gastos derivados da atención dada polo coidador/a e
así ser atendida no seu contorno familiar.
# Libranza para a contratación de asistencia persoal. É unha prestación económica
destinada á contratación dunha persoa que se ocupe da atención personalizada para lle
facilitar ao beneficiario/a unha vida máis autónoma e o acceso á educación, ao traballo e
o exercicio das actividades básicas da vida diaria.
# Libranza para a adquisición dun servizo. É unha prestación económica de
carácter mensual destinada á adquisición dun servizo de atención e coidado, entre os
previstos no catálogo, cando non exista a posibilidade de acceso a ese servizo en praza
pública ou concertada.

Outros servizos e recursos para a atención da dependencia
En Galicia, o catálogo de servizos contempla, ademais:
# Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal: Servizo de axuda ao
desprazamento programado e non urxente para achegar as persoas con discapacidade
e/ou dependentes a programas, centros ou servizos.
# Coidanet. É un portal telemático dirixido a persoas en situación de dependencia e
aos seus coidadores/as, orientado á xestión dos recursos e servizos da Xunta de Galicia
para a promoción da autonomía persoal e a atención das persoas dependentes. Oferta,
entre outros, servizos de información, programas de autocoidado e de axuda mutua na
provisión de coidados; programas de respiro; intermediación laboral e unha plataforma
de teleformación.
Existen, ademais, axudas económicas destinadas a:
# Adquisición e reparación de axudas técnicas para a autonomía persoal e produtos de
apoio.
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# Eliminación de barreiras arquitectónicas e adaptación funcional.
Estas axudas teñen carácter de subvención, polo que anualmente se publica unha
convocatoria á que teñen acceso aquelas persoas recoñecidas en situación de
dependencia.
Dentro dos centros que integran a atención residencial á terceira idade, fixemos unha
clasificación segundo o tipo de asistencia prestada:
o Residencias: Vivenda permanente e común
na que se presta unha asistencia integral e
continuada ás persoas maiores.
o Vivendas comunitarias: Equipamentos de
pequeno ou mediano tamaño destinados a
albergar en réxime de convivencia cuasifamiliar un número máximo de doce persoas
maiores preferentemente cun alto grao de
validez.
o Apartamentos tutelados: Conxunto de vivendas independentes, agrupadas para a
prestación en común de servizos colectivos e con capacidade para albergar unha ou
dúas persoas cun alto grao de validez.
o Centros de día: Equipamentos destinados á atención diúrna de persoas maiores con
perda da súa autonomía física ou psíquica que, residindo nos seus propios fogares,
necesiten dunha serie de coidados e atencións de carácter persoal, terapéutico ou
social.

4.7.- RESIDENCIA
a) Análise do contexto sectorial
A análise do contexto sectorial sinala as seguintes conclusións:
o A prestación de servizos á terceira idade lévase a cabo de dúas formas diferenciadas:
atención no centro (residencias, vivendas comunitarias, centros de día) e atención no
fogar (teleasistencia e o servizo de axuda a domicilio).
o En xeral, os índices de cobertura para Galicia están por debaixo da media nacional.
Ocupa os últimos postos en España en servizos e prazas para atender a maiores. Por
cada cen galegos maiores de 65 anos só hai dispoñibles 2,47 prazas en xeriátricos, a
taxa máis baixa do Estado, onde a cobertura é do dobre (4,44).

48

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

o Nos últimos anos, o gran incremento da oferta de vacantes veu da man da iniciativa
privada, que oferta unas prazas a prezos que oscilan entre os 2.000 e os 4.000 euros,
inaccesibles para a gran maioría dos pensionistas galegos.
o

Na Comunidade galega hai só 29 residencias públicas con 2.812 prazas, 86
residencias privadas con ánimo de lucro e 59 de iniciativa social. O custe de ingresar
en calquera destes centros supón 1.500 € mensuais para a Administración
Autonómica, ó que hai que engadir o que achega o maior que é o 75 % da súa
pensión.

RESIDENCIAS DE MAIORES EN GALICIA
PÚBLICAS
Nº de
residencias

Nº de prazas

29

2.812

PRIVADAS CON ÁNIMO
DE LUCRO
Nº de
Nº de prazas
residencias
86

7.191

DE INICIATIVA SOCIAL
Nº de
residencias

Nº de prazas

59

5.425

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar 2011

Do total de residencias xeriátricas existentes en Galicia, a maior parte son de carácter
privado. A oferta pública céntrase principalmente en residencias cun gran número de
prazas, namentres que o tamaño medio das privadas alcanza as 40-60 prazas, permitindo
un trato máis personalizado. Esta personalización é valorada positivamente polo cliente.

RESIDENCIAS DE MAIORES EN GALICIA
PÚBLICAS
Nº de
residencias

Nº de prazas

9

1.215

PRIVADAS CON ÁNIMO
DE LUCRO
Nº de
Nº de prazas
residencias
86

7.191

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar 2011
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RESIDENCIAS DE MAIORES NA PROVINCIA DA CORUÑA
PÚBLICAS
Nº de
residencias

Nº de prazas

9

1.215

PRIVADAS CON ÁNIMO
DE LUCRO
Nº de
Nº de prazas
residencias
35

DE INICIATIVA SOCIAL
Nº de
residencias

Nº de prazas

10

1.109

2.906

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar 2011

b) O mercado das residencias da terceira idade
Na análise da actividade deducimos as seguintes conclusións básicas:
o O maior peso de centros residenciais en Galicia corresponde a centros de iniciativa
privada, tal e como queda reflectido no cadro anterior. Das 86 residencias privadas
con ánimo de lucro, só existen 59 residencias de iniciativa social e 29 residencias
públicas.
o A demanda absorbeu o incremento na oferta de residencias en Galicia; actualmente,
a situación segue sendo deficitaria en canto a centros e número de prazas.
o En relación ó número de residencias públicas, a Consellería de Traballo e Benestar
detalla que hai nove en A Coruña, tres en Lugo, once en Ourense e seis en
Pontevedra. Hai moita máis demanda que oferta e, por esta razón, a Xunta debe
alugar prazas en centros privados.
o O usuario deste tipo de establecementos é unha persoa de idade media duns 80-85
anos, cun grao de dependencia considerable. Na comunidade viven 602.862 persoas
maiores de 65 anos, case o 22% da poboación, das que 177.361 teñen máis de 80
anos. Isto coloca a Galicia como unha das comunidades con máis demanda de
servizos para a terceira idade.
o Existe apoio institucional ó desenvolvemento deste tipo de actividades. A
administración autonómica promove actividades encamiñadas á creación de
empresas públicas que presten estes servizos á terceira idade.
o Debido á forte dispersión poboacional da Comunidade, a viabilidade destas
actividades difire segundo o lugar de emprazamento. No ámbito rural é máis difícil
que este tipo de actividade sexa rendible, debido ó maior apego familiar do ancián, e
porque en moitos casos a súa pensión forma parte da unidade económica familiar.
Esta ameaza pode compensarse coa oferta a través da Miniresidencia e Centro de día
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de servizos a domicilio. A finalidade destes servizos é posibilitar ás persoas maiores
do noso concello a permanencia nos seus fogares o maior tempo posible ofertando
servizos diarios de proximidade que dea apoio ás persoas en situación de fraxilidade
ou dependencia e ás súas familias coidadoras: servizo diario de comedor, lavandería
e pasada do ferro, asistencia doméstica, acompañamento no domicilio e xestións
básicas, servizo diario de transporte adaptado para a mobilidade das persoas maiores
ó Centro Social Municipal, Comedor social, Centro de saúde…
o A diferenciación na prestación de servizos complementarios será un elemento que se
debe ter en conta á hora de captar clientes, dado que o Centro Social Municipal de
Maiores cumpre uns obxectivos para os maiores válidos pero non cubre as
necesidades das persoas que se atopan en situación de dependencia ou que requiren
de determinadas atencións e coidados especializados. Desta maneira a
Miniresidencia e Centro de día dará cobertura a este tipo de necesidades.

c) Centros públicos vs Centros privados

VANTAXES
PÚBLICAS

INCONVINTES
PRIVADAS

PÚBLICAS

PRIVADAS

Prezos máis accesibles,
o 75 % da pensión, e

Rápida atención á

1.500 € que aporta a

demanda, non hai tempo

administración.

de espera.

Suxeito ó escrutinio dos

Máis oferta de centros.

Moito tempo de espera.

diversos grupos de

Obxectivos máis

Realización de trámites

interese e da opinión

definidos.

burocráticos nos centros.

pública .

Axuda á oferta pública a

Obxectivos menos

Máis regulamentado,

cubrir a demanda

definidos.

normalizado, definido

existente. Posibilidade

por leis e disposicións

de concertar prazas coa

que regulamentan o seu

administración.

funcionamento cotiá.
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d) Principais ameazas, oportunidades, puntos fortes e puntos febles
AMEAZAS

OPORTUNIDADES

o A importancia da oferta pública a nivel o Envellecemento da poboación.
comarcal

o Localización da Miniresidencia.

o A maior parte da poboación vive en zonas o Innovación dos servizos a domicilios
rurais.

ofertados.

o Dispersión da poboación.

o Demanda crecente.

o Resistencia do maior a acudir a un centro o Apoio institucional. Subvencións.
o Escaseza de oferta.

destas características.

o Existencia dunha residencia privada no o Cambios na estrutura familiar nas zonas
concello.

urbanas.
o Escasa presión de produtos substitutos.

PUNTOS FORTES

PUNTOS FEBLES

o Estrutura flexible.

o Escaseza de profesionais preparados.

o Capacidade

de

crecemento

pola o Falta de interese privado na xestión

diferenciación de servizos.

debido ó tamaño da residencia.

o Estabilidade dos ingresos.
o Gastos

iniciais

en

o Perdas económicas ata conseguir a plena
construción

ocupación.

e

o Dependencia

equipamentos nulos.
o Trato máis personalizado debido ó tamaño

de

subvencións

incremento dos prezos en xestión directa.

da miniresidencia.

Podemos concluír este apartado sinalando que a pesar do continuado e acentuado
crecemento de establecementos residenciais en Galicia, polo momento estamos lonxe de
alcanzar o punto de saturación; o índice de cobertura galego (calculado como número de
prazas residenciais/100 habitantes) está por debaixo da media nacional.
O sector considera como “boas” as perspectivas dentro da actividade, e sinala que o
grao de competencia é moi baixo na actualidade.
As tendencias que van seguir no futuro son ofertar un maior número de actividades que
complementen as que se inclúen como básicas na residencia, diferenciar o máximo
posible o servizo dentro do centro, e chegar ó tamaño óptimo da empresa tipo, para que
a actividade resulte rendible dende o punto de vista empresarial.
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e) Análise competitiva
FORZAS COMPETITIVAS

INTENSIDADE
Baixa
o Oferta insuficiente
o Posibilidades de diferenciación

INTENSIDADE DA COMPETENCIA

o A competencia non está centrada no prezo.
o Mercado en crecemento.
Barreiras á entrada: media-alta
o Alto custo de implantación.

AMEAZA DE NOVOS
COMPETIDORES

o Requisito de capacidade financeira.
Barreiras á saída: media-baixa
o Relativa facilidade para a venda do negocio.
Na actualidade: baixa
o Escasa oferta
o Mercado en crecemento.

PRESIÓN PRODUTOS
SUBSTITUTOS

Por definición: alta
o Os distintos equipamentos (residencia e a
domicilio) prestan servizos cun alto grao de
similitude.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE
CLIENTES

Baixa
o Pagamento ó contado
o Pouca oferta
Baixa

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

o Pagamentos xeralmente ó contado, con
posibilidade de aprazamento

PROVEDORES

o Varios provedores.

4.8.- CENTRO DE DÍA
Os centros de día constitúen un dos catro equipamentos para a atención residencial das
persoas maiores, de acordo coa tipoloxía desenvolvida pola Xunta de Galicia:
residencias, vivendas comunitarias, apartamentos tutelados e centros de día.
A Xunta define os centros de día como equipamentos destinados á atención diúrna de
persoas maiores con perda da súa autonomía física ou psíquica que, residindo nos seus
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propios fogares, necesiten dunha serie de coidados e atencións de carácter persoal,
terapéutico ou social como poden ser atención persoal, rehabilitación menor, terapia
ocupacional e animación sociocultural.
a) Análise do contexto sectorial. Conclusións
o Os incrementos na creación de centros e servizos destinados a esta actividade foron
moi acentuados na Comunidade Galega nos últimos anos e a tendencia continuará
no futuro.
o En xeral, os índices de cobertura para Galicia están por debaixo da media nacional, e
aínda máis lonxe de comunidades máis avanzadas na prestación de servizos sociais.
Polo tanto, existe potencial de mercado para as actividades relacionadas coa
prestación de servizos sociais á terceira idade.
o A mesma proporción entre a oferta pública e privada que se produce nas residencias
tamén ocorre nos centros de día: na actualidade, namentres que os de iniciativa
privada son de 72, os de titularidade pública apenas supera os 53.
b) Análise dos clientes
Os usuarios do Centro de Día son o colectivo de persoas maiores de 65 anos con
distintos graos de dependencia. En ocasións, os centros de día funcionan como antesala
de vivendas comunitarias ou residencias; de modo que o ancián ou anciá ingresa neste
tipo de centros mentres non lle conceden unha praza naqueles. Outro tipo de cliente de
menor idade que demanda este tipo de centros son os enfermos de alzhéimer, esclerose
e outro tipo de enfermidades que reducen a capacidade de autonomía.
Existe a posibilidade do concerto de prazas coa Xunta de Galicia, de forma que o
usuario só ten que achegar unha porcentaxe do prezo da praza, que pode chegar ata o
50%.
Os aspectos que cómpre ter en conta á hora de competir son a calidade do servizo
prestado e a atención personalizada, de maneira que o cliente se sinta único.
Outro aspecto a ter en conta dende o punto de vista do cliente é que existe
estacionalidade en determinadas épocas do ano, destacando as datas inmediatas ás
vacacións. Este tipo de equipamento considera a posibilidade de atención por días. Polo
tanto, é doado que en períodos de vacacións se rexistren altas de clientes/as motivadas
por vacacións dos seus coidadores/as.
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c) Análise económica-financieira
Os prezos non son determinantes á hora de competir debido a que as prazas existentes
na actualidade son deficitarias para o total de clientes potenciais.
Cóntase coa posibilidade de converter un produto substitutivo como a axuda a domicilio
en produto complementario.
No futuro, a calidade será un elemento diferenciador á hora da elección dun centro
destas características.
Apenas existen ferramentas publicitarias para dar a coñecer esta actividade; funciona
basicamente o boca a boca.
d) O produto
Existen centros de día que ofrecen outro tipo de servizos dentro da súa carteira de
produtos, como é:
o Asistencia a domicilio, dun xeito privado ou concertado. Este servizo consiste
principalmente na realización de tarefas domésticas e de coidados. A teleasistencia,
que se ofrece a persoas cun alto grao de validez e que viven soas, é un servizo
privado e xestionado pola Cruz Vermella.
o Asistencia hospitalaria, contratando persoal específico para cada caso.
o Servizo de transporte para desprazarse ao centro. A maior parte dos centros conta
con este servizo. Este servizo ten un custo adicional entre 94-175 euros (dependendo
de se o desprazamento é na área metropolitana onde se sitúa o centro ou fóra dela) e
inclúe dúas viaxes diarias de luns a venres. É habitual un suplemento de fin de
semana.
o Algúns dos centros de día contratan o servizo de comedor a empresas de cátering
(sobre todo aqueles centros que pola súa dimensión non teñen espazo abondo para a
instalación de cociña). Os prezos por comida que cobran estas empresas oscila entre
os 2,50 euros e os 3,75 euros. Inclúen dous pratos e sobremesa.

e) O mercado dos centros de día
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CENTROS DE DÍA EN GALICIA
PÚBLICAS
Nº de
residencias

Nº de prazas

53

1.750

PRIVADAS CON ÁNIMO
DE LUCRO
Nº de
Nº de prazas
residencias
72

DE INICIATIVA SOCIAL
Nº de
residencias

Nº de prazas

15

577

2.840

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar 2011

CENTROS DE DÍA NA PROVINCIA DA CORUÑA
PÚBLICAS
Nº de
residencias

Nº de prazas

14

494

PRIVADAS CON ÁNIMO
DE LUCRO
Nº de
Nº de prazas
residencias
30

DE INICIATIVA SOCIAL
Nº de
residencias

Nº de prazas

8

323

1.231

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar 2011

o En Galicia existen 53 centros de día. A maioría deles son privados, onde a iniciativa
privada mercantil e social teñen similares características no que se refire á xestión
deste tipo de centros.
o Das 5.167 prazas ofertadas en Galicia por centros de día, 2840 son de carácter
privado e 577 de iniciativa social.
o O usuario deste tipo de establecementos é unha persoa maior de 65 anos, cun grao
de dependencia variable. Na maior parte dos casos, graos de dependencia física e
psíquica considerables. De feito, existen centros especializados en enfermidades
específicas da terceira idade como demencia, Alzheimer, etc.
o A oferta pública deste tipo de centros en Galicia é pouco representativa e a que
existe céntrase en prazas para maiores dependentes.
o O tamaño medio deste tipo de establecemento na zona oscila entre 35-45 prazas.
o É un mercado en crecemento, tanto polo comportamento esperado da poboación
como polos cambios nas unidades familiares.
o A Administración Autonómica promove actividades encamiñadas á creación de
empresas públicas que presten estes servizos á terceira idade.
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o A viabilidade destas empresas difire segundo o lugar de emprazamento. No ámbito
rural é máis difícil que este tipo de actividade sexa rendible, debido á maior
dispersión que presenta a poboación e a conservación da estrutura familiar
tradicional, na que o maior forma parte da unidade familiar.
o A diferenciación na prestación de servizos, a calidade e o trato humano serán
elementos que se deben ter en conta á hora de captar clientes.
o Na comarca só temos un Centro de Día localizado no Concello de Melide.
A maior parte dos enquisados consideran que o futuro destes servizos pasa pola
especialización, a calidade e o trato humano ós seus clientes. A tendencia a seguir será
ofertar un maior número de actividades que complementen as que se inclúen como
básicas nos centros e diferenciar ó máximo posible o servizo dentro do establecemento,
para que a actividades resulte rendible dende o punto de vista empresarial. A maioría
dos entrevistados/as cualifica de boas as perspectivas dentro da actividade e de baixo o
grao de competencia que existe actualmente.
f) Principais ameazas, oportunidades, puntos fortes e puntos febles.
AMEAZAS

OPORTUNIDADES

o A maior parte da poboación vive en zonas o Envellecemento da poboación.
rurais.

o Localización do Centro de día.

o Dispersión da poboación.

o A oferta é escasa na zona.

o Descoñecemento da actividade

o Cambios na estrutura familiar nas zonas

o Resistencia do maior a acudir a un centro
destas características.

rurais:

aumento

da

incorporación

ó

mercado laboral da muller.

o Custe económico da praza do Centro de o Apoio institucional. Subvencións.
día (período de crise económica).

o Aumento da esperanza de vida.

PUNTOS FORTES

PUNTOS FEBLES

o Aumento da calidade de vida do usuario e o O prezo do servizo.
da súa familia.
o Capacidade

o Perdas económicas ata conseguir a plena
de

crecemento

pola

diferenciación de servizos.

o O transporte do usuario dende o seu

o Estabilidade dos ingresos.
o Gastos

iniciais

en

ocupación.

domicilio ó centro.
construción

e

equipamentos nulos.
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Polo que se refire ás previsións para o futuro, as conclusións ás que chegamos foron
extraídas da información facilitada polos propietarios dos centros de día. A maior parte
dos enquisados consideran que o futuro destes servizos pasa pola especialización, a
calidade e o trato humano ós seus clientes. A tendencia que se debe seguir consistirá en
ofertar un maior número de actividades que complementen as que se inclúen como
básicas nos centros e diferenciar o máximo posible o servizo para que a actividade
aumente a demanda. A maioría dos entrevistados cualifica de boas as perspectivas
dentro da actividade e debaixo o grao de competencia que existe actualmente.
g) Análise competitiva
FORZAS COMPETITIVAS

INTENSIDADE
Baixa
o Oferta insuficiente
o Posibilidades de diferenciación

INTENSIDADE DA COMPETENCIA

o A competencia non está centrada no
prezo.
o Mercado en crecemento.
Barreiras á entrada: media-alta
o Custo de implantación considerable.

AMEAZA DE NOVOS COMPETIDORES

o Requisito de capacidade financeira.
Barreiras á saída: media-baixa
o Relativa facilidade para a venda do
negocio.
Baixa

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

o Pagamento ó contado

CLIENTES

o Oferta insuficiente.
Baixa
o Pagamentos xeralmente ó contado, con

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

posibilidade de aprazamento

PROVEDORES

o Varios provedores.
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4.9.- NORMATIVA
o Resolución do 28 de maio de 2007, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do
Convenio colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006-2008.
o Resolución do 12 de marzo de 2008, corrección de erros do acordo da comisión
paritaria do Convenio colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade
da Comunidade Autónoma de Galicia, 2008.
A principal normativa de aplicación en materia de dependencia é a seguinte:
o Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia. BOE do 15 de decembro de 2006.
o Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito á prestación do sistema
para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
DOG do 26 de setembro de 2007.
o Decreto 195/2007, do 13 de setembro, polo que se regula o Servizo Galego de
Apoio á
o Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou dependentes. DOG do 18
de outubro de 2007.
o Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o baremo de valoración
da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 14 de decembro, de
promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia. BOE do 21
de abril de 2007.
o Real decreto 727/2007, do 8 de xuño, sobre
criterios para determinar as intensidades de
protección dos servizos e a contía das prestacións
económicas da Lei 39/2006, do 14 de decembro,
de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia. BOE do 9
de xuño de 2007.
o Real decreto 615/2007, do 11 de maio, polo que
se regula a Seguridade Social dos coidadores das
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persoas en situación de dependencia. BOE do 12 de maio de 2007.
o Real decreto 614/2007, do 11 de maio, sobre nivel mínimo de protección do sistema
para a autonomía e atención á dependencia garantido pola Administración xeral do
Estado. BOE do 12 de maio de 2007.
NORMAS XERAIS DE ASUNTOS SOCIAIS
o Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG n.º 245, do 18
de decembro), pola que se estruturan e regulan, como servizo público, os servizos
sociais en Galicia para a construción do sistema galego do benestar.
o Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais (DOG n.º 76, do 23 de abril de 1993),
onde se establecen as persoas que teñen dereito á prestación de servizos sociais.

Rexistro de entidades
o Decreto 291/1995, do 3 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 4/1993, do 14
de abril, de servizos sociais, en relación cos rexistros de entidades prestadoras de
servizos sociais (DOG n.º 218, do 14 de abril de 1995).
o Orde do 5 de febreiro de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 291/1995, do 3 de
novembro, relativo aos rexistros
de entidades prestadoras de
servizos sociais (DOG n.º 35, do
19 de febreiro de 1996), que fai
referencia á inscrición dunha
entidade no rexistro.

Autorización e acreditación de
centros
o Decreto 143/2007, de 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e
acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais.
o Orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de
xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben
cumprir os centros de servizos sociais.
o Orde do 18 de agosto de 2000 (DOG n.º 177, do 12 de setembro de 2000), de
estatuto básico dos centros sociais, que regula o estatuto dos centros de día tanto
públicos como privados que xestionen prazas financiadas con fondos públicos.
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NORMATIVA DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES
o Real decreto 2171/1994, do 4 de novembro, polo que se crea e regula o Consello
Estatal das Persoas Maiores.
o Decreto 253/2000, do 5 de outubro, polo que se crea e regula o Consello Galego das
Persoas Maiores.

Cheque asistencial
o Decreto 176/2000, do 22 de xuño, polo que se regula o Programa de atención ás
persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial. (DOG n.º 129, do 4 de
xullo de 2000).
o Orde do 5 de decembro de 2000, pola que se regulan as axudas económicas para a
atención de persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial e a inclusión
no programa de entidades prestadoras de servizos sociais.
o Convenios de colaboración de reserva e ocupación de prazas en centros residenciais
e vivendas tuteladas.
o Orde do 8 de xullo de 2000, que modifica a Orde do 16 de maio de 1995, pola que
se regula o establecemento de convenios de colaboración en materia de reserva e
ocupación de prazas en centros residenciais e vivendas tuteladas para a atención de
persoas maiores (DOG n.º 138, do 18 de xullo de 2002).
o Resolución do 10 de xullo de 2002, da Dirección Xeral do Maior e de Persoas con
Discapacidade, pola que se fixa o prazo para a presentación de solicitudes para a
realización de convenios de reserva e ocupación de prazas en centros residenciais e
vivendas tuteladas para maiores e se establecen os prazos máximos de praza/día
(DOG n.º 149, do 5 de agosto de 2002).
o Decreto 318/2003, do 26 de xuño, polo que se regula o programa de acollida
familiar para persoas maiores e persoas con discapacidade (DOG n.º 145, do 29 de
xullo de 2003).
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5. ASPECTOS TÉCNICOS DO SERVIZO
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5.1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS
Considéranse equipamentos para persoas maiores todos os establecementos ou
instalacións nos que se presta, de modo estable e continuado, atención directa a 6
persoas como mínimo con 65 anos ou máis.
a. Miniresidencia
As residencias constitúen un dos cinco tipos de equipamentos para a atención ás persoas
maiores, de acordo coa tipoloxía desenvolvida pola Xunta de Galicia (Residencias,
Vivendas Comunitarias, Apartamentos Tutelados, Centros de Día, Fogares, Clubs e
Centros Sociais).
Segundo o Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de
autorización e acreditación de centros de servizos sociais, terán a consideración de
residencias os centros destinados a vivenda permanente e común nos que se presta
axuda integral e continuada ás persoas maiores.
A residencia do Concello de Boimorto pretende ser un Centro Xerontolóxico aberto, de
desenvolvemento persoal e atención sociosanitaria no que viven temporal ou
permanentemente persoas maiores con algún grao de dependencia”.
Tipoloxía:
Segundo o tamaño das instalacións:
o Miniresidencia (24 prazas)
En función das capacidades das persoas para realizar as actividades da vida diaria:
o Residencia mixta: 20 prazas permanentes para persoas dependentes, 3
prazas para persoas válidas e 1 praza de enfermería.
o Dependentes: os usuarios teñen dependencia física, funcional ou mental
e precisan de axuda para
algunhas
ou
todas
das
actividades da vida diaria.
Ámbito:
o Provincial
b. Centro de Día
O Centro de Día defínese como un centro
xerontolóxico socio-terapeútico e de apoio ás
familias que durante o día prestan atención
terapéutica integral e plural ás persoas maiores
con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a
actividade relacional e a permanencia no contorno habitual así como unha alimentación
óptima e controlada nutricionalmente.
As intervencións que se levarán a cabo terán como destinatarios tanto ós usuarios, con
actuacións dentro dos ámbitos social, sanitario, físico cognitivo e asistencial como as
súas familias.
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Nº de prazas:
o 30 usuarios
5.2.- USUARIOS/AS DA MINIRESIDENCIA E CENTRO DE DÍA.
Poderán ser usuarios residentes da Miniresidencia de Boimorto todas as persoas que
reúnan os requisitos que a continuación se sinalan tendo preferencia, en caso de
demanda superior a oferta, os que cumprindo ditos requisitos sexan dependentes fronte
os válidos e os que residan no Concello de Boimorto.
Son requisitos de acceso:
a) Ter cumpridos 65 anos no momento de solicitude do ingreso ou idade en cada
momento fixada legalmente para a xubilación.
b) Os pensionistas poderán solicitar o ingreso unha vez cumpridos os 60 anos.
c) A idade mínima de admisión poderase reducir a 50 anos en caso de persoas
dependentes cuxas circunstancias persoais, familiares ou sociais o aconsellen.
d) En casos excepcionais poderán ser admitidos cónxuxe parella de feito dos
anteriores ou parentes por consanguinidade ata primeiro grado ( liña directa)
mais non teñen porque ter 65 anos ou idade de xubilación bastaría con cinco
anos menos da fixada para xubilarse sempre que se cumpran os demais
requisitos e se acrediten
e) Non padecer trastornos psiquiátricos que impidan o normal desenvolvemento
das relacións sociais e de convivencia cos usuarios e o persoal da
Miniresidencia.
f) Non ter sido sancionado coa expulsión dalgún outro centro.
Non poderán ser usuarios os que sufran de trastornos mentais con grave alteración do
comportamento: trastornos psiquiátricos
Segundo o Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o baremo de
valoración da situación de dependencia establécense tres graos de dependencia:
o Grao I. Dependencia moderada: cando a persoa necesita axuda para desenvolver
varias tarefas básicas da vida diaria, polo menos, unha vez ao día ou ten necesidades
de apoio intermitente ou limitado para a súa autonomía funcional.
o Grao II. Dependencia severa: cando a persoa necesita axuda para desenvolver varias
tarefas básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non quere o apoio
permanente dun coidador ou ten necesidades de apoio xeneralizado extenso para a
súa autonomía funcional.
o Grao III. Gran dependencia: cando a persoa necesita axuda para desenvolver varias
tarefas básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa perda total de autonomía
física, mental, intelectual ou sensorial, necesita do coidado indispensable e continuo
doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeneralizado para a súa autonomía
funcional.
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5.3.- ORGANIGRAMA DE PERSOAL
Orde do 18 de abril de 1996 que desenvolve o decreto 243/95, do 28 de xullo, no
relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os
centros de atención a persoas maiores.
a.- Miniresidencia
Todo centro residencial deberá contar coa figura dun responsable.
O persoal será o adecuado en número e especialización para prestar os servizos
correspondentes.
A ratio mínima de persoal de atención directa en réxime de xornada completa será de
0,20 por usuario en módulos destinados á atención de persoas con autonomía e de 0,35
en módulos destinados a persoas dependentes. Para estes efectos entenderase por
atención directa a realizada tanto por persoal xerocultor como sanitario.
Garantirase a vixilancia e coidado da saúde dos residentes por persoal cualificado para
esta función. Esta residencia contará con médico e ATS ou DUE entre presencial e
localizable as 24 horas. Sen prexuízo do anterior deberáselles prestar unha asistencia
integral a todos os residentes, a través de prestacións de servizos profesionais propios
ou concertados.
b.- Centro de Día
O centro de Día deberá contar coa figura dun responsable que poderá ser compartido co
da residencia. A ratio de persoal de atención directa en réxime continuado será de 1 por
cada 10 usuarios, cun mínimo de dous traballadores, garantíndose ademais, sempre que
sexa necesario, a asistencia de: médico, axudante técnico sanitario ou diplomado
universitario en enfermería, fisioterapeuta e psicólogo/a.
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ORGANIGRAMA DA MINIRESIDENCIA E CENTRO DE DÍA

DIRECCIÓN
ÁREA DE
SAÚDE

ÁREA
SOCIAL
T. SOCIAL /
PSICÓLOGO
/A

MEDICO/A

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
SERVIZOS

ADMINISTRATIVO

PERSOAL
MANTEMENTO

AUXILIARES

ATS
FISIOTERAPEUTA

COCIÑEIRO
PINCHE

EQUIPO INTERDISCIPLINAR DA MINIRESIDENCIA E CENTRO DE DÍA
o 1 Director/a.
o 1 Psicólogo/a .
o 1 Fisioterapeuta.
o 1 médico (12 horas semanais presenciais repartidas en tres días e localizable as
24 horas do día)
o 2 ATS (1 a xornada completa e 1 a xornada parcial). Entre presencial e
localizable as 24 horas.
o 12 auxiliares a xornada completa para Miniresidencia e Centro de Día:
-

Miniresidencia: 9 auxiliares a xornada completa

-

Centro de Día: 2 auxiliares a xornada completa.

-

1 auxiliar para a cobertura das vacacións, quendas, baixas...

o 1 persoa de mantemento.
o 1 cociñeiro e 2 pinches

a. Cualificación do equipo interdisciplinar
A continuación detállase a formación académica mínima requirida para cada traballador
supeditada ós requisitos que no se momento se establezan nas bases de contratación.
o Director/a: Formación universitaria media ou superior con formación no ámbito
das ciencias sociais.
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o Psicólogo/a : Licenciado/a en psicoloxía, especialidade en Clínica.
o Médico/a: Licenciada en medicina.
o Fisioterapeuta: Diplomado/a universitario/a en fisioterapia.
o ATS : Diplomado/a universitario/a en enfermería.
o Auxiliares:Certificado

de

escolaridade

ou

equivalente

e

formación

complementaria (por exemplo, certificado de profesionalidade de axuda a
domicilio) relacionada coas funcións e traballos a realizar e carné de conducir
clase B1.
o Persoal de mantemento: Certificado de escolaridade ou equivalente, carné de
conducir clase B1.
o Cociñeiro: Ciclo medio ou superior de cociña.
o Pinche: deberá ter coñecementos de restauración e hostalería.

b. Funcións do equipo interdisciplinar

b1. Dirección e coordinación:
Funcións en relación coa organización do centro
o Planificación, dirección e supervisión de todos os servizos e actividades da
residencia.
o Elaboración de obxectivos de traballo concretos a partir da planificación xeral de
xerencia, determinando o calendario, os responsables e un correcto seguimento.
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o Responsabilización e coordinación das diferentes áreas de atención do centro
residencial.
o Elaborar as previsións de gastos e ingresos da miniresidencia e centro de día,
elevando

á

Alcaldía

a

correspondente

proposta

orzamentaria,

e

responsabilizándose da correcta execución e seguimento do orzamento
aprobado.
o Valoración anual do grao de calidade dos servizos e do grado de satisfacción dos
usuarios.
o Actualización da documentación oficial do centro e da información
correspondente ós usuarios.
o Coordinación da atención dos usuarios.
o Velar polo cumprimento do Regulamento de funcionamento da Miniresidencia e
Centro de día.
o Prestar asesoramento e apoio dentro do ámbito das súas facultades ós órganos de
representación e participación.
o Elaborar a memoria anual do centro.
Funcións en relación co persoal do centro
o Exercer as funcións de xefe de persoal.
o Seguimento da formación continuada e o reciclaxe de todo o persoal
favorecendo as relacións interpersoais do equipo.
Funcións en relación coas persoas atendidas
o Atención integral de calidade para todos os residentes, garatíndoa durante as 24
horas do día e todos os días do ano.
o Coidado no respecto dos dereitos dos residentes e a súa libre vontade de ingreso
ou permanencia das persoas atendidas na residencia.
o Valoración da atención e as necesidades das persoas atendidas así como os
cambios que poidan presentar.
o Fomentar e facilitar as relacións personalizadas cos residentes e coa familia dos
usuarios.
o Potenciar a participación da familia do residente na planificación das actividades
da residencia.
o Solucionar as queixas e/ou suxestións que poidan presentar os residentes ou os
seus familiares.
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o Avaliar periodicamente o nivel de satisfacción dos residentes, familiares e
traballadores e adoptará as medidas necesarias para a súa mellora.

b2.Traballadora Social
o Prestar unha atención individualizada e global ós usuarios, para lograr o maior
nivel de benestar posible.
o Planificación e organización do traballo social do centro, mediante unha axeitada
programación de obxectivos e racionalización do traballo, baixo a coordinación
do director.
o Realización da historia social dos usuarios.
o Realización dos tratamentos sociais encamiñados a superar a problemática social
dos usuarios.
o Fomento da integración e participación dos usuarios na vida do centro e no
entorno que o rodea.
o Manter informadas ás familias dos usuarios e conseguir unha integración nas
actividades do centro.
o Organizar e coordinar co resto do equipo actividades adecuadas á capacidade
dos usuarios e de acordo coas súas preferencias.
o Realización das xestións necesarias para resolución dos problemas que afecten
ós usuarios e que eles non poidan resolver persoalmente ou a través das súas
familias.

b 3. Psicólogo/a
o Avaliación integral da persoa maior.
o Elaboración de informes psicolóxicos.
o Planificación e desenvolvemento de programas de intervención psicosocial.
o Terapias grupais.
o Terapias individuais.
o Colaborar coa Dirección na organización e coordinación do Equipo
multiprofesional.
o Asesoramento e apoio ó persoal de atención directa.
o Asesoramento a apoio a familias
o Integración do centro na rede comunitaria. Xestión de recursos comunitarios.
o Asesoramento á dirección e ós órganos de representación dos maiores.
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o Colaborar coa Dirección na selección, formación e desenvolvemento de recursos
humanos.
o Investigación
o Colaborar coa Dirección no desenvolvemento de programas de voluntariado.
o Difusión do traballo realizado para un mellor coñecemento na sociedade da
realidade dos maiores.
o Outros

(coordinación,

animación

sociocultural...)

b4. Médico/a
o Facer o recoñecemento médico a cada novo
usuario e cumprimentar a historia médica e
certificacións profesionais como o tipo de
rehabilitación necesaria, tratamento a seguir…
o Atender

as

necesidades

asistenciais

dos

usuarios. Facer os exames médicos, diagnósticos, prescribir os tratamentos máis
acordes para levar a cabo as terapias preventivas, asistenciais e de rehabilitación
dos diagnósticos clínicos e funcionais dos residentes do centro.
o Dirixir o programa de mobilización e rehabilitación dos usuarios. Facer o
seguimento e avaliar os programas conxuntamente co equipo formado por todas
as persoas que interveñen.
o Asistir ó persoal destinado ó centro nos casos de necesidade e urxencia.
o Derivación do usuario, en casos de urxencia, ó centro hospitalario ou de saúde.
o Participar na comisión de supervisión e seguimento do usuario en canto ás
necesidades asistenciais e da vida diaria dos residentes e dos usuarios do centro
de día en colaboración co equipo interprofesional da miniresidencia e centro de
día.
o Programar e supervisar os menús e dietas alimentarias dos residentes.
o Supervisar o estado sanitario das dependencias do centro.
o En xeral, todas aquelas actividades non especificadas que se lle pidan, de acordo
coa súa titulación e profesión.

b 5. Fisioterapeuta
o Realizar os tratamentos e técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
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o Participar co equipo multiprofesional do centro para a realización de probas ou
valoracións relacionadas coa súa especialidade profesional.
o Facer o seguimento e a avaliación da aplicación do tratamento que realice.
o Coñecer, avaliar e informar e cambiar, no seu caso, a aplicación do tratamento
da súa especialidade, cando se dean, mediante a utilización de recursos alleos.
o Coñecer os recursos propios da súa especialidade no ámbito territorial.
o Participar en xuntas e sesións de traballos que se convoquen no centro.
o Colaborar en materias da súa competencia nos programas que se realicen de
formación e información na residencia e centro de día.
o Asesorar ós profesionais que o necesiten sobre pautas de mobilizacións e os
tratamentos nos que teñan incidencia as técnicas fisioterapeutas.
o Asistir ás sesións que se fagan nos centros para a revisión, o seguimento e a
avaliación de tratamentos.
o En xeral, en todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que lle
sexan pedidas e que teñan relación co anterior.

b 6. ATS
o Vixiar e atender ós residentes, as súas necesidades xerais humanas e sanitarias,
especialmente no momento en que estes necesiten dos seus servizos.
o Preparar e administrar os medicamentos segundo prescricións facultativas,
especificamente os tratamentos.
o Tomar as constantes vitais ós residentes periodicamente (a presión sanguínea, o
pulso e a temperatura).
o Colaborar cos médicos preparando o material e medicamentos a utilizar.
o Ordenar as historias clínicas, anotar os datos relacionados coa propia función
que deba figurar.
o Atender ó residente encamado por enfermidade, efectuando os cambios posturais
prescritos, controlando o servizo de comidas ós enfermos e subministrando
directamente a aqueles maiores que requiran alimentación instrumentalizada
(sonda nasogástrica, sonda gástrica…)
o Controlar a hixiene persoal dos residentes e tamén os medicamentos e alimentos
que estes teñan nas habitacións.
o Atender as necesidades sanitarias que teña o persoal que traballa no centro e
sexan da súa competencia.
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o Realizar todas aquelas curas que os residentes precisen e informar puntualmente
ó servizo técnico da súa evolución ou de novas aparicións, etc.
o Colaborar cos/coas fisioterapeutas nas actividades, ó nivel de cualificación das
cales sexan compatibles coa súa titulación ATS/DUE, cando as súas funcións
específicas o permitan.
o Realizar, en colaboración coa Dirección, os pedidos de farmacia, analítica e
radioloxía.
o Vixiar e ter coidado da execución das actividades de tipo físico recibida polo
médico, observando as incidencias que poidan presentarse durante a súa
realización.
o En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que lle
sexan pedidas e que teñan relación co anterior.

b7. Auxiliares
o Hixiene persoal do usuario.
o Limpeza e mantemento dos utensilios do residente, facer as camas, recoller a
roupa, levala á lavandería e colaborar no mantemento das habitacións.
o Lavado e pasada do ferro da roupa dos usuarios.
o Limpeza en xeral das instalacións.
o Dar de comer a aqueles usuarios que non poidan facelo por sí mesmos.
Ocuparase da recepción e distribución das comidas ós usuarios.
o Realizar os cambios de postura e aqueles servizos auxiliares de acordo coa súa
preparación técnica e lle sexan encomendados.
o Comunicar as incidencias que se produzan sobre a saúde dos usuarios.
o Limpar e preparar o mobiliario, materiais e aparatos da caixa de primeiros
auxilios.
o Acompañar ó usuario nas saídas, paseos, xestións, excursións, xogos e tempo
libre en xeral. Colaborar co equipo de profesionais mediante a realización de
tarefas elementais que complementen os servizos especializados de aqueles, en
orde a proporcionar a autonomía persoal do residente e a súa inserción na vida
social.
o En todas as relacións ou actividades co residente, procurar complementar o
traballo asistencial, educativo e formativo que reciban dos profesionais
respectivos.
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o Actuar en coordinación e baixo a responsabilidade dos profesionais dos cales
dependan directamente.
o Gardará absoluto silencio sobre os procesos patolóxicos que sufran os residentes,
así como os asuntos referentes á súa intimidade.
o En xeral, todas aquelas actividades que lle sexan encomendadas, que estean
incluídas no exercicio da súa profesión e preparación técnica, e que teñan
relación co sinalado anteriormente.

b8. Auxiliares do comedor social e lavandería a domicilio (no momento de
implantación do servizo)
o Lavado e pasada do ferro da roupa dos usuarios do servizo da lavandería a
domicilio.
o Transporte e entrega da roupa ós domicilios dos usuarios.
o Limpeza e mantemento dos utensilios destinados á comida e lavandería

a

domicilio.
o Axeitada atención ós usuarios do comedor social.
o Limpeza e coidado das instalacións destinadas ó uso do comedor social.

b 9. Persoal de mantemento
o Realiza as operacións de explotación e mantemento do centro, as súas
instalacións e exteriores; fai a montaxe, o axuste e a posta a punto de todo tipo
de instalacións a medida, regulación e control simple ou automático de
temperatura, previsións de caudais, niveis de analizadores da auga…
o Realiza os traballos de paleta, pintura, carpintería… que son necesarios para o
mantemento das instalacións ou do edificio.
o Realiza as comprobacións periódicas nas máquinas ou instalacións.
o Limpar as salas de máquinas, instalacións, cadros eléctricos, transformadores…
o Control das portas de acceso e fiestras do Centro.
o Manter o réxime establecido pola dirección para o acceso de residentes e
visitantes ás diferentes dependencias da institución.
o Colaborar excepcionalmente co persoal en aquelas tarefas que, polo seu exceso
de peso non poida realizar este persoal só.
o Portar os equipaxes dos usuarios, tanto nas entradas como nas saídas do Centro.
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o Colaborar na preparación dos actos que se celebren, portando e trasladando
mobiliario ou axudando na preparación do local cando sexa necesario.

b 10. Cociñeiro
o Como responsable da cociña ocuparase da organización, distribución e
coordinación de todo o persoal adscrito á mesma, comunicando á Dirección
cantas deficiencias observe, coidando de que o persoal ó seu cargo cumpra coa
súa labor profesional, vixiando, de igual maneira, a hixiene e seguridade do
mesmo.
o Ocuparase da elaboración e condimentación dos alimentos con subxección ó
menú e dietas alimentarias que se fixen.
o Colaborará na preparación e lavado de todos os produtos e condimentos
necesarios para a realización dos menús establecidos.
o Colaborar na proposta de menús que se confeccionarán periodicamente para a
súa revisión e aprobación por parte da Dirección.
o Colaborar coa Dirección na elaboración das quendas de traballo e plans de
vacacións do persoal adscrito á cociña.
o Controlar a calidade e estado dos alimentos que entran ou están almacenados.
o Procurar a boa administración das provisións.
o Distribuír a comida, recoller e ordenar a cociña, adiantando traballo para
quendas sucesivas.
o Impedir a entrada á cociña e despensa a toda persoa que non estea autorizada
pola Dirección.
o Cumprir e facer cumprir a normativa vixente hixiénico-sanitaria de aplicación
neste tipo de actividade.
o Colaborar na realización dos pedidos a provedores, levando un control dos
mesmos.
o Supervisión e control do mantemento en perfectas condicións de limpeza e
funcionamento da maquinaria e instalacións fixas, utensilios e accesorios de
cociña.
o Outras dentro do seu ámbito de competencia.
b11. Pinche de cociña
o Axudar na elaboración e condimentación dos alimentos, con subxección ás
instrucións emanadas do cociñeiro.
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o Encargarase da preparación e lavado de verduras e peixes, preparación de
hortalizas, tubérculos… procurando, para completar a súa formación, prestar a
maior atención no cumprimento de todo o que se lle ordene.
o Distribución da comida, recollida e orde da cociña: Limpeza da dependencia.
o Colaborará co cociñeiro en todo aquilo que este lle ordene, subministro,
mantemento da orde e o bo funcionamento, etc.
o Encargarase da limpeza e fregado do enxoval de cociña e comedor, poñendo
especial coidado no manexo de todas as pezas e equipamento.
o Deberá ir sempre limpo e aseado, así como coa uniformidade axeitada.
o Calquera outra do seu ámbito de competencia.

c. Formación e perfeccionamento do persoal
É necesario dotar ós empregados de habilidades concretas e axudarlles a corrixir
carencias no seu rendemento. Para iso propoñerase un proceso de formación.
O proceso de formación consta de tres fases:
1. Determinación das necesidades: problemas que deben ser
resoltos mediante a formación.
2. Desenvolvemento e aplicación do programa: deséñase e
proporciona á empresa o tipo máis axeitado de formación.
3. Avaliación:

avalíase

a

eficacia

do

programa

de

formación:
o Diferenzas entre as necesidades do centro, das tarefas
e das persoas.
o Análise empresarial: estuda a cultura, os seus fins, o clima empresarial, os
seus obxectivos a corto e longo prazo e a súa estrutura. A súa meta é a
identificación das necesidades xerais do centro.
o

O análise das tarefas: precisa que postos de traballo son os que necesitan a
formación.

o

A análise de persoas: estuda como os traballadores están levando a cabo as
tarefas do seu posto de traballo coa finalidade de decidir aqueles que
necesitan formación.

Dende o noso centro xerontolóxico, debemos formar ó persoal en:
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o Formación en habilidades: a necesidade identifícase mediante un detallado estudo ou
a través das propias necesidades da actividade diaria.
o Formación de reciclaxe: é un tipo de formación en habilidades, céntrase en
proporcionar ós empregados as habilidades que necesitan para manterse ó día das
cambiantes esixencias do posto de traballo.
o Formación interdisciplinaria: consiste en formar ós empregados para que poidan
realizar as tarefas en áreas diferentes á do posto de traballo asignado, así como para
mellorar a comunicación e o traballo entre os distintos profesionais.
o Formación en traballo de equipo: como traballar en equipo da mellor maneira para
potenciar a flexibilidade, interdependencia dos membros, a través de habilidades de
comunicación que fomenten o respecto e a cooperación.
o Formación en creatividade: como medio para explotar o potencial innovador dos
traballadores. Baséase na suposición de que a creatividade pode aprenderse. Un
enfoque habitual é o uso da chuvia de ideas, mediante a cal se ofrece a posibilidade
ós participantes de dar ideas segundo lles veñan á mente.

5.4.- DESCRIPCIÓN DOS SERVIZOS DO CENTRO
a. Servizos básicos persoais
o Aloxamento:
Entenderase por estancia o uso das áreas e servizos comúns da Miniresidencia estando
incluídos o mantemento e limpeza das referidas zonas.
o Servizo de alimentación:
Incorpora os servizos de elaboración e servizo completo de todas as comidas do día. Os
menús axustaranse ás necesidades e preferencias dietéticas dos residentes 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.
o Servizo de lavandería:
Incorpora os servizos de lavado, repaso, pasada do ferro e orden da roupa persoal, de
cama, de espazo persoal

e de espazos comúns. As zonas de limpo e sucio están

separadas por barreiras que permiten diferenciar os fluxos de entrada e saída da roupa.
Realizarase unha marcaxe da roupa que permita realizar unha correcta distribución e
control da calidade do servizo.
o Servizo de recepción:
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Servizos de control de accesos e de comunicación interna e externa . O persoal de
recepción levará un control das entradas e saídas dos residentes, así como das visitas.
Dende recepción velarase por unha axeitada xestión de chamadas ós residentes. O
centro velará pola seguridade dos residentes e pola vixilancia e control de accesos a
zonas de risco e posibles fugas ou accidentes de persoas incapacitadas.
o Servizos administrativos:
Servizos derivados da relación contractual e das normativas vixentes.
o Servizos de atención á dependencia e á capacidade funcional
Este ámbito incorpora as actividades de apoio ás actividades (vixilancia, apoio ou
substitución) e ás de mantemento, prevención e mellora das capacidades funcionais da
persoa maior.
-

Atención ás actividades básicas da vida diaria: incorpora os servizos de apoio
e mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional nas actividades de
deambulación (marcha, mobilidade...), alimentación, continencia de esfínteres,
vestirse e espirse, aseo persoal, baño, ducha, utilización do wc, transferencias e
supervisión diúrna e nocturna.

-

Atención ás actividades instrumentais da vida diaria: incorpora os servizos
de apoio e de mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional da
actividades instrumentais que a persoa pode conservar; entre elas a de utilización
do teléfono, control dos cartos, utilización de transporte público, efectuar
pequenas compras, lavado de pequenas pezas de roupa, mantemento e orden da
habitación propia .

-

Adaptación do entorno: actividades que permitan dotar á persoa maior do
máximo nivel de seguridade, autonomía e confort na propia habitación e o resto
das dependencia da residencia e centro de día.

-

Programas específicos de prevención: como mínimo haberá programas
específicos de prevención de problemas de
alimentación/nutrición;

prevención

de

incontinencia de esfínteres; prevención de
decúbito

e

outras

lesións

da

pel;

prevención de caídas e prevención do
síndrome de inmobilidade.
-

Programas

de

mantemento
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reeducación funcional: incorpora os servizos orientados ó mantemento de
funcións da persoa maior ou á mellora da autonomía mediante a reeducación
funcional ou a adquisición de habilidades para a utilización autónoma de axudas
técnicas.

b. Servizos especializados a cada residente
o Servizo médico: seguimento e control de residentes con enfermidades crónicas,
de procesos agudos e/ou específicos. Coordinación cos equipos sanitarios de
referencia (Centro de atención primaria, Hospital...) e o seguimento das visitas
programadas.
o Servizo de ATS: servizos de control, de preparación e a administración da
medicación

prescrita.

Atención

de

enfermería

continuada,

valoración,

intervención e seguimento de protocolos sanitarios. Administración e control de
medicamentos.
o Atención social
o Servizo de terapia ocupacional
o Atención psicolóxica.
o Servizo de fisioterapia: con actividades de prevención da inmobilidade e
tratamento das enfermidades prevalentes, actividades de rehabilitación,
xerontoximnasia…
o Servizo de atención psicosocial: está integrado por diferentes programas que se
poden agrupar en:
-

Programas orientados ó medio exterior:


Atención ás familias: o programa específico de atención ás familias
detallará a atención na acollida, estancia e despedida así como a
periocidade e as intervencións a efectuar en familias sen ou con
situación de conflito ou especial dificultade. O PPA (Plan
Personalizado de atención) da persoa maior recollerá a forma de
participación da familia no mesmo.



Programa de relación co entorno: está configurado por todas
aquelas actividades orientadas a integrar a residencia no medio
comunitario onde se localiza. Está configurado por actividades
lúdicas e culturais e por estar integrado no programa xeral de
actividades.
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Programas grupais: programas destinados a reforzar o grupo ou o
sentimento individual de pertenza
ó grupo. Inclúe actividades de
dinamización social e cultural
(festas populares, aniversarios dos
residentes,

actividades

lúdicas,

saídas culturais…) de grupos de
axuda

mutua,

de

animación

estimulativa orientada a reforzar
as relacións interpersoais, o sentimento de pertenza ó grupo, prevención
do illamento, prevención de alteracións emocionais/afectivas, cognitivas
ou mentais.

-

Programas individuais:


Programas de crecemento persoal e mantemento das habilidades.



Programa de psicoestimulación para a prevención de alteracións
cognitivas e para a atención ás persoas con demencia. Os residentes
disporán

de

programas

personalizados

segundo

os

déficits

individuais.


Programa de atención ó duelo tanto a nivel individual como a nivel
colectivo e dos propios profesionais da residencia e centro de día.

c. Servizos externos a cargo do usuario/a.
o Servizo de podoloxía.
o Servizo relixioso (cura).
o Servizo de perruquería.
o Servizo de taxi.
o Todo o material que precise o residente para o seu uso persoal, como a cadeira
de rodas, andadores, útiles propios ou específicos e persoais de cada usuario non
cuberto polo sistema público de saúde.
o Material de farmacia, non cuberto polo sistema público de saúde.
o Teléfono, fax, correo persoal…
o Excursións programadas polo Concello de Boimorto nas que o residente poderá
acollerse de forma voluntaria.
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o Servizos prestados por profesionais externos.
o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (SGAMP) 065: a Xunta de
Galicia pon a disposición das persoas con discapacidade ou dependentes, unha
rede de transporte para favorecer as súas necesidades de desprazamento. Trátase
dun servizo programado e non urxente que deberá ser solicitado cunha
antelación de 96 horas, chamando ao teléfono gratuíto 065. Os destinatarios son
as persoas residentes en Galicia, que teñan recoñecida a súa situación de
dependencia, en calquera dos seus grados, ou de discapacidade- a partir do 65
por cento- e acreditada a súa imposibilidade de utilizar medios de transporte
colectivos.
o Outros.

5.5.-

MODELO

DE

ATENCIÓN

ÁS

PERSOAS

MAIORES

NA

MINIRESIDENCIA E CENTRO DE DÍA
O modelo de atención que se vai desenvolver garantirá non só a calidade asistencial
senón tamén a calidade de vida das persoas maiores residentes, o que redundará nunha
maior tranquilidade para as súas familias.
Ofrécese un servizo de calidade porque afonda nas seguintes dimensións:
a. Mellora continúa dos servizos ofertados, contando coa participación activa
dos propios usuarios e familias, integrado e coordinado co resto dos niveis
asistenciais: servizos sociais municipais, servizos hospitalarios, servizos de
urxencia extrahospitalarios… A residencia será o fogar da persoa maior e polo
tanto, o ingreso nesta enténdese como un cambio de domicilio sen que se vexan
afectados os seus dereitos nin o acceso ós servizos comunitarios, á atención
sanitaria ou á participación social.
b. O benestar emocional da persoa maior que participará en todas as decisións
que lle afecten, especialmente no contido e na forma de recibir atención, na
dinámica funcional e no entorno no que vive. Atender as necesidades da persoa
maior é o máis prioritario.
c. O mantemento de relacións interpersoais positivas e gratificantes cos
residentes, coa súa familia, amigos…)
d. O benestar material: Será un centro de atención integral ó residente, aberto,
alegre, vivo, dinámico e optimista, posto que se trata do fogar da persoa maior,
un lugar onde divertirse na medida das súas posibilidades e de sentirse ben.
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Promoverase a existencia de servizos adaptados ás necesidades de todos os
residentes.
e. Desenvolvemento persoal: a persoa maior participará na

elaboración de

aspectos esenciais e cotiáns da súa vida, como o Plan personalizado de atención
(PPA). Será o seu proxecto de vida satisfactorio escollido por ela mesma
mantendo, na medida do posible, o vínculo coa súa familia e vida anterior.
f. Autodeterminación: partimos da súa propia idea de calidade de vida, do seu
proxecto vital valorando as súas preferencias, os seus obxectivos, as súas metas
e intereses persoais, se toma decisión concretas ou se outras persoas deciden por
el sobre a súa vida persoal, as súas relacións ou os seus bens.
g. Benestar físico:
-

Fácil acceso ós recursos de atención sanitaria (atención preventiva e
especializada.).

-

Fomentaremos a dependencia e promoveremos a independencia funcional.

-

Desenvolveremos actividades da vida diaria (AVD) coa máxima
independencia que lle sexa posible.

-

Facilitaremos o acceso a axudas técnicas ou de órtesis se as necesita.

h. Inclusión social: un centro aberto á comunidade. Os residentes deben establecer
lazos de comunicación e participar , na medida do posible, na vida social e
cultural do Concello de Boimorto. De igual maneira, a comunidade en xeral
poderá amosar e ofertar ós residentes todas aquelas iniciativas que sirvan para
fomentar a comunicación e a participación entre comunidade e residentes. De
igual maneira fomentarase o contacto co entorno natural que rodea á
miniresidencia e centro de día.

i. Defensa dos seus dereitos: intimidade, respecto e coñecemento e exercicio dos
seus dereitos. A dignidade da persoa maior debe ser sempre preservada, con
independencia das limitacións que presente o grao de autonomía ou capacidade
cognitiva. As actitudes, as palabras, as formas e o trato en xeral de todo o
persoal será respectuoso e garantirase o respecto á dignidade da persoa maior.
j. Información ás familias que disporán de información puntual da evolución dos
seus maiores. O equipo interdisciplinar elaborará informes concretos, claros e
concisos de cada un dos residentes nas actividades e sesións da súa materia a
disposición da familia.
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5.6.- PROCESO DE ADAPTACIÓN DA PERSOA USUARIA
O ingreso nunha residencia
está considerado como un
momento de transición na
vida dunha persoa e que
implica rupturas e perdas:
o De

tipo

afectivo

(as

amizades, a familia, a
diminucións das relacións
sociais), materiais (deixan
o fogar, os obxectos persoais) e de posición social.
o A sociedade asocia ingreso en residencia con dependencia, debilidade, perda do
control da propia vida.
o Cando ingresa, a persoa maior deixa espazos, posesións persoais e rutinas e debe
adaptarse a unha serie de normas e convivir con outros maiores moi diferentes.
o En moitos casos ingrésase na residencia tras o falecemento do cónxuxe polo que a
elaboración do duelo é dobremente dificultosa.
O residentes terá que incorporar novos sons, novos olores, informar de certas cuestións
íntimas, acomodarse a vivir nun espazo reducido e en moitos casos compartido….Terá
que aprender novas rutinas en moi pouco tempo sobre o modelo de funcionamento dese
lugar.
A continuación analizamos os momentos máis importantes neste proceso de adaptación:
a) Pre-ingreso:
Antes de que a persoa se incorpore recoméndase planificar e realizar as seguintes
actuacións:
1. Coñecemento inicial da situación da persoa e da súa familia, en relación coa
situación previa de coidados.
2. Escoita e expresión de sentimentos (medos, reproches…) da persoa maior e dos
coidadores familiares.
3. Información sobre o centro e sobre as oportunidades específicas que terá a
persoa para o desenvolvemento e exercicio das súas competencias persoais e
para o exercicio dos seus dereitos. Deberemos proporcionar tanto información
verbal como por escrito. É o momento de propiciar un axuste de expectativas
sobre a atención a recibir por parte do centro.
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4. Coñecemento directo do lugar:
-

Presentación do equipo de atención directa.

-

Visita as súas instalacións

-

Presentación doutras persoas usuarias. Planificación da visita en momentos
agradables, de máis interacción.

-

Presentación doutras familias.

5. Toma de decisións sobre aspectos concretos relacionados co seu ingreso:
-

Cándo e cómo iniciar a asistencia (día, opción de incorporación gradual…)

-

Cómo será recibido e qué familiares e achegados o acompañan.

-

Que necesita traer (documentación, aparellos persoais…) e qué cousas
poderá traer posteriormente.

-

O réxime de vida dos primeiros días (permitir máis flexibilidade e elección).

b) Adaptación ó centro dende unha adecuada acollida
1. Acompañamento á persoa na súa chegada á miniresidencia e centro de día
favorecendo a expresión de opinións, sentimentos para conseguir confianza e un
bo clima de comunicación, respectando as súas primeiras expresións, reaccións e
ritmos.
2. Incorporación a algunha actividade, segundo as súas preferencias, respectando o
seu estilo, ritmo ou os espazos de soidade se o desexa.
3. Contacto e recepción por parte do profesional de referencia para a persoa maior
e a súa familia.
4. Información complementaria sobre o centro, facilitando a adaptación e o axuste
de expectativas iniciado.
5. Inicio progresivo do proceso de valoración integral da persoa. Os primeiros días
é necesario prestar máis atención á persoa. Deberanse atopar momentos para o
encontro e conversacións informais con ela. Acompañala nestes momentos
iniciais do proceso facilita o coñecemento mutuo e xera seguridade e benestar.
Trátase de personalizar o trato á persoa dende o principio.
6. Participación da persoa residente no centro:
-

Inicio da participación no deseño do seu PPA.

-

Consentimento sobre a participación (e recibir visitas) da súa familia na
miniresidencia e centro de día.

7. Participación dos seus familiares no centro residencial:
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-

No deseño e participación do PPA.

-

Participación en programas para familias (formativos e de cooperación).

8. Información e anticipación de respostas e información acerca de cómo se actúa
no centro ante situacións “excepcionais” (caídas, accidentes, urxencias
sanitarias…). Coñecer como os equipos actúan ante estes sucesos dunha forma
coordinada e planificada proporciona seguridade.

5.7.- O PLAN PERSONALIZADO DE ATENCIÓN
O Plan Personalizado de atención (PPA) é un instrumento moi valioso por canto recolle
cómo é a persoa (valoración integral), que pode ofrecerlle o noso recurso para a súa
calidade de vida (proposta de intervención integral) e que debemos e cómo facemos
cada un dos traballadores do recurso para logralo.
O PPA busca:
o Capacitar: estimulando as súas capacidades, ofrecendo entornos, situacións,
programas e actividades para a súa promoción, mantemento e rehabilitación.
o Dar poder: facilitando situacións nas que a persoa poida gozar das súas
competencias persoais.
Existen catro fases no desenvolvemento do PPA: a valoración integral da persoa, a
realización dun prognóstico e proposta do PPA, a implementación e seguimento do PPA
e a valoración do mesmo.
Fase 1: Coñecemento e valoración integral da persoa
É o momento de acercarse a cómo é a persoa usuaria para poder, posteriormente estudar
qué pode ofrecerlle o noso recurso e concretalo nunha proposta de PPA.
A valoración integral inclúe información relativa ós aspectos biográficos e identitarios
da persoa e as súas dimensións de capacidade persoal:

1. A persoa
A. A biografía e a identidade persoal:
-

Datos persoais.

-

Historia persoal, familiar, laboral, etc.

-

Experiencias significativas previas (vinculadas a outros servizos de atención
persoal, ó coidado da súa saúde ou doutras persoas, etc).
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B. O seu proxecto de vida actual: aproximación ó seu concepto de calidade de
vida.
-

Percepción da persoa acerca da súa situación actual e futura: expectativas e
proxectos persoais, capacidades percibidas, expresións de seguridade ou
desvalemento.

-

Valores e desexos en relación a todas as súas dimensións: saúde, dimensión
cognitiva, relacional, afectiva, a xestión da súa vida, ocupación do seu tempo
(gustos, intereses, afeccións).

-

A persoa no centro: expectativas, coñecemento previo, voluntariedade,
adecuación do recurso a ela (Que lle gustaría que lle ofreceramos?), desexos
de participación, etc.

-

Preferencias da persoa acerca de:


O tipo de apoios que necesita e a forma en que considera que
deben prestárselle.



O que desexa e quere (facer, participar, ser consultado, ser
tratado, ser axudado, etc).



O que non desexa e rexeita (incluída a súa imaxe persoal, uso de
roupa, etc).

2. As súas dimensións de capacidade persoal
A. Independencia/Dependencia
-

Estado de saúde (datos relevantes).

-

Repercusións para unha vida independente: a súa funcionalidade en
actividades da vida diaria (básicas, instrumentais e avanzadas).

-



Capacidades e dificultades.



Gustos e preferencias.



Necesidade de apoios: rehabilitadores, estimuladores, coidados.

Riscos potenciais.

B. Autonomía/Heteronomía
-

Estado de saúde (datos relevantes).

-

Repercusións para unha vida autónoma, para o exercicio da súa autonomía
(capacidade e vontade para o exercicio de dereitos: manifestar opinións e
suxestións, toma de decisións, asunción de riscos, etc.).
• Esfera cognitiva.
• Esfera afectiva (vínculos, emocións, expresividade).
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• Esfera relacional (rede social existente, tipos de apoios que goza e
calidade dos mesmos: capacidades e dificultades, gustos e
preferencias

e

necesidade

de

apoios:

rehabilitadores,

estimuladores, educativos, etc).
-

Riscos potenciais.

C. Competencia para a xestión da súa vida: exercicio dos seus dereitos, toma
de decisións, vontade, asunción de riscos, funcionalidade específica para a
súa execución, etc.
-

Influencia recíproca de dimensións persoais: Dependencia/Heteronomía.

-

Influencia nas súas posibilidades cotiáns de xestión da súa vida.

-

Necesidades especiais:
• De promoción e empoderamento.
• De adaptación e deseño ambiental.
• De protección (restrición dalgúns dereitos).

-

Capacidades e habilidades especiais (aspectos da súa personalidade
favorecedores, competencias comunicativas…)

-

Riscos potenciais

Para obter esta información, ademais dos instrumentos habituais de valoración poden
empregarse outros instrumentos de apoio como son os instrumentos identitarios e
biográficos (Biografía e Historias de vida).

Fase 2. Prognóstico: proposta de PPA
É o momento de plasmar por escrito a meta e os obxectivos específicos para esa persoa,
así como a proposta personalizada respecto ós diversos Ámbitos ou Eixes de
Intervención, a fin de que poida ser validada polo usuario/a (ou pola súa familia si
procede).

1. Meta e obxectivos específicos:
A) A meta será sempre a calidade de vida da persoa (non os obxectivos
institucionais, que serán sempre secundarios).
B) É necesario o axuste de dúas visións da persoa usuaria (e/ou da súa familia, se
procede): expectativas, preferencias e desexos e os profesionais (necesidades
obxectivas detectadas).

86

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

C) Estableceremos diversos tipos de obxectivos:
o Vinculados á promoción e exercicio da Independencia funcional (e
prevención da dependencia) que incluirá outros máis específicos
relacionados coa súa saúde e a súa funcionalidade nas actividades da
vida diaria.
o Relacionados á promoción e exercicio da Autonomía moral (e
prevención da heteronomía) que requirirán formular obxectivos
específicos relacionados coa súa saúde psicoafectiva, a as dimensións
cognitiva, afectiva e relacional da persoa.
D) Ámbolos dous tipos de obxectivos veranse reflectidos en oportunidades
concretas para a xestión da súa vida (para o coidado dun mesmo, a xestión do
seu espazo e obxectos e control das decisións da súa vida.
2. Propostas personalizadas respecto a tres ámbitos ou eixes de intervención
A) A xestión da súa vida:
-

O coidado dun mesmo: da súa imaxe persoal e o coidado do seu corpo
(actividades da vida diaria, a alimentación, medicación, etc).

-

A xestión do seu espazo e dos seus obxectos e aparellos.

-

O control de vida: facer eleccións, toma de decisións:


Aceptación e participación no seu PPA.



Elección de compañías e actividades.



Uso de recursos dispoñibles (servizos complementarios comunitarios ó
recurso).

B) As actividades de apoio planificadas e relacións:
-

Máis formais: servizos, programas e actividades de estimulación e de
rehabilitación das que pode beneficiarse.

-

Máis informais: programas, actividades e entornos de intervención
psicosocial: actividades socializadoras, de ocio, recreativas, relacións
informais das que pode participar.

-

Relacións nas que gozar e enriquecerse.

C) Os apoios/coidados personalizados: referidos tanto ós físicos como a
psicoafectivos.
O PPA reflectirá en que medida e de que modo cada eixe de intervención favorece as
áreas de capacidade e as dimensións da persoa.
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Fase 3. Implementación e seguimento do PPA
A. Deseño do plan de seguimento:
-

Metodoloxía de traballo e reparto de responsabilidades e funcións: para o
equipo e para o profesional de referencia (responsable para o seguimento do
PPA de cada persoa).

-

Periocidade das revisións do PPA.

-

Sistemas de rexistro de información, comunicación e coordinación.
• Entre o equipo e quendas.
• Entre recursos implicados: servizos sociais xerais e especializados:
atención primaria de saúde, atención especializada…

B. A flexibilidade do PPA. Contemplarase a realización das adaptacións
necesarias:
-

Ante a situación cambiante da persoa nos seus desexos, capacidades ou
necesidades. Deberemos comprobar se os cambios afectan á nosa proposta
na xestión da súa vida, na súa participación nas actividades de apoio
planificadas (programas de intervención) e nos coidados que necesite.

-

Nas nosas formas de traballo: no tempo e intensidade de apoios
proporcionados, en cómo facelo (criterios de realización, pautas) e nas
responsabilidades compartidas e individuais (riscos asumibles).

Cando preguntamos á persoa polas súas preferencias, ó pouco de incorporarse ó recurso,
fai que a información que poida aportarnos sexa aínda escasa. Deberá pasar un tempo
para que a persoa elabore un xuízo e criterio máis preciso acerca das súas preferencias
na súa vida no centro.

Fase 4: Valoración do PPA
A valoración do PPA implica analizar a consecución de metas e obxectivos propostos
tanto polo equipo como pola persoa usuaria (ou a súa familia se esta non puidera).
A valoración do PPA polo equipo supón revisar obxectivos e logros referidos á
promoción e exercicio da independencia funcional e da autonomía moral da persoa nos
eixes de intervención propostos (xestión da súa vida, actividades de apoio planificadas e
coidados).
Tamén deberá valorarse a idoneidade e adecuación do PPA con relación a:
o Se as áreas de intervención deron resposta ós desexos e necesidades da persoa.
o Se as nosas formas de traballo son as idóneas:
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-

Polo tipo e intensidade de apoios proporcionados.

-

Nos criterios de realización (pautas empregadas).

-

Na asignación de responsabilidades (compartidas e individuais).

A valoración do PPA pola persoa usuaria (e/ou a súa familia, se esta non puidera):
o Opinión xeral da persoa da súa estancia no centro.
o Opinión da persoa (e/ou da súa familia, se procede) do PPA en relación ó seu
proxecto de vida actual. Deberemos coñecer a satisfacción persoal e as propostas de
mellora relacionadas con:
-

As oportunidades para a xestións da súa vida, as actividades e relacións
dispoñibles e os coidados recibidos.

-

As súas preferencias manifestadas – o que desexaba e o que rexeitaba- respecto
ó trato, os apoios…

-

Deberemos analizar se se cumpriu axeitadamente o PPA, detectando se se
produciron desviacións respecto ó previsto, así como encontrar alternativas ou
solucións posibles.

89

5.8.- PROCESO DO PLAN PERSOAL DE ATENCIÓN (PPA)
FASES

1. Información
Preliminar

2. Primeira
entrevista
Usuario+familia

3. Historia médica

4. Historias
profesionais

PROFESIONAL
RESPONSABLE

Director/a

Traballador/a social
Psicólogo/a

Médico/a

Director/a
Médico/a, ATS,
Psicólogo/a,
Traballador/a social,
Fisioterapeuta.

MOMENTO DE
REALIZACIÓN

FUNCIÓN
PRINCIPAL

TAREFAS
IMPORTANTES

Previo ó ingreso

Acopio información a
Administrativa para a
Organización.
Preparatorio protocolo ingreso

Asignar ATS e auxiliar
Sanitarios principais
Distribución de datos
ós equipos

Contención ansiedade.
Información global ó
usuario e familia

Coñecer tratamentos/
dietas.
Observación vínculos
familiares
Comunicar coidadores
principais

No ingreso ou máximo
ás 24-48 horas posteriores

Información de interés
Sanitario inicial.

Derivar información
inicial ó resto de
integrantes do equipo de
saúde. Alerta
enfermidades infectocontaxiosas.

Máximo 1ª semana
do ingreso

Valoración xeriátrica
Estado funcional AVDS
Estado físico-funcional
Historia socio-familiar
Historia auxiliar
Apoio emocional…

Síndromes xeriátricos
Hábitos nocivos
Costumbres alimenticias
Axudas técnicas
Estilo de vida. Crenzas.
Roupa axeitada.
Costumbres, hixiene
Estado cognitivo…

Día do ingreso ou previo ó
ingreso

Memoria Miniresidencia e Centro de día FASES

PROFESIONAL
RESPONSABLE

5. PPA

Director/a
Médico/a, ATS,
Psicólogo/a,
Traballador/a social,
Fisioterapeuta,
Auxiliares

MOMENTO DE
REALIZACIÓN

40 días máximo tras
o ingreso

Concello de Boimorto
FUNCIÓN
PRINCIPAL

TAREFAS
IMPORTANTES

Reunión equipo
Historia interdisciplinar

Obxectivos comúns e
Específicos a cada
profesional.
PPA e protocolos

6. Entrevista con
usuario e familia

Director

60 días máximo tras
o ingreso

Información e consenso
Corresponsabilización
de todos

Sinatura do protocolo
Consentimento
informado.
Aceptación coidadores e
familiares principais.

7.Revisión

Director/a
Médico/a, ATS,
Psicólogo/a,
Traballador/a social,
Fisioterapeuta,
Auxiliares

Periocidade anual e
Segundo evolución e
cambios do usuario

Control de patoloxías
Asociadas e
repercusión física/
cognitiva/social.

Inicio do ciclo dende o
proceso 3.
Revisión obxectivos e PPA

5.9.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
A dinamización da residencia enmárcase nos seguintes obxectivos:
o Implicar a todos os profesionais do centro.
o Deseñar e ofertar actividades lúdicas e organizativas que impliquen ó maior e que sexan do seu
interese.
o Facilitar nalgunhas das actividades programadas, e na medida do posible, a participación activa
das familias e a comunidade.
o Fomentar a relación da residencia co entorno e a relación da comunidade co centro.
o Avaliar cada 6 meses as actividades propostas en función da acollida que teñen por parte dos
usuarios e das súas demandas.
Para a realización das actividades formaremos dous grupos:
o Grupo A: residentes con máis autonomía do Centro de Día e da Miniresiencia que poderán
compartir espazo cos maiores procedentes do Centro Social Municipal.
o Grupo B: residentes dependentes do Centro de Día e da Miniresidencia.
Para o desenvolvemento das actividades programadas na miniresidencia e centro de día
consultamos a experiencia sobre as boas prácticas que noutros centros teñen nesta materia.
Analizada esta documentación propoñemos a continuación unha serie de actividades que se van
desenvolver de forma alternante e tendo en conta os gustos e preferencias dos destinatarios das
mesmas:
o Obradoiro de memoria.
o Xerontoximnasia.
o Lectura de prensa.
o Xogos
o Obradoiro de actividades da vida diaria.
o Obradoiro de manualidades.
o Orientación á realidade.
o Historia de vida
o Actividades significativas para as persoas en situación de dependencia: todos os días e
despois do almorzo e unha vez que as necesidades básicas están atendidas, estas persoas
reúnense nunha sala na que se procura un ambiente relaxado e agradable. Neste entorno
ofréceselle a cada persoa (segundo as súas capacidades e preferencias) unha actividade útil para
levar a cabo. O obxectivo é que cada persoa faga o que poida, que goce e que se sinta ben.
-

“Os dez mandamentos”: para favorecer a atención individualizada, o equipo técnico
identifica e anota as dez preferencias da persoa en relación coa atención do centro. O equipo
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técnico adquire o compromiso coa persoa de asumir e respectar estas consideracións. Se esta
non é capaz de expresar as súas preferencias, son os seus achegados ou o propio persoal do
centro dende a súa observación cotián, aqueles que completan as dez preferencias, sempre
poñéndose no lugar da persoa, dos seus gustos e preferencias.
-

Celebración dos aniversarios: un día ó mes celébrase o aniversario das persoas residentes
que cumpriron anos durante ese período temporal. O menú dese día o elixen esas persoas.
Infórmase ó resto dos compañeiros por medio de carteis e verbalmente de aqueles que son as
persoas homenaxeadas e do menú que elixiron para a ocasión.

-

Visita á Feira: aproveitando que o primeiro sábado de cada mes hai feira na vila,
bríndaselles a oportunidade de visitalo e realizar as compras que a cada un deles lles interese.

-

Excursións fóra do centro destinadas ás persoas máis independentes e autónomas:
concertos, visitas a enclaves de interese da nosa zona, áreas recreativas próximas ó centro,
coñecendo a nosa etnografía coa visita a museos da nosa comarca natural…

Algunhas destas actividades propostas poderanse ampliar ás persoas que presentan máis
dependencia contando coa colaboración de familiares e voluntarios.

A. Un punto clave e imprescindible no desenvolvemento das actividades pasa pola
APERTURA E COORDINACIÓN DO CENTRO COA COMUNIDADE, que se establece en
dúas direccións:
o Por unha parte anima e permite que as persoas e as organizacións externas utilicen a
Miniresidencia e Centro de Día e aproveiten algunhas das súas actividades, servizos
ou instalacións.
o Por outra parte, ó facilitar o acceso a outros recursos externos, ofrécense novas
oportunidades para as persoas residentes de saír e gozar dos mesmos.
a) Abrindo o centro ó entorno social máis próximo:
Articulamos medidas que permitan unha apertura do centro ó seu entorno social máis
próximo, xa que ademais de optimizar o uso de recursos, minimizamos a segregación e
a marxinación que os recursos tan específicos leva consigo.
Os programas, servizos e actividades que se ofertan,
en maior ou menor grado, ós distintos grupos da
comunidade son:
o Servizo de comida.
o Servizo de podoloxía.
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o Servizo de lavandería.
o Actividades diversas de promoción da independencia á autonomía: fisioterapia,
obradoiro de memoria, xerontoximnasia, historia de vida…
o Actividades formativas de promoción da autonomía e de ocio: xogos,
manualidades...
o Programas de formación e apoio a familiares e achegados.
o Apertura de instalacións e outros servizos: xardíns, sala de usos múltiples.
o Actividades interxeracionais:
-

Campamentos de verán interxeracionais: que teñen como obxectivos achegar
a dúas xeracións afastadas no tempo (maiores e nenos) e que puideran compartir
espazos común, experiencias, risas. …

-

Os profesionais do centro impartirán charlas no colexio e nos locais sociais
para ofrecer información que favoreza a comprensión e aceptación do proceso
de envellecemento.

o Programa de colaboradores no que os usuarios do Centro Social Municipal
participan como voluntarios nas actividades grupais da miniresidencia e centro de
día. Estas persoas implicaranse nas festas e celebracións como o Entroido, os Reis, o
Nadal… Tamén poderán colaborar en:
-

Actividades cotiáns como nos xogos de mesa ou diferentes obradoiros que se
programen dende o Centro Social Municipal nos que poidan participar os
usuarios da miniresidencia e centro de día menos dependentes.

-

Actividades de carácter individual como acompañar ás persoas residentes
fóra do centro nas actividades, paseos, visitas…

A captación e a formación dos voluntarios realízase polo propio Centro Social.
Por outra banda, o equipo de miniresidencia e centro de día encárganse de
encaixar as necesidades e desexos das persoas e as posibilidades de colaboración
de cada voluntario.
o Potenciación de programas de formación práctica de profesionais:
Os programas de formación con alumnos/as en prácticas poden ser unha
oportunidade para optimizar recursos e propiciar contacto con outras persoas da
comunidade. Ó igual que no caso do voluntariado deben estar correctamente
planificados e supervisados para evitar disfuncións co funcionamento e
organización do centro.
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b) Participando máis no entorno social próximo desenvolvendo actividades fóra do
centro nas que poidan participar as persoas usuarias:
o Actividades de animación sociocultural, mediante o intercambio entre
residencias de maiores.
o As persoas menos dependentes e sempre que as súas condicións llelo permitan
poderán acudir ó balneario cos maiores do concello de Boimorto dentro da
programación do proxecto de envellecemento activo que se desenvolve cada
ano.
c) Establecendo unha coordinación axeitada cos recursos clave da zona:
o Servizos de atención primaria de saúde.
o Servizos especializados que máis se utilicen.
o Contactos e reunións periódicas de coordinación entre os profesionais da
Miniresidencia e Centro de Día e os profesionais da saúde.
o Reunións periódicas de coordinación cos recursos educativos e culturais
(asociacións).
Os acordos de intervención coordinada plasmaranse por unha parte no PPA (Plan
Personalizado de atención) da persoa, pero tamén se rexistrarán no informe
funcional soporte para a coordinación. Nel reflectiranse as responsabilidades de
cada un dos servizos que se coordinan a fin de asegurar o seu correcto cumprimento
e de evitar confusións. Estes acordos deben ser coñecidos polo resto dos
profesionais implicados na atención directa para asegurar a continuidade asistencial.

5.10.- PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS
Trátase de crear espazos e sistemas que faciliten e animen a participación activa das
persoas que viven na miniresidencia e centro de día, dos seus familiares e dos
profesionais.
a) Canles para a participación da persoa usuaria: trátase de crear espazos e
sistemas onde as persoas usuarias teñan voz propia e esta se teña en conta tanto a
nivel individual como grupal.
1. Órgano de representación das persoas usuarias. É un canle de
participación grupal. Dende este órgano canalízase a voz conxunta das
persoas usuarias e para iso deberán ser definidos:
o Os principais obxectivos.
o Os principais cometidos.
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o Os seus integrantes e como son elixidos e renovados.
o O seu sistema de funcionamento e a metodoloxía de traballo.
o Os apoios (materiais e técnicos) que se precisan.
2. A organización de grupos de traballo nos que un grupo de persoas
(usuarios, familiares e profesionais) encárganse do deseño ou a organización
dalgunha actividade específica (de carácter festivos, de ocio, na elaboración
de menús…).
3. O contacto co profesional de referencia que permite a participación da
persoa usuaria a nivel individual dunha forma continuada.
4. A participación activa da persoa usuaria no seu PPA.
5. A avaliación periódica da miniresidencia e centro de día, onde as persoas
usuarias participan na xestión ó expresar as súas opinións e emitir suxestións
para a mellora do centro dos seus servizos, programas e actividades.
6. A caixa de correo de suxestións e reclamacións. Para que funcione
correctamente debe existir un sistema periódico de análise destas suxestións
e reclamacións así como un compromiso de resposta.

b) Canles de participación das familias: a participación debe ser entendida a nivel
individual de cada grupo familiar e o grupal como colectivo. A participación das
familias non debe suplantar á das persoas usuarias, excepto nos casos de falta de
autonomía debido a deterioro ou discapacidade intelectual.
En cada residencia convén crear os canles máis axeitados non sendo excluíntes entre
sí mediante sistemas como.
1. O programa de intervención con familias: é o conxunto de actuacións que
a miniresidencia e centro de día propoñen para ofrecer apoio ás familias e
coordinar a súa colaboración co equipo técnico. Incorpora accións de
asesoramento, formación e apoio ás familias.
2. A participación en grupos de traballo específicas para certas tarefas ou
actividades.
3. O contacto co profesional de referencia que permite a participación da
familia e a súa cooperación en sintonía co equipo técnico dunha forma
continuada.
4. A participación activa no PPA
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5. A avaliación periódica da miniresidencia e centro de día e dos seus
programas.
6. A caixa de correo de suxestións e reclamacións: que será atendido e posto
en coñecemento da Dirección do centro diariamente a través da Folla de
reclamacións e/ou Suxestións.
A resolución das reclamacións e o estudo das suxestións realizaranse de forma
inmediata poñéndoo en coñecemento das persoas responsables, así como dos usuarios
afectados.
Cando a queixa afecte a máis dun usuario ou á organización do Centro e a resolución da
mesma require certa complexidade, será convocada pola Dirección do Centro unha
Asemblea Xeral que terá coma orde do día a problemática formulada.

c) Canles de participación dos profesionais:
1. As reunións interdisciplinares, as reunións de equipo entenderanse como
espazos onde se debe implicar o conxunto de profesionais de atención
directa na miniresidencia e centro de día. Algunhas delas poden estar
dedicadas á revisión do funcionamento do propio equipo.
2. A avaliación periódica da miniresidencia e centro de día e dos seus
programas, onde o equipo, ó igual que as persoas usuarias e familias poden
participar avaliando o centro, os seus servizos, programas e intervencións.
3. Canles de participación común (persoas usuarias e profesionais): a
ASEMBLEA XERAL da miniresidencia e centro de día.
A Asemblea Xeral constitúese polos usuarios do Centro e polos seus
traballadores, estes últimos con voz pero sen
voto.
A Asemblea Xeral reunirase en sesión ordinaria
unha

vez

trimestralmente,

e

en

sesión

extraordinaria cantas veces sexan necesarias, a
petición do 25% dos residentes ou socios.
Son facultades da Asemblea Xeral:
a) Elaborar programa anuais de actividades.
b) Acordar por maioría de 2/3 a renovación dos cargos da Asemblea
Xeral, sempre que medir causa xustificada.
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c) Formulación e resolución de posibles problemas que puideran xurdir
no Centro, co obxecto de procurar e mellorar o bo funcionamento do
Centro.
d) Elaborar unha acta ou informe sobre o funcionamento do Centro.
e) Velar por unhas relacións de convivencia participativas e
democráticas entre os usuarios.
f) Adoptar os acordos pertinentes en materia de premios e sancións.
g) Estimular a solidariedade entre os socios e residentes

5.11.- PROTOCOLOS E REXISTROS PARA O FUNCIONAMENTO DA
MINIRESIDENCIA E CENTRO DE DÍA
Protocolo: concretar por escrito os pasos a seguir para realizar unha asistencia correcta
de forma que cada profesional saiba como actuar en todo momento.
Rexistros: deixar constancia por escrito do traballo realizado con identificación do
traballador que o efectuou.
Para elaborar os protocolos e rexistros e introducilos no traballo diario, é necesario que
os profesionais de centro traballen en equipo, creando o equipo interdisciplinario. Os
protocolos e rexistros serán prácticos e teñen que adaptarse ás necesidades e costumes
de cada centro, dos usuarios e do equipo de profesionais.
Non existen modelos de protocolos excelentes e o equipo interdisciplinar elaborará os
seus propios modelos que deben ser dinámicos e adaptados ás características do
momento concreto no que se atopa o centro e efectuar unha valoración, cambio e/ou
mellora periódica.
Unha axeitada protocolización de procesos, funcións, tarefas e actuacións poden
facilitar a consecución da eficacia, efectividade e eficiencia económica ó centro
residencial
O centro debe dispoñer dun espazo para o equipo de traballo onde os profesionais teñan
sempre a man:
1. Os protocolos do seu ámbito de traballo.
2. Os rexistros das atencións efectuadas, cunha constancia diaria da actuación
(asinado polo traballador/a.
3. O PPA de cada usuario para ir revisando os obxectivos e actividades concretas.
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Toda actividade da nosa Miniresidencia e Centro de Día que se pretenda estandarizar ou
rexistrar en base a un programa, protocolo ou instrución técnica de traballo debe
solicitar para a súa elaboración os seguintes puntos:
1. Nome do programa.
2. Número de rexistro.
3. Departamento e área de control.
4. Responsable.
5. Data de realización.
6. Data de revisión.
7. Desenvolvemento:
a. Descrición
b. Obxectivo
c. Profesionais afectados.
d. Criterios de inclusión.
e. Criterios de exclusión.
f. Preparación e medios a empregar.
g. Desenvolvemento do programa. Cronograma.
h. Duración do programa.
i. Avaliación da eficacia.
j. Material asociado.
k. Rexistros xerados e o seu control.
l. Programas e protocolos cos que se relaciona.
m. Fluxograma de desenvolvemento.

A miniresidencia e centro de día efectuaran os rexistros seguintes:
o Rexistro de residentes con incontinencia de esfínteres e medida ou depósito
idóneo para a súa correcta atención.
o Rexistro de residentes con lesións por presión, con indicación da causa
orixinaria, o tratamento, a data de aparición e a data de curación.
o Rexistro actualizado de caídas dos residentes con indicación das circunstancias e
sistema de prevención das mesmas.
o Rexistro actualizado de residentes que requiren medidas de contención con
indicación da forma máis idónea para levala a cabo, prevía prescrición médica,
con indicación do tempo e as pautas de mobilización.
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o Rexistro actualizado das actividades dirixidas ó mantemento da hixiene persoal
dos residentes.
o Rexistro de medicación que debe tomar o usuario, con constancia da persoa que
a administra.
o Rexistro de seguimento da participación dos usuarios no programa de
actividades en onde conste o nome dos usuarios que participaron.

Destacamos os seguintes programas e protocolos residenciais:

I/ Programas e protocolos da área sanitaria. Programas xerais:
A. Programa de valoración preventiva: son diferentes instrumentos (escalas),
utilizados polos distintos profesionais sanitarios da miniresidencia para medir e
comparar dunha forma numérica as diferentes valoracións médicas, cognoscitivas,
físicas e funcionais, de tal maneira que poidamos obter unha visión global do
residente. A análise posterior da información obtida permite definir a actuación de
cada profesional en base ás necesidades específicas de cada residente:
Valoración médica
Valoración neuropsicolóxica.
Valoración física.
Valoración funcional.
Valoración nutricional.
Valoración fisioterapéutica.
Valoración social

B. Programa de vixilancia de saúde: son diferentes medidas a tomar para a
prevención e identificación de procesos agudos nos residentes institucionalizados:
Protocolo de inxestión e eliminación.
Protocolo de medicación.
Protocolo de úlceras de presión.
Protocolo de incontinencia urinaria.
Protocolo de caídas.
Protocolo de conduta.
Protocolo de estado de ánimo.
Protocolo de participación.
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Protocolo de sono.
Protocolo de peso.
Protocolo de constantes.
Protocolo de diabetes.
Protocolos de valoración multidisciplinar.

C. Programa de protocolos terapéuticos: úsanse para a identificación e tratamento
das diferentes enfermidades agudas ou crónicas e así retrasar o seu avance e a
incapacidade que puidera producir. Aínda que moitas veces non se poida conseguir
unha gran melloría funcional, si podemos previr o avance do deterioro ou a
inmobilización:
Protocolo de úlceras de presión
Protocolo de incontinencia urinaria.
Protocolo de sondaxe urinario.
Protocolo de nutrición.
Protocolo de sondaxe nasogástrico.
Protocolo cardiovascular.
Protocolo de EPOC.
Protocolo de Diabetes.
Protocolo de estrinximento e diarreas.
Protocolo de caídas.
Protocolo de tensión arterial.
Protocolo de hidratación.
Protocolo de administración medicación
Programa urxencias.
Programa reanimación cardiopulmonar.
Programa Exitus letalis.

D. Programa de protocolos terapéuticos –preventivos: son diferentes intervencións
dirixidas a potenciar ó máximo as calidades residuais do residente mediante
intervencións ou programas terapéuticos previos ó proceso agudo ou crónico
descompensado. Son supervisados polos responsables de cada área coa coordinación
do médico:
Protocolo cambios posturais.
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Protocolo de eliminación.
Protocolo de intervención nutricional.
Protocolo control cardiovascular.
Protocolo mantemento calidades físicas (cinesiterapia).
Protocolo de paseos.
Protocolo sensorial.
Protocolo mobilizacións.
Protocolo de estimulación cognitiva.

E. Programa de seguridade residencial: seguridade e control de brotes infecciosos e
seguridade ambiental
Programas de servizo médico e enfermería
Programas de servizo de fisioterapia
Programas de servizo de terapia ocupacional e mantemento de AVD.
Programas de servizo de podoloxía.
Programas de servizo de Dietética e Nutrición.

II/ Programas e protocolos da área psicoxeriatría.
Programas so servizo de psicoloxía/pedagoxía.
Programas de servizo de ocio e tempo libre.

III/ Protocolos específicos de traballo social.

IV/ Programas e protocolos da área asistencial
Programa de atención asistencial xerocultores.

V/ Programas e protocolos da área de servizos xerais
Programas do servizo de hostalería e restauración.
Programas do servizo de limpeza.
Programas do servizo de lavandería.
Programas do servizo de mantemento.
Programas do servizo relixioso.

102

Memoria Miniresidencia e Centro de día VI/ Programas e protocolos da área de administración.
Recursos humanos.
Xestión de condicións laborais.
Xestión de formación.
Xestión de trato ó cliente.
Xestión de atención a usuarios.
Protección de datos sensibles.
Organización económica.
Organización recepción
Protocolos de xestión de calidade
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6. REGULAMENTOS DE FUNCIONAMENTO
 6.1.- Miniresidencia.
 6.1.- Centro de Día.
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6.1.- PROXECTO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO
MINIRESIDENCIA DO CONCELLO DE BOIMORTO.

DA

TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.- Obxecto.
O presente regulamento establece os principios de actuación, obxectivos e as normas de
organización e funcionamento da Miniresidencia de persoas maiores do Concello de
Boimorto así, como os prezos públicos polos servizos prestados en dito centro.
Artigo 2.- Delimitación conceptual e tipo de centro.
A miniresidencia é un recurso público da rede de servizos sociais do Concello de
Boimorto, é un equipamento prestador de servizos sociais que consiste na vivenda
permanente e común na que se presta unha asistencia integral e continuada ás persoas
maiores e está regulada pola Orde do 18 de abril de 1996 modificada pola Orde do 13
de abril de 2007.
Este servizo responde ás distintas necesidades das persoas maiores residentes no
municipio, conforme á normativa competencial vixente na Comunidade Autónoma
Galega, por entender estas necesidades como dereito universal.
A Miniresidencia ten como obxectivo xeral ofrecer á persoa maior un ambiente
convivencial axeitado para o seu desenvolvemento persoal, contribuír ó mantemento e
mellora do seu benestar físico, psíquico e social e fomentar a súa integración e
participación na vida social e cultural.
Artigo 3.- Adscrición administrativa, forma de xestión do servizo.
A Miniresidencia está adscrita en canto á súa organización, funcionamento e xestión ó
Concello de Boimorto, xestionándose directamente por este sen órgano especial
mediante órganos e unidades do aparato burocrático do Concello.
A xestión deste servizo axustarase no seu funcionamento a este Regulamento e demais
normativa aplicable.
Artigo 4.- Coordinación entre os servizos.
A Miniresidencia funcionará de forma coordinada co Centro de día sito no mesmo
inmoble complementándose mutuamente e garantindo unha utilización racional e eficaz
dos recursos.
As instalacións da Miniresidencia 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.
A Miniresidencia conta co permiso de inicio de actividades concedido pola Xunta de
Galicia con data , ten capacidade para 23 persoas maiores residentes considerando
unha praza de enfermería.
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O centro xerontolóxico está localizado na Rúa Gándara do Concello de Boimorto.
Artigo 6.- Datos identificativos.
Nome da entidade:
Enderezo da entidade: Rúa da Gándara, 15817 Boimorto (A Coruña)
Nº de rexistro como entidade prestadora de servizos sociais:
Artigo 7.- Ámbito de aplicación.
O presente regulamento de réxime interno afecta ás persoas residentes, ós seus
responsables legais e ó persoal dos recursos, sendo de obrigado cumprimento.
Artigo 8.- Principios de actuación.
Os principios xerais de funcionamento deste servizo social residencial para a terceira
idade serán os seguintes:
8.1. Principio de normalización.
O xénero de vida dos/as residentes deberase axustar o máis posible, en todas as ordes da
vida, á conduta e ás pautas de comportamento consideradas como normais para o resto
da cidadanía.
8.2. Principio de autonomía.
No ámbito da vida cotiá dos/as residentes, deberase fomentar ó máximo posible a súa
autonomía persoal, de tal forma que, por parte do servizo non se lles prestará máis
asistencia tutelar que a estritamente esixida polo seu grao de dependencia física ou
psíquica.
8.3. Principio de participación.
A efectos de integración na vida comunitaria do servizo social residencial deberase
potenciar o máximo posible a participación das persoas residentes nas actividades e no
funcionamento xeral do mesmo.
8.4. Principio de integración.
No ámbito da vida familiar, social, política e cultural das persoas residentes, tenderase ó
mantemento das mesmas no entorno comunitario habitual.
8.5. Principio de globalidade.
A atención que se preste a cada residente deberá ser integral, é dicir, deberase tender á
consecución dun modelo global de saúde e benestar, que deberá abarcar, debidamente
coordinados entre sí, os aspectos sanitarios, sociais, psicolóxicos, ambientais,
convivenciais, culturais e outros análogos.
8.6. Principio de profesionalización.
Sen prexuízo da labor do voluntariado social, ó que se lle recoñece o seu valor
complementario, tanto os /as responsables dos servizos sociais residenciais como o resto
do persoal deberán ter a cualificación técnica correspondente ó seu nivel profesional.
8.7. Principio de atención personalizada.

106

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

Prestarase unha atención personalizada adaptada ás necesidades de cada residente.
TÍTULO
II: ESTRUTURA ORGANIZATIVA, REGRAS XERAIS DE
FUNCIONAMENTO, HORARIOS E NORMAS DE CONVIVENCIA.
Artigo 9.-Organización do persoal e funcións.
A miniresidencia dispón dun organigrama actualizado que indica os postos de
responsabilidade e as súas funcións e darase a coñecer xunto coas súas modificacións ,
a residentes, 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 ::::::::::::::::::::::::::::::::::: e
sen prexuízo de variacións adoptadas pola Dirección baixo a xefatura directa da
Alcaldía do Concello que será xefe de todo o persoal.
Artigo 10.- Servizos básicos persoais.
o Aloxamento.
Entenderase por estancia o uso das áreas e servizos comúns da Miniresidencia
estando incluídos o mantemento e limpeza das referidas zonas.
o Servizo de alimentación.
Incorpora os servizos de elaboración e servizo completo de todas as comidas do día.
Os menús axustaranse ás necesidades e preferencias dietéticas dos residentes 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.
o Servizo de lavandería.
Incorpora os servizos de lavado, repaso, pasada e orden da roupa persoal, de cama,
de espazo persoal e de espazos comúns. As zonas de limpo e sucio están separadas
por barreiras que permiten diferenciar os fluxos de entrada e saída da roupa.
Realizarase unha marcaxe da roupa que permita realizar unha correcta distribución e
control da calidade do servizo.
o Servizo de recepción.
Servizos de control de accesos e de comunicación interna e externa . O persoal de
recepción levará un control das entradas e saídas dos residentes, así como das
visitas. Dende recepción velarase por unha axeitada xestión de chamadas ós
residentes. O centro velará pola seguridade dos residentes e pola vixilancia e control
de accesos a zonas de risco e posibles fugas ou accidentes de persoas incapacitadas.
o Servizos administrativos.
Servizos derivados da relación contractual e das normativas vixentes.
o Servizos de atención á dependencia e capacidade funcional.
Este ámbito incorpora as actividades de apoio ás actividades (vixilancia, apoio ou
substitución) e ás de mantemento, prevención e mellora das capacidades funcionais da
persoa maior.
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-

Atención ás actividades básicas da vida diaria: incorpora os servizos de apoio e
mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional nas actividades de
deambulación (marcha, mobilidade...), alimentación, continencia de esfínteres,
vestirse e desvestirse, aseo persoal, baño, ducha, utilización do wc,
transferencias e supervisión diúrna e nocturna.

-

Atención ás actividades instrumentais da vida diaria: incorpora os servizos de
apoio e de mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional da
actividades instrumentais que a persoa pode conservar; entre elas a de utilización
do teléfono, control dos cartos, utilización de transporte público, efectuar
pequenas compras, lavado de pequenas pezas de roupa, mantemento e orden da
habitación propia .

-

Adaptación do entorno: actividades que permitan dotar á persoa maior do
máximo nivel de seguridade, autonomía e confort na propia habitación e o resto
das dependencia da residencia e centro de día.

-

Programas específicos de prevención: como mínimo haberá programas
específicos de prevención de problemas de alimentación/nutrición; prevención
de incontinencia de esfínteres; prevención de decúbito e outras lesións da pel;
prevención de caídas e prevención do síndrome de inmobilidade.

-

Programas de mantemento e reeducación funcional: incorpora os servizos
orientados ó mantemento de funcións da persoa maior ou á mellora da
autonomía mediante a reeducación funcional ou a adquisición de habilidades
para a utilización autónoma de axudas técnicas.

Artigo 11 .- Servizos especializados a cada residente.
o Servizo médico (localizable as 24 horas): seguimento e control de residentes con
enfermidades crónicas, de procesos agudos e/ou específicos. Coordinación cos
equipos sanitarios de referencia (Centro de atención primaria, Hospital...) e o
seguimento das visitas programadas.
o Servizo de ATS (entre presencial e localizable as 24 horas): servizos de control, de
preparación e a administración da medicación prescrita. Atención de enfermería
continuada, valoración, intervención e seguimento de protocolos sanitarios.
Administración e control de medicamentos.
o Atención social
o Servizo de terapia ocupacional
o Atención psicolóxica.
o Servizo de atención psicosocial: está integrado por diferentes programas que se
poden agrupar en:
-

Programas orientados ó medio exterior:
•

Atención ás familias: o programa específico de atención ás familias detallará
a atención na acollida, estancia e despedida así como a periocidade e as
intervencións a efectuar en familias sen ou con situación de conflito ou
especial dificultade. O PAP (Plan de atención persoal) da persoa maior
recollerá a forma de participación da familia no mesmo.
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Programa de relación co entorno: está configurado por todas aquelas
actividades orientadas a integrar a residencia no medio comunitario onde se
sitúa. Está configurado por actividades lúdicas e culturais e por estar
integrado no programa xeral de actividades.

-

Programas grupais: programas destinados a reforzar o grupo ou o sentimento
individual de pertenza ó grupo. Inclúe actividades de dinamización social e
cultural (festas populares, aniversarios dos residentes, actividades lúdicas, saídas
culturais…) de grupos de axuda mutua, de animación estimulativa orientada a
reforzar as relacións interpersoais, o sentimento de pretenza ó grupo, prevención
do illamento, prevención de alteracións emocionais/afectivas, cognitivas ou
mentais.

-

Programas individuais:
•

Programas de crecemento persoal e mantemento das habilidades.

•

Programa de psicoestimulación para a prevención de alteracións cognitivas e
para a atención ás persoas con demencia. Os residentes disporán de
programas personalizados segundo os déficits individuais.

•

Programa de atención ó duelo tanto a nivel individual como a nivel colectivo
e dos propios profesionais da residencia e centro de día.-

o Servizo de fisioterapia: con actividades de prevención da inmobilidade e tratamento
das enfermidades prevalentes, actividades de rehabilitación, xerontoximnasia…
Artigo 12.- Servizos externos a cargo do usuario/a.
o Servizo de podoloxía.
o Servizo relixioso (cura).
o Servizo de perruquería.
o Servizo de taxi.
o Todo o material que precise o residente para o seu uso persoal, como a cadeira de
rodas, andadores, útiles propios ou específicos e persoais de cada usuario non
cuberto polo sistema público de saúde.
o Material de farmacia, non cuberto polo sistema público de saúde.
o Teléfono, fax, correo persoal…
o Excursións programadas polo Concello de Boimorto nas que o residente poderá
acollerse de forma voluntaria.
o Servizos prestados por profesionais externos.
Artigo 13.-Documentación.
A Miniresidencia disporá de:
o Un libro de reclamacións a disposición dos usuarios.
o Un libro rexistro de usuarios
o Unha póliza de seguro de responsabilidade civil.
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o Unha caixa de correo de suxestións e follas de reclamacións.
o Un expediente individual de cada un dos usuarios. De causar baixa no centro
devolverase toda a documentación aportada polos usuarios, ou copia da mesma.
Artigo 14.- Réxime de visitas.
O horario de visitas será amplo e flexible fixado e variado pola Dirección do centro
previa negociación e consulta cós afectados e có equipo interdisciplinar para casos
especiais . A miniresidencia facilita a presencia nocturna da familia para acompañar ó
residente naqueles casos de enfermidade o una fase terminal da persoa maior.
Estarán restrinxidas as visitas de determinadas persoas si así o manifesta o usuario de
maneira expresa ou no caso de que exista constancia dunha orde xudicial ó respecto.
Artigo 15.- Réxime de saídas e comunicación co exterior.
Respectarase a vontade do usuario e/ou familia , excepto no caso de limitacións físicas
ou incapacidade xudicial.
Non obstante, en relación coas saídas, o Centro non se fai responsable dos danos e/ou
prexuízos que poidan sufrir ou causar a terceiros, cando se atopen fóra do centro,
sempre que iso non se deba a unha saída controlada pola Dirección.
Artigo 16.- Incapacidade sobrevida.
No caso de incapacidade sobrevida, os responsables do centro poñerán en coñecemento
da autoridade xudicial para os efectos do disposto no artigo 763, “Internamento non
voluntario por razón de trastorno psíquico” da Lei 1/2000 do 7 de xaneiro, de
enxuizamento. Nos casos de desamparo os responsables do centro poñerán en
coñecemento do Ministerio Fiscal os feitos determinantes da incapacitación do maior.
Se durante a permanencia do usuario no centro fose incapacitado e se designara titor
legal, deberase facilitar ó centro a copia da sentencia xudicial correspondente. A partir
deste momento corresponder ó titor a toma de decisión, sen prexuízo da intervención
xudicial nos casos en que proceda, segundo a lexislación vixente.
Artigo 17.- Procedemento de acompañamento no caso de internamento, asistencia
a centros médicos e /ou outras consultas. Procedemento de xestión de receitas.
Sobre o servizo médico sanitario.
No caso de necesitar internamento dun usuario, a criterio do persoal facultativo
correspondente, procederase ó seu ingreso no Centro Hospitalario que corresponda. Para
iso, un familiar, se o ten, responsabilizarase do seu acompañamento e das súas xestións
pertinentes. O usuario e o seu representante legal autoriza á Dirección do Centro o
traslado ó centro correspondente.
No caso de consultas programadas, un familiar ou persoa que o usuario desexe, previa
comunicación ó centro, será quen o acompañe; de non contar o usuario coa persoa ó
efecto ou así o prefira, será acompañado polo persoal do centro o cal se responsabilizará
das xestións pertinentes, aplicándose neste caso as tarifas que se fixen.
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Na Miniresidencia non se pode expedir nin modificar receita algunha polo que serán
xestionadas dende a Miniresidencia en colaboración co Servizo Galego de Saúde,
sempre que a familia non o queira facer directamente ou así o desexe.
O centro non administrará medicación nin modificará a súa posoloxía sen a debida
pauta médica. A estes efectos deberase comunicar documentalmente á Miniresidencia
tanto a medicación nova como os cambios na súa administración.
Garantirase que todos os usuarios reciban polo Servizo Galego de Saúde, a atención
médica e os coidados sociosanitarios que precisen, que serán dispensados por
profesionais debidamente cualificados.
Existirá unha caixa de primeiros auxilios debidamente dotada e tutelada por persoa
responsable.
Cando non sexa posible dar unha resposta axeitada á doenza do residente, este será
trasladado ó centro hospitalario que corresponda. Para o seu traslado será acompañado
por algún familiar e no seu defecto por unha persoa responsable do centro.
A Dirección do centro poderá adoptar as decisión de carácter urxente por motivos de
saúde, dando conta posteriormente ós familiares, no seu caso, e sendo obrigatorio o seu
cumprimento en tanto concorran as causas que as fixeron aconsellables.
Se o usuario quedara ingresado nun centro hospitalario, será a familia a encargada da
súa atención.
A administración de medicamentos realizarase baixo prescrición facultativa, non
podendo baixo ningún concepto o usuario alterar as instrucións do médico en canto a
medicamentos ou alimentación.
Artigo 18.- Menús e horario de comidas. Sobre o servizo de comedor.
Menús: o centro conta con menús supervisados por un médico, a fin de garantir ós
residentes o aporte dietético e calórico axeitado.
O horario de comidas será fixado pola Dirección do Centro adaptándose ó número de
usuarios e as súas necesidades.
Os familiares dos usuarios poderán comer con eles sempre en función da
dispoñibilidade de prazas no comedor e comunicándoo alomenos con 24 horas de
antelación. Os prezos menú por persoa estarán expostos para a súa libre consulta.
Os horarios serán os establecidos pola Dirección , debendo ser cumpridos por todos os
usuarios.
A carta mensual dos menús das comidas será supervisada polo médico, a fin de garantir
o aporte dietético e calórico axeitado. A fotocopia da dita carta, subscrita polo
facultativo, atoparase exposta no taboleiro de anuncios do centro.
Aqueles usuarios que o precisen por prescrición médica, recibirán menús de réxime
axeitados ás súas características.
Artigo 19 .- Sobre as habitacións.
O residente poderá decorar a habitación ó seu gusto (con cadros, fotos, etc…) sempre
tendo e conta que os seus dereitos os adquire respecto a unha praza, non á titularidade
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da habitación, por este motivo estará suxeito ás limitacións establecidas de maneira
xustificada pola Dirección do Centro.
Durante o tempo de permanencia de persoal de limpeza na habitación e para non
entorpecer o seu traballo non deberá facerse uso da mesma, salvo necesidades de
urxencia.
Para o uso de electrodomésticos (TV, radio .. ) nas habitacións haberá que solicitar
permiso á Dirección da Miniresidencia.
Non terán alimentos nas habitacións que pola súa natureza se poidan descompoñer,
produzan malos olores e deterioren o mobiliario; nin produtos inflamables nin tóxicos
que poidan orixinar un accidente.
Queda prohibido fumar na miniresidencia.
Artigo 20 .- Sobre as relacións co persoal.
O persoal do centro dispón de lugares reservados para o seu uso exclusivo que non
serán utilizados polos usuarios.
Está prohibido dar propinas ou retribucións ós empregados polos seus servizos.
Artigo 21 .- Sobre os obxectos de valor e diñeiro.
O centro non se fará responsable da perda de calquera obxecto de valor ou cartos que
non sexa depositado na dirección do centro, contra recibo do mesmo.
En caso de perda de calquera obxecto, deberá comunicarse á Dirección ou persoa
responsable.
Calquera obxecto que se atope, entregarase inmediatamente á Dirección ou persoa
responsable, a fin de localizar o seu propietario.
Artigo 22 .- Sobre a atención ofrecida.
Garantirase a atención integral dos residentes no conxunto das súas necesidades básicas
de alimentación, hixiene persoal e coidados xerais.
Así mesmo, os usuarios que non se vallan polos seus propios medios se lles facilitará o
aseo persoal diariamente e cada vez que as circunstancias así o esixan.
Existirá persoal de vixilancia e atención as 24 horas do día.
Artigo 23 .- Sobre as medidas hixiénico sanitarias.
Procederase, previa ducha ó aseo persoal do usuario, ó cambio diario de roupa interior e
semanal da roupa da cama, pixama ou camisón, toallas e lencería de comedor e, en caso
necesario, á muda inmediata cando as circunstancias así o requiran.
Realizarase a limpeza xeral e permanente do edificio e as súas dependencias,
especialmente as de uso máis intenso, así como á súa desinfección.
A desinsectación e desratización será anualmente ou cantas veces o esixan as
circunstancias, por empresa debidamente acreditada.
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Limparase a vaixela e cubertería despois do seu uso, así como outros instrumentos de
uso común.
Aqueles elementos de aseo de uso común (panos de mesa, toallas de mans en lavabos
colectivos, etc), procurarase que sexan de material que se poida tirar.
Artigo 24.- Sobre o mantemento do Centro residencial.
Prestarase especial atención á conservación e reparación do mobiliario, instalacións e
maquinaria a fin de evitar o seu deterioro.
Artigo 25 .- Sobre a información ós familiares.
Alomenos cunha periocidade mensual informarase ós familiares máis directos ou ós
responsables dos usuarios da situación na que se atopan.
Esta comunicación producirase cada vez que as circunstancias así o requiran.
Artigo 26.- Melloras.
A miniresidencia dispón de instrumentos de planificación de mellora. Toda esta
información quedará reflectida por escrito. O persoal e os residentes terán a capacidade
para aconsellar a introdución de melloras. Este plan de mellora é coñecido por todos os
implicados no mesmo.
A dirección do centro avaliará periodicamente o nivel de satisfacción de residentes,
usuarios, familiares e traballadores e adoptará as medidas necesarias para a súa mellora.
O equipo técnico do centro realizará reunións de coordinación periódicas.
Artigo 27.- Programación, servizos, protocolos e rexistros.
Existirá un plan da Miniresidencia elaborado pola Dirección previa/s reunións co resto
do persoal con programación e horarios de actividades, programas, criterios de
organización, planificación e funcionamento de todos os seus servizos.
A Miniresidencia contará así cun plan asistencial no que se detallan as áreas e criterios
de intervención, servizos e modelos de valoración e seguimento. O centro disporá de
rexistros escritos para o control de todos os procesos asistenciais.
O centro terá definidos e por escrito os sistemas de prevención, atención e intervención
sobre síndromes xeriátricos e patoloxías que orixinen dependencia (síndromes
demenciais, caídas, inmobilidade, úlceras, problemas afectivos, incontinencia,
desnutrición…).
Destacamos os seguintes programas e protocolos residenciais:
27.1. Programas e protocolos da área sanitaria
o Programas xerais:
-

Programa de valoración preventiva.

-

Programa de vixilancia de saúde.

-

Programa de protocolos terapéuticos.
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o Programas de servizo médico e enfermería.
o Programas de servizo de fisioterapia.
o Programas de servizo de terapia ocupacional e mantemento de AVD.
o Programas de servizo de podoloxía.
o Programas de servizo de Dietética e Nutrición.
27.2. Programas e protocolos da área psicoxeriatría.
o Programas co servizo de psicoloxía/pedagoxía.
o Programas de servizo de ocio e tempo libre.
27.3. Protocolos específicos de traballo social.
27.4. Programas e protocolos da área asistencial.
o Programa de atención asistencial xerocultores.
27.5. Programas e protocolos da área de servizos xerais.
o Programas do servizo de hostalería e restauración.
o Programas do servizo de limpeza.
o Programas do servizo de lavandería.
o Programas do servizo de mantemento.
o Programas do servizo relixioso.
27.6. Programas e protocolos da área de administración.
o Recursos humanos.
o Xestión de condicións laborais.
o Xestión de formación.
o Xestión de trato ó cliente.
o Xestión de atención a usuarios.
o Protección de datos sensibles.
o Organización económica.
o Organización recepción
o Protocolos de xestión de calidade
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Artigo 28.- Programas ocupacionais.
Disporase de programas de relación co entorno e ocupacionais elaborados polo/a
Psicólogo/a con actividades de carácter lúdico, educativo e/ou terapéutico, orientadas,
por unha parte, cara á integración dos residentes no entorno e, por outra, á relación da
comunidade co centro. Potenciaranse as capacidades dos usuarios, segundo as súas
preferencias e motivacións. O centro contará con rexistros destas programacións e
actuacións.
Artigo 29.- Tratamento dos datos de carácter persoal.
O centro garantirá a seguridade e a confidencialidade dos datos de carácter persoal
facilitados polos usuarios e/ou usuarios e/ou os seus familiares, e así, de conformidade e
co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, o
usuario, no momento da sinatura do contrato, queda informado e presta o seu
consentimento á incorporación dos seus datos a ficheiros (automatizados ou non) e ó
tratamento dos mesmos, coa finalidade de prestación do servizo e beneficio dos
usuarios.
O usuario poderá exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos
termos establecidos na lexislación vixente.
TÍTULO III: USUARIOS , DEREITOS E DEBERES PARTICIPACIÓN E
PERDA DA CONDICIÓN DE USUARIO
Artigo 30.- Usuarios.
Poderán ser usuarios residentes na Miniresidencia de Boimorto todas as persoas que
reúnan os requisitos que a continuación se sinalan tendo preferencia, en caso de
demanda superior a oferta, os que cumprindo ditos requisitos sexan dependentes fronte
ós válidos, os que residan no Concello de Boimorto como segundo criterio, sendo
dependentes e residindo no Concello seleccionarase a favor do maior grado de
dependencia , sendo igual en función da emerxencia social do/a usuario/a informada por
servizos sociais e finalmente pola orde de rexistro de entrada das solicitudes.
Son requisitos de acceso:
g) Ter cumpridos 65 anos no momento de solicitude do ingreso ou idade en cada
momento fixada legalmente para a xubilación.
h) Os pensionistas poderán solicitar o ingreso unha vez cumpridos os 60 anos.
i) A idade mínima de admisión poderase reducir a 50 anos en caso de persoas
dependentes cuxas circunstancias persoais, familiares ou sociais o aconsellen.
j) En casos excepcionais poderán ser admitidos cónxuxe, parella de feito dos
anteriores ou parentes por consanguinidade ata primeiro grado ( liña directa) mais
non teñen porque ter 65 anos ou idade de xubilación, bastaría con cinco anos
menos da fixada para xubilarse sempre que se cumpran os demais requisitos e se
acrediten.
k) Non padecer trastornos psiquiátricos que impidan o normal desenvolvemento das
relacións sociais e de convivencia cos usuarios e o persoal da Miniresidencia.
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l) Non ter sido sancionado coa expulsión dalgún outro centro.
Darase preferencia de ingreso a usuarios valorados como dependentes diferenciando
dentro dos usuarios e a efectos dos prezos públicos a pagar ;
1.- Dependentes Grado III ; Gran dependencia
2.- Dependentes Grado II; Dependencia severa
3.- Dependentes Grado I : Dependencia moderada
Dentro dos diferentes grados existen dous niveis, terase en conta para selección o
nivel de maior dependencia
4.- Usuarios en grave risco de sufrir dependencia nun futuro.
Artigo 31.-Dereitos do usuarios.
Seguindo o artigo 6 da Lei 13/2008 de 13 de decembro de Servizos Sociais, todo
usuario da Miniresidencia 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 da
Miniresidencia.
2. Recoñécese o dereito ó goce da Miniresideincia 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.
3. A recibir un trato acorde á dignidade da persoa e ó respecto dos dereitos e liberdades
fundamentais, tanto por parte do persoal como das persoas implicadas na
Miniresidencia nos seus programas ou servizos.
4. A unha intervención individualizada acorde coas súas necesidades específicas, así
como a que se lles asista nos trámites necesarios de cara ó seu acceso á atención
social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que
sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.
5. A recibir información de maneira áxil, suficiente e veraz, e en termos
comprensibles, sobre os recursos e prestacións da Miniresidencia, e en xeral sobre a
posible percepción doutros servizos ofertados pola/s administración/s pública/s
galegas.
6. A ter asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutor/a
principal e que asegure a coherencia e a globalidade no proceso de intervención
social.
7. Á confidencialidade, sixilo e respecto en relación ós seus datos persoais e
información que sexa coñecida polos servizos sociais en razón da intervención
profesional, sen prexuízo do posible acceso ós mesmos no exercicio dunha acción
inspectora, de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de
datos de carácter persoal, todos os traballadores da Miniresidencia están sometidos
ó segredo profesional e confidencialidade dos datos persoais, historia de valoración,
seguimento e expediente do usuario, así como toda a información á que teñan acceso
no desenvolvemento da súa labor profesional.
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8. A acceder ó seu expediente persoal e a obter copia do mesmo.
9. A elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do centro Miniresidencia previa
valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos axeitados para o seu caso.
10. A rexeitar a oferta de participación en servizos ou programas que lle oferte o centro
ou, no seu caso, a que o seu consentimento, libre e expreso, sexa requirido para a
participación nun programa, sen prexuízo do cumprimento debido das resolución
xudiciais cando estea limitada a súa capacidade de obrar.
11. A recibir unha tarxeta do centro Miniresidencia de Boimorto de carácter persoal e
intransferible que lles acredite como titulares do dereito de acceso ós servizos desta.
12. Á calidade dos servizos e prestacións recibidas, podendo presentar suxestións e
reclamacións.
13. A dar instrucións previas respecto á asistencia ou coidados que se lles poidan
administrar, ó obxecto de facer fronte a situación futuras en cuxas circunstancias
non sexan capaces de expresalas persoalmente.
14. Ó respecto ós seus dereitos lingüísticos .
15. Todos os residentes teñen dereito a manter relacións cos seus familiares e
achegados, respectando as normas da Miniresidencia. Os residentes e os seus
familiares teñen dereito a ser informados de calquera cambio que poida orixinarse
na dinámica de funcionamento da miniresidencia.Os residentes teñen dereito a
recibir comunicación persoal e privada co exterior mediante zonas de visitas, acceso
a teléfono público e entrega de correspondencia.
16. Todos os residentes teñen dereito á toma de decisións acerca de todo o concernente
á súa vida e, incluso, nos momentos próximos á morte (sempre que non se
transgridan os dereitos doutros ou os principios profesionais). Todos os residentes
teñen dereito a unha morte digna.
17. Todos os residentes 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.
18. Todos os residentes teñen dereito a considerar como domicilio propio o
establecemento residencial que o acolle así como a exercer os seus dereitos
individuais, con especial alusión ó exercicio da vida afectiva . Teñen dereito o
aloxamento e manutención na Miniresidencia
Artigo 32.- Exercicio e concreción dos ditos dereitos.
As persoas usuarias da Miniresidencia de Boimorto teñen dereito a que na atención que
se lles preste se respecten a súa privacidade, a súa dignidade a súa autonomía a súa
capacidade de elección, a satisfacción das súas aspiracións e capacidades persoais e o
exercicio de todos os seus dereitos cívicos e sociais.
No dito exercicio o/a/s usuarios/as non poderán menoscabar os dereitos lexítimos
doutras persoas usuarias.
32.1. Dereito a privacidade.
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As persoas usuarias teñen dereito a preservar a súa intimidade persoal e relacional, sen
que outras persoas interfiran nas cuestións que lles atinxe directa e exclusivamente. En
garantía da súa privacidade, as persoas usuarias exercerán os seguintes dereitos
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do
centro:
Dispoñer dun mobiliario axeitado que lles permita gardar, se o desexan as súas
pertenzas.
Dispoñer dun espazo privado, personalizándoo cos seus propios enseres e gustos, na
medida do posible e previo coñecemento do responsable do centro.
Recibir visitas en privado, ben sexa na súa habitación, ben nun lugar axeitado para tal
fin, e comunicarse con quen o desexen, por teléfono ou por correspondencia, en
condicións de privacidade.
Coñecer o seu expediente, aprobar ou rexeitar a remisión do mesmo a persoas ou
servizos alleos ó centro, excepto en caso de que a propia persoa usuaria se traslade ó
centro de destino, e ter garantida a conservación do seu expediente e a utilización do
mesmo e dos datos que constan nel, en condicións de confidencialidade.
32.2. Dereito a dignidade.
Ós efectos do presente regulamento, enténdese por dereito á dignidade, o dereito ó
recoñecemento do valor intrínseco das persoas, en toda circunstancia, con pleno
respecto da súa individualidade e das súas necesidades persoais.
As persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos, atendendo, segundo a súa
natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do centro:
Dereito a non ser discriminado no tratamento por razón de idade, nacemento, raza, sexo,
relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Dereito ó máximo respecto da súa persoa e a recibir un trato correcto por parte do
persoal e outras persoas usuarias en relación convivencial e nas relacións cotiás do
servizo.
Non ser obxecto de restricións físicas nin químicas que non foran medicalmente
prescritas e aceptadas mediante consentimento informado. Nos casos de probada
discapacidade mental solicitarase consentimento ó seu representante legal ou ós seus
familiares.
Non ser obrigados a realizar servizos ou actividades que non formen parte do seu Plan
de atención persoal .
Ver respectadas as súas necesidades afectivo-sexuais.
Expresarse e transitar libremente.
Morrer dignamente e segundo a súa vontade, facilitando para iso a elaboración do
testamento vital.
32.3. Dereito a información.
Todos os residentes teñen dereito a:
o Ser informados por escrito e verbalmente, nunha linguaxe adaptada ó seu nivel e
capacidade de entendemento, dos dereitos recoñecidos no presente regulamento.
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o Recibir unha información clara e completa sobre a súa traxectoria no centro, sobre
as condicións e normativas do centro e toda a información que o individuo considere
relevante.
o Coñecer os profesionais do centro e dereito a coñecer quen é a persoa ou persoas ás
que pode dirixir as súas preguntas ou solicitar información sobre cuestión
relacionadas co centro, a súa organización, a súa estancia nel, e a ser recibido en
horarios convintes para ámbalas partes.
o Ser informadas, no caso de que polas súas especiais circunstancias fose necesario
adoptar algunha medida de carácter restritivo e das razóns que o xustifican.
o Acceder a unha información completa, transmitida de forma comprensible, de todas
as cuestión que lle poidan afectar: estado de saúde, tratamentos e servizos.
o Coñecer o prezo dos servizos que recibe e calquera variación nos mesmos por
escrito.
o Así mesmo, o recurso correspondente establecerá canles de información ás persoas
usuarias para comunicar aspectos xerais que afecten ó funcionamento do servizo.
o Existirá un taboleiro de anuncios que se colocará nun lugar visible.
32.4. 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 atañen 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.
Dispoñer dos seus bens e controlar as súas finanzas persoais e, no caso de que sexa a
propia institución a que asume a súa representación legal, ser informadas do estado das
súas contas con regularidade, e sempre que o soliciten por escrito.
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 suxestións.
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.
32.5. Dereito a elección.
Enténdese por dereito de elección a posibilidade de elexir libremente entre unha serie de
opcións.
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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:
Elixir a súa roupa e, na medida do posible, as actividades nas que desexan participar
dentro ou fóra do servizo, algunha variante no menú diario, os horarios de levantarse e
deitarse.
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.
32.6. Dereito á satisfacción.
Enténdese por dereito á satisfacción, a posibilidade de realizar as aspiracións e
capacidades persoais en todos os aspectos da vida diaria e de ver cubertas as súas
necesidades de atención.
En garantía do mesmo, as persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos,
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do
centro:
Gozar, no marco do centro da oportunidade de mellorar a súa calidade de vida,
desenvolvéndose nun entorno seguro, manexable e confortable, e contar co apoio e
estímulo necesarios para maximizar as súas capacidades físicas, intelectuais, emocionais
e sociais.
Gozar dun entorno no que os dereitos das persoas usuarias sexan prioritarios respecto
dos procedementos burocráticos e organizativos.
Gozar dun entorno no que as actividades non estritamente inherentes á atención
residencial se organicen e localicen de forma que non afecten negativamente ó estilo de
vida das persoas usuarias.
Contar coas axudas técnicas que mellor se axusten as súas necesidades individuais.
Realizar visitas de carácter previo ó ingreso para coñecer o centro.
Reintegrarse na súa praza no centro tras unha ausencia transitoria, cos límites que se
establecen no apartado referente ás faltas e sancións do presente regulamento.
Recibir unha atención individualizada de calidade, acorde coas necesidades específicas
de cada persoa.
Contar cun plan de atención persoal, revisado de forma periódica, en cuxa definición
tomen parte a persoa usuaria e/ou a súa familia.
Ter asignado a unha persoa traballadora clave ou de referencia que exerza función de
seguimento e atención individualizados.
Ter a posibilidade de levar unha vida acorde cos modos de vida habituais das persoas da
mesma idade.
Manter as relacións co seu entorno familiar, afectivo e social habitual.
Gozar da posibilidade de acceder ó centro máis próximo ó domicilio habitual, e se fose
necesario, de contar cun medio de transporte adaptado que facilite o dito acceso.
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Acceder sen restricións a todas as persoas profesionais e servizos de apoio comunitarios
de saúde, servizos sociais, tempo libre ou educación.
32.7. Dereito ó coñecemento e á defensa dos seus dereitos.
Ós efectos do presente regulamento, enténdese por dereito ó coñecemento e á defensa
dos dereitos a posibilidade de acceder ás vías que permiten o exercicio efectivo dos
dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico.
Todos os residentes teñen dereito á tutela das autoridades públicas, responsables dos
servizos sociais de terceira idade, para garantir o goce dos dereitos establecidos.
En garantía do mesmo, as persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos,
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do
centro:
Dispoñer dun contrato escrito no que se formulen os termos e as condicións no que os
servizos lle serán prestados.
Ser informados das normas e regulamentos que regulan o funcionamento e a
organización do servizo por escrito.
Participar nas avaliacións internas e externas que se realicen sobre o funcionamento do
centro, e a coñecer os resultados das mesmas por escrito.
Exercer os dereitos cívicos inherentes á condición de cidadanía.
Recorrer a un procedemento formal de reclamación que permita, no seu caso, o recurso
a instancias externas e presentar as suxestións destinadas a mellorar o funcionamento do
centro ou a calidade da atención prestada.
As persoas representantes legais ou os familiares directos das persoas usuarias con
discapacidade mental deberán ser os interlocutores co centro en todo o relativo ós
dereitos dos usuarios.
Así mesmo, deberán manifestar o seu consentimento ou desconformidade nas situación
en que se prescriban tratamentos restritivos con psicotrópicos ou contención mecánica,
asumindo as consecuencias que puideran derivarse da súa decisión.
33.- Obrigas xerais dos usuarios.
Seguindo o artigo 7 da Lei 13/2008 de 13 de decembro de Servizos Sociais. As persoas
usuarias dos servizos sociais terán os seguintes deberes:
1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso facilitando
información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o seu acceso
a Miniresidencia de Boimorto e comunicando as variacións que experimenten as
mesmas.
2. Comunicar ó persoal de referencia calquera cambio significativo de circunstancias
que puidera implicar a interrupción ou modificación substancial da intervención
proposta .
3. Colaborar co persoal encargado de prestarlles a atención necesaria, acudindo ás
entrevistas cos mesmos e seguindo os programas e orientacións que lles prescriban.
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4. Manter unha actitude positiva en colaboración cos traballadores da Miniresidencia ,
participando activamente no proceso que xere a intervención social na que sexan
destinatarios.
5. Participar de maneira activa no seu proceso de mellora, autonomía persoal e
inserción social.
6.

Observar e cumprir o regulamento de réxime interior e as normas de funcionamento
e convivencia da Miniresidencia e doutros lugares relacionados coas súas
actividades, colaborando no mantemento das instalacións e facendo un bo uso delas.

7. Observar as directrices e instrución da Dirección.
8. Poñer en coñecemento da dirección ou profesionais sinalados as irregularidades ou
anomalías que observen no funcionamento da Miniresidencia.
9. Aboar puntualmente o prezo polos servizos recibidos.
10. Comunicar ausencias con antelación .
11. Respectar os dereitos dos demais usuarios
Artigo 34.- Das normas de convivencia.
Nas zonas comúns (comedor, sala de estar, etc) estarase con roupa de rúa.
Calquera obxecto que se atope entrégueo en recepción inmediatamente.
Está totalmente prohibido entregar propinas ó persoal e traballadores do centro.
Procure non utilizar as zonas comúns durante as horas de limpeza, coa finalidade de
facilitar as tarefas encomendadas a este persoal.
Os residentes non poderán saír do centro sen comunicalo á Dirección, e se así fora, o
Centro quedará eximido de toda responsabilidade xudicial e penal con respecto ó
residente.
Tanto o resto dos residentes, como os traballadores do Centro, merecen o seu respecto e
consideración; cando se dirixa a eles, fágao con amabilidade.
Cando teña algún problema co seu compañeiro de habitación ou outro usuario ou
traballador do Centro, procure evitar calquera tipo de enfrontamento; póñao en
coñecemento da Dirección do Centro, non das auxiliares.
Os usuarios que non desexen facer uso dun dos servizos de comedor notificarano con
alomenos catro horas de antelación.
Non está permitido sacar utensilios do comedor, tales como cubertos, vasos, panos de
mesa, etc, nin entrar alimentos que non sexan os propios do Centro.
A súa praza no comedor é fixa, non obstante, o responsable do Centro, por necesidades
do servizo poderá efectuar os cambios que consideren oportunos. Se por calquera cousa
desexa unha modificación deberá canalizala a través das solicitudes de Suxestións.
Na habitación, o usuario repartirá equitativamente o espazo co seu compañeiro,
facilitándolle en todo momento a colocación de prendas e utensilios. Repartindo o seu
horario de xeito que poidan dispoñer, en igualdade de tempo, do servizo común,
facilitando as necesidades urxentes do compañeiro e mantendo a debida limpeza.
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Permítese a colaboración na limpeza da habitación en aquelas tarefas en que se atope
capacitado. En calquera caso, deberá abandonala durante o tempo que o persoal da
limpeza permaneza nela.
Non se permitirá, salvo en caso de enfermidade, e debidamente autorizado, estar nela e
servirlle comidas na mesma.
Absterase de modificar as instalacións das habitacións e utilizar aparatos eléctricos non
autorizados pola Dirección do Centro.
A utilización de aparatos de radio estará condicionada a que non molesten ós veciños ou
compañeiros de habitación.
Non está permitido tender nin lavar a roupa dentro das habitacións, así como utilizar as
fiestras para secar as prendas.
Non se gardarán nas habitacións alimentos susceptibles de descomposición ou que
poidan provocar malos olores, co fin de evitar intoxicacións ou enfermidades. Utilícense
as dependencias do Centro destinadas a tal fin.
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
residentes.
Os residentes serán responsables da limpeza e coidado dos obxectos da súa propiedade
que estean colocados na súa habitación.
Queda totalmente prohibido fumar . Non se permite beber alcohol.
O cambio de sabas efectuarase unha vez por semana, e cada vez que sexa necesario por
circunstancias puntuais (enfermidade, etc).
A roupa dos residentes será marcada por un número, antes de ingresar no Centro. 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.
Non está permitido entregar para o seu lavado prendas estragadas ou renovar o seu
vestiario cando sexa necesario.
Establécese como medida hixiénica o cambio diario de roupa interior.
Cando o persoal do Centro observe mala imaxe no/a residente por estar mal vestido ou
aseado, con roupa sucia ou en mal estado, indicaráselle para que o corrixa.
A roupa para lavar depositarase nas zonas previamente indicadas ó efecto. Así mesmo
deberán respectar os días de entrega de roupa limpa, que serán determinados polo
persoal auxiliar do Centro.
Sempre que o estado físico dun residente o esixa, recibirá a vista do médico de
cabeceira na súa habitación.
Os residentes deberán acudir á consulta por sí mesmos, sempre que poidan facelo.
Cando o residente 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.
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Os familiares serán os que se fagan cargo do residente se é hospitalizado.
Artigo 35.- Outras obrigas.
o Os residentes non poderán gardar no seu poder ningún tipo de medicamento nin
alimentos.Agradeceráselle ós familiares e amizades que non entreguen ós residentes
alimentos non controlados polo persoal sanitario do centro.
o Toda a roupa de uso persoal deberá estar marcada con nome e apelidos para facilitar
a súa distribución e evitar perdas indebidas, de non facerse polo usuario a marcaxe
realizarase polo centro repercutindo o custe no usuario.
o En caso de que o residente non dispoña de cobertura económico-sanitaria
(Seguridade Social, Mutualidade, Aseguradora médica….) serán ó seu cargo os
gastos sanitarios ou de medicación que precise, tales como cueiros, transporte en
ambulancias, internamento en centros hospitalarios, radiografías, exploracións,
consultas médicas…
o Serán a cargo do residente os danos causados pola súa culpa, tanto ás instalacións e
propiedades do centro, como ás dos demais residentes.
o Queda prohibido fumar no centro.
o Os familiares ou representante daquel residente que cese como tal, por calquera
causa, deberán retirar do centro toda a roupa, obxectos persoais e bens de calquera
tipo, no prazo de 10 días, seguintes ó da baixa, entendéndose que transcorrido este
prazo sen que o fixeran, o centro poderá facer o uso que estime pertinente da dita
roupa, obxectos e bens.
Artigo 36.- Perda da condición de usuario/a da Miniresidencia.
A condición de persoa usuaria pérdese polas seguintes causas:
1. Por non proceder á ocupación do recurso nos 30 días seguintes á data da sinatura do
contrato, salvo motivos xustificados.
2. Por renuncia voluntaria que deberá constar de forma expresa, inequívoca e por
escrito.
3. Por falecemento.
4. Por impago do prezo sen xustificación durante dous meses.
5. Por ausencia na miniresidencia non xustificada debidamente dun período igual ou
superior a 30 días consecutivos.
6. Porque a súa situación física ou psíquica non permita a permanencia no recurso e lle
sexa asignado un recurso alternativo en coordinación coa institución competente.
7. Por ocultación ou falsidade nos datos e/ou documentos que deben ser tidos en conta
para conceder o servizo.
8.

Por vontade propia do usuario, titor ou representante legal.

9. Por incumprimento reiterado das obrigas do usuario.
Artigo 37- Réxime de preaviso das baixas.
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O residente ou o seu representante legal deberán anunciar por escrito a baixa voluntaria
cun preaviso de 15 días. O incumprimento do preaviso facultará ó centro para esixirlle ó
residente ou ó seu representante unha compensación de 15 días, en concepto de danos e
prexuízos, calculados sobre a base do prezo fixado pola estancia do contrato de
admisión que poderá compensarse sobre a contía da fianza.
Non obstante, a resolución voluntaria do contrato por parte do residente ou o seu
representante, co preaviso estipulado, dará dereito a calquera deles para esixir a
devolución da parte proporcional da última mensualidade aboada.
Artigo 38.- Causas da rescisión do contrato.
O contrato subscrito entre o centro e o usuario poderá resolverse nos seguintes casos:
1. En calquera momento mediante petición do usuario/titor/representante legal.
2. Por incumprimento reiterado das obrigas do usuario sinaladas no artigo de obrigas e
ademais as consistentes en:
a. O reiterado incumprimento das normas de utilización das instalacións do centro
reflectidas no presente Regulamento
b. Non observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a
colaboración co fin de lograr unha boa convivencia.
c. Impago das facturas pola súa estancia no centro.
d. As condutas que afecten gravemente á boa convivencia e harmonía no centro, ou
impidan ou menoscaben a normal actividade no mesmo.
e. A embriaguez habitual ou a drogadicción.
f. A desidia e o abandono na súa hixiene persoal, negándose a recibir a asistencia
do persoal do centro.
g. Intento e/ou acoso sexual ou doutra índole a calquera outro residente ou o
persoal do centro.
h. A desobediencia manifesta ás directrices marcadas polo persoal do centro, que
prexudiquen o normal funcionamento do mesmo.
Destas inobservancias deixarase constancia no expediente individual. Con carácter
previo á resolución do contrato nestes supostos, deberá mediar o correspondente
expediente contraditorio. Unha vez mediado a Dirección do centro resolverá o
contrato, quedando polo tanto suspendida a relación Centro-residente, debendo este
último, abandonar o centro de forma inmediata.
3. No caso de que o usuario necesite unha asistencia especializada que non se
corresponda coa ofrecida no centro.
4. Por falecemento.
5. Por falta de pago.
Artigo 39.- En caso de defunción.
En caso de defunción dalgún residente sen ningún familiar coñecido, o centro está
obrigado a realizar un sepelio digno, de acordo coas crenzas se fosen coñecidas. Os
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gastos ocasionados, debidamente xustificados, poderanse domiciliar na conta en que se
cargaban os pagos mensuais do falecido, ou no seu caso reclamalos á persoa que
solidaria e legalmente o represente.
No caso de falecemento do residente, a Dirección do centro poñerá os medios ó seu
alcance para o seu traslado inmediato ó servizo de pompas fúnebres que el, a súa familia
ou o seu representante designaran, ou no seu caso, a que a Dirección considere máis
conveniente dando conta inmediata ós seus familiares ou amizades achegadas.
TÍTULO IV : O INGRESO DO USUARIO
Artigo 40.- A vontade do usuario.
Ó ingreso no centro respectarase a vontade do usuario ou do seu representante legal, que
necesitarán a previa autorización xudicial no caso de maiores incapacitados
xudicialmente.
Artigo 41.- Documentación necesaria para o ingreso Solicitude do Anexo I.
Solicitude de acceso :
As solicitudes para acceder ós servizo/s da Miniresidencia ( modelo anexo 1
formularanse por escrito dirixidas á Dirección do Centro , no modelo oficial que se lles
facilitará a tal efecto e serán rexistradas de entrada. Acompañaranse de :
o Certificado médico co diagnóstico (patoloxías, enfermidades infecto-contaxiosas,
trastornos psíquicos, antecedentes psiquiátricos…) e coa posoloxía do tratamento
farmacolóxico a subministrar, dietas especiais…
o Valoración profesional do grao de dependencia.
o Documentos acreditativos da personalidade, tarxeta sanitaria, seguro de decesos (de
telo), certificado conta bancaria.
o Informes sociais e do entorno familiar.
o Datos da unidade familiar e dos contactos familiares.
Os servizos do centro, poderán realizar outro recoñecemento para comprobar a
información aportada sobre o estado do usuario e solicitar maior documentación
Artigo 42- Entrega do Regulamento de Réxime Interior.
Entregarase ó usuario unha copia do exemplar deste Regulamento deixándose
constancia da entrega e da data da mesma. O RRI está asinado en cada unha das súas
páxinas pola Dirección do centro e contará co saldo da Fundación.
Artigo 43.- Período de proba.
Establecerase un período de proba dun mes de duración para a adaptación do usuario ó
centro e para a súa avaliación polo equipo interdisciplinar do mesmo sobre a idoneidade
ou non do recurso.
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Durante este mes poderase rescindir o contrato.
As partes comprométense a restituír a parte proporcional por días non gozados do
entregado á conta de non esgotarse o prazo de proba.
Artigo 44.- Formalización do contrato.Forma e Anexos.
Entre a entidade, o interesado e a persoa responsable do mesmo formalizarase un
contrato (anexo 2 a este Regulamento) que regulará todos os aspectos da relaciónestancia, dende o ingreso ata a súa baixa, dentro dos preceptos do presente regulamento.
En caso de que o interesado non poida asinar o contrato por imposibilidade física ou
psíquica, farase constar no mesmo polo familiar ou persoa que o represente.
Se o usuario non puidese asinar, colocarase a pegada dactilar do dedo índice dereito no
lugar asinado para a súa sinatura. De non poder asinar o familiar ou responsable,
procederase de igual forma.
Forma do contrato.
O contrato escrito expedirase por duplicado e irá asinado por ámbalas dúas partes.
Entregarase unha copia ó usuario.
Anexos ó contrato.
Ó contrato anexarase a seguinte documentación:
o Un inventario de pertenzas do usuario no momento do seu ingreso no centro.
o Unha declaración na que se especifique o destino/destinatario das súas pertenzas no
caso de falecemento.
o Xustificante do depósito de obxectos de valor na caixa forte do centro, de ser o caso.
o Copia da autorización á entidade bancaria para o cargo na conta correspondente das
cantidades bancarias debidas polos servizos prestados.
Artigo 45.- Documentación acreditativa das condicións do usuario.
Xunto ás solicitudes os interesados/as deberán achegar os documentos necesarios para
xustificar o cumprimento dos requisitos para ser usuario ( ver artigo 30) sinalados neste
regulamento.
A Dirección da Miniresidencia comprobará o contido das solicitudes presentadas,
podendo a estes efectos, de oficio ou a través da persoa solicitante, recadar os datos e
informes que sexan necesarios para a tramitación da dita solicitude.
Artigo 46.-Estudo das solicitudes e elaboración de lista de espera.
O estudo das solicitudes presentadas para ocupar praza na Miniresidencia do Concello
de Boimorto realizarase pola Comisión Técnica de avaliación seguimento e valoración
( ver artigo 51 ).
Terán preferencia os dependentes fronte os válidos, os que residan no Concello de
Boimorto como segundo criterio, sendo dependentes e residindo no Concello
seleccionarase a favor do maior grado de dependencia, sendo igual en función da
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emerxencia social do/a usuario/a informada por servizos sociais e finalmente pola orde
de rexistro de entrada das solicitudes .
A resolución deberá ditarse e notificarse á persoa solicitante deberá ser motivada e
pronunciarase nos seguintes extremos: indicar a concesión ou denegación do servizo
solicitado.
Atendendo á análise realizada, incluirase a adxudicación da praza vacante si estivera
dispoñible ou, en outro caso, a indicación de que a persoa solicitante queda incorporada,
nunha concreta orde nunha lista de espera.
A lista de espera é o instrumento a través da cal a Comisión Técnica de avaliación
seguimento e valoración establece unha orde de preferencia entre as persoas que
obteñan o recoñecemento do seu dereito a acceder á miniresidencia, pero ás que aínda
non se lles foi asignada praza por non existir vacante dispoñible na data da resolución.
A Dirección informará ás persoas interesadas sobre a súa situación na lista de espera.
A dependencia da persoa solicitante, a súa residencia, primando os criterios selectivos
sinalados para configurar e actualizar a lista de espera.
Atendendo a estes criterios, a lista de espera será obxecto de actualización permanente a
medida que as novas solicitudes son valoradas e resoltas, o que producirá os axustes
necesarios na súa ordenación.
As persoas solicitantes terán acceso ó seu expediente e poderán solicitar á Comisión
Técnica de avaliación seguimento e valoración a revisión do mesmo cando variaran
substancialmente as súas circunstancias persoais e como consecuencia desta alteración,
puidera modificarse a valoración efectuada. A Comisión Técnica poderá efectuar a dita
revisión de oficio.
Artigo 47.- Efectividade da condición de usuario.
A condición de persoa usuaria da Miniresidencia farase efectiva mediante resolución
asinada pola Dirección do centro previa proposta da Comisión Técnica de Valoración
e sinatura do contrato modelo anexo a este regulamento.
Artigo 48 .- Sobre o expediente individual.
O expediente individual de cada residente conterá como mínimo os seguintes datos:
1. Datos de identificación (nome e apelidos, DNI, lugar e data de nacemento).
2. Datos dos familiares, titor ou representante legal.
3. Data e motivos de ingreso.
4. Copia do documento contractutal de ingreso ou, no seu caso, autorización xudicial
de internamento.
5. Historia social e, no seu caso, psicolóxica.
6. Historia clínica (con especificación de visitas ou consultas facultativas efectuadas,
nome e cargo que ocupa quen fai o recoñecemento, data, motivo, diagnóstico,
tratamento e outras indicacións).
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7. Contactos do usuario con familiares (motivo, frecuencia e reacción ante os
mesmos).
8. Contactos mantidos polos responsables da residencia con familiares, titores ou
responsables legais (frecuencia e obxecto dos mesmos).
9. Observacións sobre a convivencia do usuario no centro.
TÍTULO V : ÓRGANOS DE XESTIÓN E DA PARTICIPACIÓN DOS
USUARIOS
Artigo 49.- Participación dos usuarios na Asemblea Xeral
O sistema de participación dos usuarios nos órganos de xestión concrétase mediante a
Asemblea Xeral.
A Asemblea Xeral constitúese polos usuarios do Centro e polos traballadores do Centro
estes últimos con voz pero sen voto.
A Asemblea Xeral reunirase en sesión ordinaria unha vez trimestralmente, e en sesión
extraordinaria cantas veces sexan necesarias, a petición do 25% dos residentes ou
socios.
A convocatoria de cada Asemblea realizarase polo Presidente da mesma ou pola
Dirección do Centro, cunha antelación mínima de sete días. Farase pública no taboleiro
de anuncios do Centro, facéndose constar o seu carácter, a hora e a orde do día.
A Asemblea quedará formalmente constituída coa presenza de alomenos o 10% dos
socios ou residentes en primeira convocatoria e en segunda, que necesariamente
realizarase media hora despois, calquera que sexa o número de asistentes.
Unha vez reunida, efectuarase a oportuna elección do Presidente e do Vicepresidente da
Asemblea Xeral polo procedemento de man alzada, previa presentación dos candidatos
a cada cargo. A duración do mandato será de dous anos, ou ata que cause baixa no
Centro algún dos seus membros.
Os acordos da Asemblea Xeral tomaranse por maioría simple dos presentes.
En cada reunión da Asemblea levantarase unha acta onde figure:
1. Número de asistentes.
2. Desenvolvemento da Orde do día.
3. Acordos tomados.
Unha copia da acta deberá publicarse no taboleiro de anuncios do Centro.
Son facultades da Asemblea Xeral:
1. Elaborar programa anuais de actividades.
2. Acordar por maioría de 2/3 a renovación dos cargos da Asemblea Xeral, sempre que
medir causa xustificada.
3. Formulación e resolución de posibles problemas que puideran xurdir no Centro, co
obxecto de procurar e mellorar o bo funcionamento do Centro.
4. Elaborar unha acta ou informe sobre o funcionamento do Centro.
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5. Velar por unhas relacións de convivencia participativas e democráticas entre os
usuarios.
6. Adoptar os acordos pertinentes en materia de premios e sancións.
7. Estimular a solidariedade entre os socios e residentes
Artigo 50.- Sistema de recollida de suxestións e canalización e resolución de
queixas ou reclamacións. Libro de reclamacións.
O sistema de recollida de suxestións, canalización e resolución de queixas e
reclamacións levarase a cabo de forma directa mediante un caixa de correo de
suxestións e queixas que será atendido e posto en coñecemento da Dirección do centro
diariamente a través da Folla de reclamacións e/ou Suxestións.
A resolución das reclamacións e o estudo das suxestións realizaranse de forma
inmediata poñéndoo en coñecemento das persoas responsables, así como dos usuarios
afectados.
Cando a queixa afecte a máis dun usuario ou á organización do Centro e a resolución da
mesma require certa complexidade, será convocada pola Dirección do Centro unha
Asemblea Xeral que terá coma orde do día a problemática formulada.
A disposición dos usuarios, familiares e representantes legais existirá un Libro de
reclamacións dilixenciado que será visto e controlado pola Dirección semanalmente.
Artigo 51.- Comisión de avaliación seguimento e valoración.
Estará formada por :
Presidente :

O Alcalde do Concello (Suplente 1º Tenente Alcalde)

Vogais:
1º

A Dirección do Centro. (Suplente: O/A Psicólogo/a)

2º

O/A Psicólogo/a. (Suplente: O / A Traballador/a Social do Concello)

3º

O / A Traballador/a Social do Concello. (Suplente: administrativo/a con
funcións no Centro)

Secretario/a:
O/A do Concello.
Realizarán reunións ordinarias o último día hábil de cada mes e extraordinarias por
convocatoria do Presidente.
TÍTULO VI: DAS INFRACCIÓNS E SANCIÓNS DO RÉXIME
SANCIONADOR DAS PERSOAS USUARIAS DOS SERVIZOS SOCIAIS.
Artigo 52.- Das infraccións das persoas usuarias da Miniresidencia.
1. Constitúen infraccións do réxime sancionador das persoas usuarias da
Miniresidencia as accións e omisións dos suxeitos responsables tipificadas e
sancionadas no presente título.
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2. As infraccións previstas no presente título clasifícanse en leves, graves e moi graves.
3. Enténdese por reincidencia, aos efectos do presente regulamento , a comisión dunha
infracción unha vez o suxeito fose sancionado, mediante resolución firme, por esa
mesma infracción ou por outra de gravidade igual ou maior ou por dúas ou máis
infraccións de gravidade inferior, durante os dous últimos anos.
Artigo 53. Infraccións leves.
Consideraranse infraccións leves calquera incumprimento do regulamento de réxime
interior ou das normas de funcionamento que, pola natureza ou gravidade, non se
tipifiquen como graves ou moi graves.
Artigo 54. Infraccións graves.
Terán a consideración de infraccións graves:
o Non facilitar á entidade ou órgano da administración da Miniresidencia os datos
que se lle requiran ou falsear datos ou non comunicar a alteración das circunstancias
ou requisitos que determinen o outorgamento ou a continuidade da prestación.
o O incumprimento do regulamento de réxime interior ou das normas de
funcionamento cando ocasionen prexuízos notorios na prestación do servizo ou
produzan danos ou prexuízos graves a outras acodes usuarias ou ao persoal
traballador.
o A reincidencia na comisión de infraccións leves.
Artigo 55. Infraccións moi graves.
Terán a consideración de infraccións moi graves:
o Provocar desordes e alteracións moi graves no servizo que fagan imposible a
continuidade da prestación.
o A agresión física, acoso ou maltrato cara ao persoal do centro, programa ou servizo,
ao resto de persoas usuarias ou as persoas visitantes.
o Ocasionar danos ou subtraer bens do centro, doutras acodes usuarias, do persoal
traballador ou, no seu caso, das persoas visitantes.
o A falta inxustificada de pago.
o A reincidencia na comisión de infraccións graves.
Artigo 56. Sancións.
As infraccións sancionaranse da forma seguinte:
Infraccións leves:
o Apercibimento público.
o Suspensión dos dereitos de participación de acódelas usuarias ou restricción na
participación nalgunhas actividades, por un periodo non superior a quince días.
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Infraccións graves:
o Suspensión dos dereitos de participación de persoas usuarias ou restrición na
participación nalgunhas das actividades, por un período non superior a seis meses.
o Suspensión temporal da prestación do servizo, por un período non superior a tres
meses.
Infraccións moi graves:
o Suspensión temporal da prestación do servizo, por un período non superior a seis
meses.
o Revogación da adxudicación da praza , temporal ou definitivamente.
Artigo 57. Do procedemento sancionador.
1. En caso de infraccións leves, graves e moi graves a iniciación do expediente
corresponderá á persoa titular da dirección do centro, a instrución realizarase por
persoal laboral fixo da Miniresidencia designado ao efecto.
2. Á vista do expediente remitido e previa audiencia da persoa presuntamente
infractora, emitirase unha proposta de resolución que será notificada á persoa
interesada. A resolución do procedemento corresponderá á Comisión e avaliación e
seguimento do centro que impoñerá no seu caso as sancións por infracción leve,
grave ou moi grave, sancións que serán comunicadas ao usuario xunto con recursos
Contra devandita resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderanse
interpoñer os recursos administrativos previstos na Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Nos casos de risco inmediato para a integridade física dos usuarios ou persoal do
Centro a Dirección adoptará as medidas cautelares que considere oportunas
comunicándoo inmediatamente á Comisión de Avaliación e Seguimento do Centro.
3. No non previsto na presente norma atenderase á regulación do procedemento
sancionador do título IX da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e ao establecido
no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
TÍTULO VII: RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 58.- Prezos Públicos
A relación de prezos, achégase como anexo III a este Regulamento de réxime interno e
estarán expostos e actualizados para libre consulta dos usuarios. Neste anexo tamén
constan os prezos dos servizos complementarios ou optativos.
Os servizos contratados son os de pensión completa: aloxamento, manutención cinco
comidas , uso de todos os servizos prestados directamente por persoal propio da
Miniresidencia e uso das instalacións da residencia cos prezos sinalados no anexo III
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de este regulamento que poden modificarse por acordo do Pleno do Concello de
Boimorto e teñen devengo mensual.
Non está incluídos no prezo da estancia o material que precise o residente para o seu uso
persoal , os custes de excursións programadas pola entidade, os servizos prestados por
profesionais alleos a Miniresidenci ( podólogo, taxi, servizo relixioso , perruquería ..) ,
teléfono e análogos servizos a cargo do usuario sinalados neste Regulamento.
Artigo 59.- Réxime de modificación dos prezos
Os prezos públicos poderán modificarse por acordo do Pleno do Concello de Boimorto
entrando en vigor a modificación ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia.
Artigo 60.- Forma e período de pago
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado e dentro dos 5 primeiros días de cada
mes, da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza aboarase ó contado
na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do
pago realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato,
domiciliaranse na conta designada a este acto polo residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós
quince días o cobro procedente será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como
daqueles outros opcionais. Entregarase copia ó usuario.
No suposto de que os recibos de estancia mensual resultaran impagados por causas
alleas ó centro, pasarían ó cobro por segunda vez, engadindo os gastos ocasionados pola
devolución e dando coñecemento ó residente, familiar ou representante da incidencia ó
obxecto de regularizar a situación. Ante a persistencia de negativa de pago, o centro
poderá derivar o cobro ó representante legal; comprometido de forma solidaria segundo
se establece no contrato de admisión. Efectuado o anterior, se a negativa ó pago polos
servizos prestados continuara, o centro poderá resolver o contrato de admisión do
residente, reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes
ó total resarcimento do que lle é debido.
Artigo 61.- Fianza e reserva da praza.
61.1 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
61.2. A reserva de praza.
No caso de ausencia voluntaria non superior a 30 días anuais deberase reservar a praza,
pero a residencia poderá cobrar o prezo de estancia completa.
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As ausencias forzosas transitorias por internamento nun centro sanitario,
convalecencia….comportan a reserva da praza sen límite de tempo e nas mesmas
condicións económicas antes citadas. Entenderase por ausencia a partir de dez días
ininterrompidos sen ocupar praza.
O impago das cantidades correspondentes á reserva de praza determinará o dereito do
centro á súa libre disposición.
O falecemento do residente será causa de extinción automática do contrato de admisión,
non podendo o seu representante nin os seus herdeiros reclamar do centro a devolución
da cota xa aboada, correspondente ó mes onde se produzo o óbito. Neste caso, o centro
poñerá a disposición do representante do residente ou dos seus herdeiros os obxectos
persoais do falecido, tan pronto como sexan reclamados.O cobro por parte da
Residencia dos gastos ocasionados e non pagados efectivamente polo óbito
contemplarase na liquidación final xa que son de cargo e conta do residente
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ANEXO I
SOLICITUDE DE INGRESO MINIRESIDENCIA BOIMORTO
1) DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

Nº AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL

Nº DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

ESTADO CIVIL

DATA DE NACEMENTO

CONVIVE CON

2) DATOS DO FAMILIAR
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

Nº DNI

LOCALIDADE

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

ESTADO CIVIL

DATA DE NACEMENTO

ALERXIAS COÑECIDAS
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DATOS DE INGRESO
ATENCIÓNS QUE NECESITA
 Servizo de Miniresidencia 24 horas ó día.
HABITACIÓN
 Dobre

 Individual

DATA DE INGRESO:
DOCUMENTACIÓN ADXUNTA:
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................

*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................

En Boimorto, a ____ de _____________ de _______
O solicitante ou representante legal.

Asdo.-____________________________

RÉXIME DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De conformidade coa Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter
persoal a través dos datos recompilados no presente formulario, o abaixo asinante
presta o seu consentimento para o tratamento dos datos de carácter persoal
facilitado, que serán incorporados ó ficheiro denominado rexistro de entidade
prestadora de servizos sociais da titularidade da Secretaría Xeral de Familia e
Benestar da Consellería de Traballo e Benestar e que consta inscrito no rexistro da
AEPD, cuxa finalidade é a xestión do rexistro de entidades prestadoras de servizos
sociais. Así mesmo infórmoo que poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición a través de escrito dirixido á Secretaría Xeral
de Traballo e Benestar, Edificio San Caetano s/n 15781. Santiago de Compostela.
A Coruña. Ou ben mediante a remisión dun correo electrónico ó seguinte
enderezo: inspección.ssociais @xunta.es achegando a documentación que acredite
a súa personalidade, nos casos nos que proceda, e aquela que xustifique a
solicitude.
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ANEXO II
CONTRATO ASISTENCIAL MINIRESIDENCIA DE BOIMORTO
En Boimorto, a __________ de_____________de ________
D./Dna.__________________________________________, con DNI______________,
en calidade de _________________________________, da Miniresidencia de
Boimorto, con enderezo en Rúa Gándara, con número ______________ de rexistro de
autorización
administrativa
de
funcionamento,
resolto
con
data
____________________,
E, D./Dna. _______________________________________, actuando en representación
de D./Dna. ______________________________________, como _________________
(no sucesivo, o familiar),
MANIFESTAN:
1. Que a Miniresidencia de Boimorto ten como finalidade primordial a atención
continuada, especializada e terapéutica ás persoas que presta os seus servizos,
para facilitar o mantemento da súa autonomía e o retraso no deterioro producido
pola idade.
2. Que o familiar coñece as instalacións da Miniresidencia así como as condicións
de estancia e achegas económicas e recibe e acepta o contido do Regulamento de
funcionamento da Miniresidencia de Boimorto.
3. Que o familiar está interesado en que dende a Miniresidencia de Boimorto se
preste atención ó seu familiar, a través dos servizos solicitados, a cuxo fin
ámbalas partes libre e voluntariamente formalizan os seguintes acordos.
ACORDAN:
1. Que durante o tempo que D./Dna. _____________________________
permaneza no Centro, realizará as actividades pautadas no horario xeral do
Centro respectando o Regulamento de funcionamento da Miniresidencia de
Boimorto
2. D./Dna.
___________________________________
comprométese
ó
cumprimento do regulamento interno e das normas xerais e específicas de
funcionamento que en cada momento se determinen pola Dirección do Centro,
así como a cumprir as normas e condicións específicas de prestación de cada un
dos servizos utilizados.
3. As causas de extinción do presente contrato son as sinaladas no Regulamento de
funcionamento da Miniresidencia de Boimorto.
4. Comprométense a aboar as achegas económicas por estancia na Miniresidencia
de Boimorto establecidas en ____________________ €/ mensuais , sen
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prexuízo das derivadas doutros servizos segundo prezos públicos sinalados no
Anexo III do Regulamento de funcionamento da Miniresidencia de Boimorto .
Achegas que poderán ser modificadas con efectos mensuais por acordo do Pleno
do Concello de Boimorto , entrando en vigor o día seguinte da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia
5. A miniresidencia de Boimorto, no cumprimento da normativa vixente,
subscribiu a Póliza de Seguros que cubre o continente máis o contido do Centro
e a responsabilidade civil do Centro ademais conta cun libro de suxestións e
reclamacións e libro rexistro de usuarios.
6. O familiar que subscribe o presente contrato autoriza ó persoal do Centro para
proceder ó seu traslado a un Centro hospitalario no caso de urxencia ou
necesidade motivada pola enfermidade ou accidente.
7. O Centro establece un período de proba dunha duración dun mes, no que os
usuarios adaptaranse ás actividades e ó ritmo do Centro, se isto non sucedera,
podería causar baixa temporal ou definitiva.
8. En todo o non expresamente pactado neste contrato rexerase polo que se
establece no Regulamento de Réxime Interno da Miniresidencia de Boimorto.
Documentación adxunta:
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
E para que conste e xurda os efectos oportunos, os contratantes asinan o presente
contrato por duplicado no lugar e data indicados no encabezamento.
O/A residente,

Familiar de D./Dna

D./Dna.________________________

D./Dna.________________________

A Dirección do Centro

D./Dna.________________________
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ANEXO III
PREZOS PÚBLICOS
Estancia :
 Dependente Grado 3 Prezo Público 1.240€ exento de IVE.
 Dependente Grado 2 Prezo Público 1.023€ exento de IVE.
 Dependente Grado 1 Prezo Público 930 € exento de IVE.
 Usuario en risco futuro de ser dependente 775€ exento de IVE.
De variar o nivel de dependencia do/a/s usuario/as durante a súa estancia na
Miniresidencia farase efectivo o prezo pola situación nova unha vez recoñecida
oficialmente .
 Días soltos 24 horas Prezo Público 60€ exento de ive para todo tipo de usuario
 Festivos Sábados ou Domingos 24 horas Prezo Público 75€ exento de ive para
todo tipo de usuario
*Incrementaranse estes prezos públicos en 8€ día ( con exención de IVE ) no caso de
querer gozarar de habitación individual.
Outros servizos complementarios:
 Marcaxe roupa 100€ exento IVE.
 Menús 4,50 € exento IVE.
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6.2.- PROXECTO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO
DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO.
TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.- Obxecto
O presente regulamento establece os principios de actuación, obxectivos e as normas de
organización e funcionamento do Centro de día de persoas maiores do Concello de
Boimorto así, como os prezos públicos polos servizos prestados en dito centro.
Artigo 2.- Delimitación conceptual, tipo de centro, fins e obxectivos.
O Centro de día do Concello de Boimorto definir como un centro xerontolóxico socioterapeútico e de apoio ás familias que durante ou día prestan atención terapéutica
integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela,
promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia non
contorno habitual así como unha alimentación óptima e controlada nutricionalmente.
As intervencións que se levarán a cabo terán como destinatarios tanto ós usuarios, con
actuacións dentro dous ámbitos social, sanitario, físico cognitivo e asistencial como as
súas familias.
Nº de prazas:
30 usuarios
Finalidade :
Ofertar un espazo específico de apoio preventivo e especializado as persoas
con demencia mediante actividades rehabilitadoras e estimulativas.
Obxectivos:
o Ofrecer actividades de mantemento e rehabilitación.
o Proporcionar atención asistencial e tratamento integral que evite ou
retarde ou internamento residencial.
o Ofrecer apoio, diagnóstico e seguimento a persoas con problemática
social e sanitaria.
Artigo 3.- Adscrición administrativa, forma de xestión do servizo.
O Centro de día está adscrita en canto á súa organización, funcionamento e xestión ó
Concello de Boimorto, xestionándose directamente por este sen órgano especial
mediante órganos e unidades do aparato burocrático do Concello.
A xestión deste servizo axustarase no seu funcionamento a este Regulamento e demais
normativa aplicable.
Artigo 4.- Coordinación entre os servizos.
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O Centro de día funcionará de forma coordinada co Centro de día sito 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
, ten capacidade para 30 usuarios e está situado na Rúa Gándara
do Concello de Boimorto.
Artigo 6.- Datos identificativos.
Nome da entidade:
Enderezo da entidade:
Rúa da Gándara, 15817 Boimorto (A Coruña)
Nº de rexistro como entidade prestadora de servizos sociais:
Artigo 7.- Ámbito de aplicación.
O presente regulamento de réxime interno afecta ás persoas usuarios/as, ós seus
responsables legais e ó persoal dos recursos, sendo de obrigado cumprimento.
Artigo 8.- Principios de actuación.
Os principios xerais de funcionamento deste servizo social residencial para a terceira
idade serán os seguintes:
8.1. Principio de normalización.
O xénero de vida dos/as usuarios/as deberase axustar o máis posible, en todas as ordes
da vida, á conduta e ás pautas de comportamento consideradas como normais para o
resto da cidadanía.
8.2. Principio de autonomía.
No ámbito da vida cotiá dos/as usuarios/as, deberase fomentar ó máximo posible a súa
autonomía persoal, de tal forma que, por parte do servizo non se lles prestará máis
asistencia tutelar que a estritamente esixida polo seu grao de dependencia física ou
psíquica.
8.3. Principio de participación.
A efectos de integración na vida comunitaria do servizo social residencial deberase
potenciar o máximo posible a participación dos/as usuarios/as nas actividades e non
funcionamento xeral do mesmo.
8.4. Principio de integración.
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No ámbito da vida familiar, social, política e cultural das persoas usuarios/as, tenderase
ó mantemento das mesmas no entorno comunitario habitual.
8.5. Principio de globalidade.
A atención que se preste a cada residente deberá ser integral, é dicir, deberase tender á
consecución dun modelo global de saúde e benestar, que deberá abarcar, debidamente
coordinados entre sí, os aspectos sanitarios, sociais, psicolóxicos, ambientais,
convivenciais, culturais e outros análogos.
8.6. Principio de profesionalización.
Sen prexuízo da labor do voluntariado social, ó que se lle recoñece ou seu valor
complementario, tanto os /as responsables do servizo como ou resto do persoal deberán
ter a cualificación técnica correspondente ó seu nivel profesional.
8.7. Principio de atención personalizada.
Prestarase unha atención personalizada adaptada ás necesidades de cada residente.
TÍTULO
II: ESTRUTURA ORGANIZATIVA, REGRAS XERAIS DE
FUNCIONAMENTO, HORARIOS E NORMAS DE CONVIVENCIA.
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
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 completo de todas as comidas do día.
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.
o Servizo de lavandería.
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Incorpora os servizos de lavado, repaso, pasada e orde da roupa persoal,. As zonas
de limpo e sucio están separadas por barreiras que permiten diferenciar os fluxos de
entrada e saída da roupa. Realizarase unha marcaxe da roupa que permita realizar
unha correcta distribución e control da calidade do servizo.
o Servizo de recepción.
Servizos de control de accesos e de comunicación interna e externa . O persoal de
recepción levará un control das entradas e saídas dos usuarios/as, así como das
visitas. Dende recepción velarase por unha axeitada xestión de chamadas ós
usuarios/as. O centro velará pola seguridade dos usuarios/as e pola vixilancia e
control de accesos a zonas de risco e posibles fugas ou accidentes de persoas
incapacitadas.
o Servizos administrativos.
Servizos derivados da relación contractual e das normativas vixentes.
o Servizos de atención á dependencia e capacidade funcional.
Este ámbito incorpora as actividades de apoio ás actividades (vixilancia, apoio ou
substitución) e ás de mantemento, prevención e mellora das capacidades funcionais
da persoa maior:
-

Atención ás actividades básicas da vida diaria: incorpora os servizos de apoio e
mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional nas actividades de
deambulación (marcha, mobilidade...), alimentación, continencia de esfínteres,
vestirse e desvestirse, aseo persoal, baño, ducha, utilización do wc,
transferencias e supervisión diúrna e nocturna.

-

Atención ás actividades instrumentais da vida diaria: incorpora os servizos de
apoio e de mantemento, prevención e mellora da capacidade funcional da
actividades instrumentais que a persoa pode conservar; entre elas a de utilización
do teléfono, control dos cartos, utilización de transporte público, efectuar
pequenas compras, lavado de pequenas pezas de roupa, mantemento e orden da
habitación propia .

-

Adaptación do entorno: actividades que permitan dotar á persoa maior do
máximo nivel de seguridade, autonomía e confort nas dependencias da
residencia e centro de día.

-

Programas específicos de prevención: como mínimo haberá programas
específicos de prevención de problemas de alimentación/nutrición; prevención
de incontinencia de esfínteres; prevención de decúbito e outras lesións da pel;
prevención de caídas e prevención do síndrome de inmobilidade.

-

Programas de mantemento e reeducación funcional: incorpora os servizos
orientados ó mantemento de funcións da persoa maior ou á mellora da
autonomía mediante a reeducación funcional ou a adquisición de habilidades
para a utilización autónoma de axudas técnicas.

Artigo 11 .- Servizos especializados a cada residente
o Servizo médico (localizable as 24 horas): seguimento e control de usuarios/as con
enfermidades crónicas, de procesos agudos e/ou específicos. Coordinación cos
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equipos sanitarios de referencia (Centro de atención primaria, Hospital...) e o
seguimento das visitas programadas.
o Servizo de ATS (entre presencial e localizable as 24 horas): servizos de control, de
preparación e a administración da medicación prescrita. Atención de enfermería
continuada, valoración, intervención e seguimento de protocolos sanitarios.
Administración e control de medicamentos.
o Atención social
o Servizo de terapia ocupacional
o Atención psicolóxica.

o Servizo de atención psicosocial: está integrado por diferentes programas que se
poden agrupar en:
-

Programas orientados ó medio exterior:


Atención ás familias: o programa específico de atención ás familias detallará
a atención na acollida, estancia e despedida así como a periocidade e as
intervencións a efectuar en familias sen ou con situación de conflito ou
especial dificultade. O PAP (Plan de atención persoal) da persoa maior
recollerá a forma de participación da familia no mesmo.



Programa de relación co entorno: está configurado por todas aquelas
actividades orientadas a integrar a residencia no medio comunitario onde se
sitúa. Está configurado por actividades lúdicas e culturais e por estar
integrado no programa xeral de actividades.

-

Programas grupais: programas destinados a reforzar o grupo ou o sentimento
individual de pretenza ó grupo. Inclúe actividades de dinamización social e
cultural (festas populares, aniversarios dos usuarios/as, actividades lúdicas,
saídas culturais…) de grupos de axuda mutua, de animación estimulativa
orientada a reforzar as relacións interpersoais, o sentimento de pretenza ó grupo,
prevención do illamento, prevención de alteracións emocionais/afectivas,
cognitivas ou mentais.

-

Programas individuais:


Programas de crecemento persoal e mantemento das habilidades.



Programa de psicoestimulación para a prevención de alteracións cognitivas e
para a atención ás persoas con demencia. Os usuarios/as disporán de
programas personalizados segundo os déficits individuais.



Programa de atención ó duelo tanto a nivel individual como a nivel colectivo
e dos propios profesionais da residencia e centro de día.-

o Servizo de fisioterapia: con actividades de prevención da inmobilidade e tratamento
das enfermidades prevalentes, actividades de rehabilitación, xerontoximnasia…
Artigo 12.- Servizos externos a cargo do usuario/a.
o Servizo de podoloxía.
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o Servizo lavandería.
o Aseo especial.
o Servizo relixioso (cura).
o Servizo de perruquería.
o Servizo de taxi.Servizo de transporte.
o Todo ou material que precise ou residente para ou seu uso persoal, como a cadeira
de rodas, andadores, útiles propios ou específicos e persoais de cada usuario non
cuberto polo sistema público de saúde.
o Material de farmacia, non cuberto polo sistema público de saúde.
o Teléfono, fax, correo persoal…
o Excursións programadas polo Concello de Boimorto nas que ou residente poderá
acollerse de forma voluntaria.
o Servizos prestados por profesionais externos.
Artigo 13.-Documentación.
O Centro de día disporá de:
o Un libro de reclamacións a disposición dos usuarios.
o Un libro rexistro de usuarios
o Unha póliza de seguro de responsabilidade civil.
o Unha caixa do correo de suxestións e follas de reclamacións.
o Un expediente individual de cada un dos usuarios. De causar baixa no centro
devolverase toda a documentación aportada polos usuarios, ou copia da mesma.
Artigo 14.- Réxime de visitas.
Non centro de día entendido como un recurso de estancia unicamente diúrna de luns a
venres unicamente non contémplase 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 non 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 15.- Réxime de saídas e comunicación co exterior.
Respectarase a vontade do usuario e/ou familia , excepto no caso de limitacións físicas
ou incapacidade xudicial.
Non obstante, en relación coas saídas, o Centro non se fai responsable dos danos e/ou
prexuízos que poidan sufrir ou causar a terceiros, cando se atopen fóra do centro,
sempre que iso non se deba a unha saída controlada pola Dirección.
Artigo 16.- Incapacidade sobrevida.
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No caso de incapacidade sobrevida, os responsables do centro poñerán en coñecemento
da autoridade xudicial para os efectos do disposto no artigo 763, “Internamento non
voluntario por razón de trastorno psíquico” da Lei 1/2000 do 7 de xaneiro, de
enxuizamento. Nos casos de desamparo os responsables do centro poñerán en
coñecemento do Ministerio Fiscal os feitos determinantes da incapacitación do maior.
Se durante a permanencia do usuario no centro fose incapacitado e se desiganara titor
legal, deberase facilitar ó centro a copia da sentencia xudicial correspondente. A partir
deste momento corresponder ó titor a toma de decisión, sen prexuízo da intervención
xudicial nos casos en que proceda, segundo a lexislación vixente.
Artigo 17.- Procedemento de acompañamento no caso de internamento, asistencia
a centros médicos e /ou outras consultas. Procedemento de xestión de recitas.
Sobre o servizo médico sanitario.
No caso de necesitar internamento dun usuario, a criterio do persoal facultativo
correspondente, procederase ó seu ingreso no Centro Hospitalario que corresponda. Para
iso, un familiar, se o ten, responsabilizarase do seu acompañamento e das súas xestións
pertinentes. O usuario e o seu representante legal autoriza á Dirección do Centro o
traslado ó centro correspondente.
No caso de consultas programadas, un familiar ou persoa que o usuario desexe, previa
comunicación ó centro, será quen o acompañe; de non contar o usuario coa persoa ó
efecto ou así o prefira, será acompañado polo persoal do centro o cal se responsabilizará
das xestións pertinentes, aplicándose neste caso as tarifas que se fixen.
No Centro de día non se pode expedir nin modificar receta algunha polo que serán
xestionadas dende o Centro de día en colaboración co Servizo Galego de Saúde, sempre
que a familia non o queira facer directamente ou así o desexe.
O centro non administrará medicación nin modificará a súa posoloxía sen a debida
pauta médica. A estes efectos deberase comunicar documentalmente á Miniresidencia
tanto a medicación nova como os cambios na súa administración.
Garantirase que todos os usuarios reciban polo Servizo Galego de Saúde, a atención
médica e os coidados sociosanitarios que precisen, que serán dispensados por
profesionais debidamente cualificados.
Existirá unha caixa de primeiros auxilios debidamente dotada e tutelada por persoa
responsable.
Cando non sexa posible dar unha resposta axeitada á doenza do residente, este será
trasladado ó centro hospitalario que corresponda. Para o seu traslado será acompañado
por algún familiar e no seu defecto por unha persoa responsable do centro.
A Dirección do centro poderá adoptar as decisión de carácter urxente por motivos de
saúde, dando conta posteriormente ós familiares, no seu caso, e sendo obrigatorio o seu
cumprimento en tanto concorran as causas que as fixeron aconsellables.
Se o usuario quedara ingresado nun centro hospitalario, será a familia a encargada da
súa atención.
A administración de medicamentos realizarase baixo prescrición facultativa, non
podendo baixo ningún concepto o usuario alterar as instrucións do médico en canto a
medicamentos ou alimentación.
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É importante ter en conta que non é conveniente que ou usuario/a veña ou centro se ten
febre ou algunha enfermidade infectocontaxiosa ata que a infección remita. Efectuarase
de igual forma se hai outro tipo de patoloxía que debido a súa gravidade non lle permita
acudir ou centro e seguir as actividades do mesmo no caso de observar calquera destas
circunstancias no centro avisarase á familia para que acudan ou seu médico ou o Servizo
de urxencias segundo a gravidade da situación.
Artigo 18.- Menús e horario de comidas. Sobre o servizo de comedor.
Menús: o centro conta con menús supervisados por un médico, a fin de garantir ós
usuarios/as o aporte dietético e calórico axeitado.
O horario de comidas será fixado pola Dirección do Centro adaptándose ó número de
usuarios e as súas necesidades.
Os familiares dos usuarios poderán comer con eles sempre en función da
dispoñibilidade de prazas no comedor e comunicándoo alomenos con 24 horas de
antelación. Os prezos menú por persoa estarán expostos para a súa libre consulta.
Os horarios serán os establecidos pola Dirección , debendo ser cumpridos por todos os
usuarios.
A carta mensual dos menús das comidas será supervisada polo médico, a fin de garantir
o aporte dietético e calórico axeitado. A fotocopia da dita carta, subscrita polo
facultativo, atoparase exposta no taboleiro de anuncios do centro.
Aqueles usuarios que o precisen por prescrición médica, recibirán menús de réxime
axeitados ás súas características.
O comedor é un espazo destinado á realización de actividades que teñen que ver coa
manutención do usuario/a tales como xantar, comida, merenda .. seguindo o horario
previsto no horario xeral para estas actividades que fixe a Dirección do Centro .
Os menús serán publicados para coñecemento das familias.
Artigo 19 .- Sobre as relacións co persoal e obxectos de valor e diñeiro.
O persoal do centro dispón de lugares reservados para ou seu uso exclusivo que non
serán utilizados polos usuarios.
Está prohibido dar propinas ou retribucións ós empregados polos seus servizos.
O centro non se fará responsable da perda de calquera obxecto de valor ou cartos que
non sexan depositados na dirección do centro, contra recibo do mesmo.
En caso de perda de calquera obxecto, deberá comunicarse á Dirección ou persoa
responsable.
Calquera obxecto que se atope, entregarase inmediatamente á Dirección ou persoa
responsable, a fin de localizar ou seu propietario.
E conveniente que ou usuario acuda ou centro cós mínimos obxectos de valor posibles (
xoias, ou outros obxectos de valor persoal ou económico .. ) pois en caso de perda ou
centro non responde .
Artigo 20 .- Sobre o servizo de transporte.
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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 a cordadas coa familiar 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.
A persoa responsable da organización e planificación do transporte será a dirección do
centro. O desprazamento será asistido por un traballador do centro principalmente unha
auxiliar acompañante. A familia acompaña o usuario nas paradas pautadas e así mesmo
comprometese a recollelo, se non é así a auxiliar acompañante está autorizada a deixalo,
polo tanto, seguirá o itinerario pautado e unha vez finalizado volverá á parada acordada,
durante ese tempo o persoal do centro ( previamente avisado ) tratará de avisar á familia
e informarlles do atraso, se non a localiza en tempo prudencial avisará á Policía ou
Garda Civil para por en marcha os efectivos necesarios .
Ou usuario /a do Centro fará uso do transporte tal e como acordara co responsable do
centro non horario e quendas que mellor se adecúen a cada situación. Os familiares
comprométense a cumprir ou horario de recollida dos /as usuarios/as tendo en conta
sempre que este pode verse influído por diferentes variables alleas ó centro ( problemas
de tráfico, circunstancia propias e extraordinarias do persoal, condutor ou outras
posibles incidencias que podan xurdir …); en calquera caso ou responsable do centro
non momento da incidencia intentará avisar á familia para ou seu coñecemento da
circunstancia concreta.
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.
Así mesmo, os usuarios que non se vallan polos seus propios medios se lles facilitará o
aseo persoal diariamente e cada vez que as circunstancias así o esixan.
Existirá persoal de vixilancia e atención as 24 horas do día.
Artigo 22 .- Sobre as medidas hixiénico sanitarias.
Procederase á muda inmediata cando as circunstancias así o requiran.
Realizarase a limpeza xeral e permanente do edificio e as súas dependencias,
especialmente as de uso máis intenso, así como á súa desinfección.
A desinsectación e desratización será anualmente ou cantas veces ou esixan as
circunstancias, por empresa debidamente acreditada.
Limpiarase a vaixela e cubertería despois do seu uso, así como outros instrumentos de
uso común.
Aqueles elementos de aseo de uso común (panos de mesa, toallas de mans en lavabos
colectivos, etc), procurarase que sexan de material que se poida tirar.
Artigo 23.- Sobre o mantemento do Centro residencial.
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Prestarase especial atención á conservación e reparación do mobiliario, instalacións e
maquinaria a fin de evitar o seu deterioro.
Artigo 24 .- Sobre a información ós familiares.
Alomenos cunha periocidade mensual informarase ós familiares máis directos ou ós
responsables dos usuarios da situación na que se atopan.
Esta comunicación producirase cada vez que as circunstancias así o requiran.
Artigo 25.- Melloras.
O Centro de día dispón de instrumentos de planificación de mellora. Toda esta
información quedará reflectida por escrito. O persoal e os usuarios/as terán a capacidade
para aconsellar a introdución de melloras. Este plan de mellora é coñecido por todos os
implicados no mesmo.
A dirección do centro avaliará periodicamente o nivel de satisfacción de usuarios/as,
usuarios, familiares e traballadores e adoptará as medidas necesarias para a súa mellora.
O equipo técnico do centro realizará reunións de coordinación periódicas.
Artigo 26.- Programación, servizos, protocolos e rexistros.
Existirá un plan do Centro de día elaborado pola Dirección previa/s reunións co resto
do persoal con programación e horarios de actividades, programas, criterios de
organización, planificación e funcionamento de todos os seus servizos.
Inicialmente como básicas organízanse as seguintes actividades en horario de 9,00 a
19,00 de luns a venres ( respectando os festivos ) sendo o horario flexible en función
das necesidades de cada familia previo acordo coa Dirección do Centro e ofrecendo
unha continuidade que marca unha rutina de actividade para o servizo e para o
beneficiario do mesmo. As familias aceptarán que dependendo do tempo de estancia
elixido o enfermo realizará unhas actividades ou outras sempre adaptadas ou seu estado
evolutivo.
Organización inicial de actividades:
1. Recollida de enfermos nos seus domicilios para ser trasladados ou Centro no servizo
de transporte, tamén poden ser incorporados pola familia. ( de 8:00 a 9:00)
2. Entrada e benvida: serán recibidos por unha persoa responsable que vai
acomodándoos nos diferentes talleres ou estancias onde realizar actividades
planificadas para ese día.
3. Actividades cognitivas: Intervencións que potencien os ámbitos cognitivos
adaptadas ó nivel do enfermo cunha auxiliar responsable de cada taller segundo o
grado de deterioro.
4. Descanso Almorzo : Descanso, hidratación e tarefas de autocoidado.
5. Fisioterapia/ Paseo: De forma individual segundo patoloxías ou actividades
realizadas en grupos.
6. Comida: Nas quendas fixados pola dirección do centro.
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7. Aseo e descanso: Co acompañamento das auxiliares responsables e descanso
realizado en cadeiras de brazos de relax antes de iniciar a actividade.
8. Actividades da tarde: Son basicamente recreativas cunha función estimuladora,
realízanse en grupos homoxéneos segundo o grado de deterioro, e coa supervisión
da auxiliar ( musicoterapia, xardinería, xogos sociais ..)
9. Merenda: Descanso, hidratación e tarefas de autocoidado.
10. Despedida e saída: Recollida dos doentes polos seus familiares ou polo transporte
do Centro acompañados dunha auxiliar ( ás 19:00 horas ).
O Centro de día contará así cun plan asistencial no que se detallan as áreas e criterios
de intervención, servizos e modelos de valoración e seguimento. O centro disporá de
rexistros escritos para o control de todos os procesos asistenciais.
O centro terá definidos e por escrito os sistemas de prevención, atención e intervención
sobre síndromes xeriátricos e patoloxías que orixinen dependencia (síndromes
demenciais, caídas, inmobilidade, úlceras, problemas afectivos, incontinencia,
desnutrición…).
Destacamos os seguintes programas e protocolos residenciais:
26.1. Programas e protocolos da área sanitaria
o Programas xerais:
-

Programa de valoración preventiva.

-

Programa de vixilancia de saúde.

-

Programa de protocolos terapéuticos.

-

Programa de protocolos terapéuticos –preventivos.

-

Programa de seguridade residencial

o Programas de servizo médico e enfermería.
o Programas de servizo de fisioterapia.
o Programas de servizo de terapia ocupacional e mantemento de AVD.
o Programas de servizo de podoloxía.
o Programas de servizo de Dietética e Nutrición.
26.2. Programas e protocolos da área psicoxeriatría.
o Programas co servizo de psicoloxía/pedagoxía.
o Programas de servizo de ocio e tempo libre.
26.3. Protocolos específicos de traballo social.
26.4. Programas e protocolos da área asistencial.
o Programa de atención asistencial xerocultores.
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26.5. Programas e protocolos da área de servizos xerais.
o Programas do servizo de hostelería e restauración.
o Programas do servizo de limpeza.
o Programas do servizo de lavandería.
o Programas do servizo de mantemento.
o Programas do servizo relixioso.
26.6. Programas e protocolos da área de administración.
o Recursos humanos.
o Xestión de condicións laborais.
o Xestión de formación.
o Xestión de trato ó cliente.
o Xestión de atención a usuarios.
o Protección de datos sensibles.
o Organización económica.
o Organización recepción
o Protocolos de xestión de calidade
Artigo 27.- Programas ocupacionais.
Disporase de programas de relación co entorno e ocupacionais elaborados polo/a
Psicólogo/a con actividades de carácter lúdico, educativo e/ou terapéutico, orientadas,
por unha parte, cara á integración dos usuarios/as no entorno e, por outra, á relación da
comunidade co centro. Potenciaranse as capacidades dos usuarios, segundo as súas
preferencias e motivacións. O centro contará con rexistros destas programacións e
actuacións.
Artigo 28.- Tratamento dos datos de carácter persoal.
O centro garantirá a seguridade e a confidencialidade dos datos de carácter persoal
facilitados polos usuarios e/ou usuarios e/ou os seus familiares, e así, de conformidade e
co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, o
usuario, no momento da sinatura do contrato, queda informado e presta o seu
consentimento á incorporación dos seus datos a ficheiros (automatizados ou non) e ó
tratamento dos mesmos, coa finalidade de prestación do servizo e beneficio dos
usuarios.
O/a/s usuario/a/s poderá exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e
oposición nos termos establecidos na lexislación vixente.
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TÍTULO III: USUARIOS , DEREITOS E DEBERES PARTICIPACIÓN E
PERDA DA CONDICIÓN DE USUARIO.
Artigo 29.- Usuario/as.
Poderán ser usuarios usuarios/as no Centro de día de Boimorto todas as persoas que
reúnan os requisitos que a continuación se sinalan tendo preferencia, en caso de
demanda superior a oferta, os que cumprindo ditos requisitos sexan dependentes fronte
ós válidos, os que residan no Concello de Boimorto como segundo criterio, sendo
dependentes e residindo no Concello seleccionarase a favor do maior grado de
dependencia , sendo igual en función da emerxencia social do/a usuario/a informada por
servizos sociais e finalmente pola orde de rexistro de entrada das solicitudes.
Son requisitos de acceso:
1. Ter cumpridos 65 anos no momento de solicitude do ingreso ou idade en cada
momento fixada legalmente para a xubilación.
2. Os pensionistas poderán solicitar o ingreso unha vez cumpridos os 60 anos.
3. A idade mínima de admisión poderase reducir a 50 anos en caso de persoas
dependentes cuxas circunstancias persoais, familiares ou sociais o aconsellen.
4. En casos excepcionais poderán ser admitidos cónxuxe, parella de feito dos
anteriores ou parentes por consanguinidade ata primeiro grado ( liña directa) mais
non teñen porque ter 65 anos ou idade de xubilación, bastaría con cinco anos
menos da fixada para xubilarse sempre que se cumpran os demais requisitos e se
acrediten.
5. Non padecer trastornos psiquiátricos que impidan o normal desenvolvemento das
relacións sociais e de convivencia cos usuarios e o persoal do Centro de día.
6. Non ter sido sancionado coa expulsión dalgún outro centro.
Darase preferencia de ingreso a usuarios valorados como dependentes diferenciando
dentro dos usuarios e a efectos dos prezos públicos a pagar ;
1. Dependentes Grado III ; Gran dependencia
2. Dependentes Grado II; Dependencia severa
3. Dependentes Grado I : Dependencia moderada
Dentro dos diferentes grados existen dous niveis, terase en conta para
selección o nivel de maior dependencia
4. Usuarios en grave risco de sufrir dependencia nun futuro.
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.
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2. Recoñécese o dereito ó goce da Miniresideincia 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.
3. A recibir un trato acorde á dignidade da persoa e ó respecto dos dereitos e liberdades
fundamentais, tanto por parte do persoal como das persoas implicadas no Centro de
día nos seus programas ou servizos.
4. A unha intervención individualizada acorde coas súas necesidades específicas, así
como a que se lles asista nos trámites necesarios de cara ó seu acceso á atención
social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que
sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.
5. A recibir información de maneira áxil, suficiente e veraz, e en termos
comprensibles, sobre os recursos e prestacións do Centro de día, e en xeral sobre a
posible percepción doutros servizos ofertados pola/s administración/s pública/s
galegas.
6. A ter asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutor/a
principal e que asegure a coherencia e a globalidade no proceso de intervención
social.
7. Á confidencialidade, sixilo e respecto en relación ós seus datos persoais e
información que sexa coñecida polos servizos sociais en razón da intervención
profesional, sen prexuízo do posible acceso ós mesmos no exercicio dunha acción
inspectora, de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de
datos de carácter persoal, todos os traballadores do Centro de día están sometidos ó
segredo profesional e confidencialidade dos datos persoais, historia de valoración,
seguimento e expediente do usuario, así como toda a información á que teñan acceso
no desenvolvemento da súa labor profesional.
8. A acceder ó seu expediente persoal e a obter copia do mesmo.
9. A elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do centro Miniresidencia previa
valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos axeitados para o seu caso.
10. A rexeitar a oferta de participación en servizos ou programas que lle oferte o centro
ou, no seu caso, a que o seu consentimento, libre e expreso, sexa requirido para a
participación nun programa, sen prexuízo do cumprimento debido das resolución
xudiciais cando estea limitada a súa capacidade de obrar.
11. A recibir unha tarxeta do centro Miniresidencia de Boimorto de carácter persoal e
intransferible que lles acredite como titulares do dereito de acceso ós servizos desta.
12. Á calidade dos servizos e prestacións recibidas, podendo presentar suxestións e
reclamacións.
13. A dar instrucións previas respecto á asistencia ou coidados que se lles poidan
administrar, ó obxecto de facer fronte a situación futuras en cuxas circunstancias
non sexan capaces de expresalas persoalmente.
14. Ó respecto ós seus dereitos lingüísticos .
15. Todos os usuarios/as teñen dereito a manter relacións cos seus familiares e
achegados, respectando as normas do Centro de día. Os usuarios/as e os seus
familiares teñen dereito a ser informados de calquera cambio que poida orixinarse
na dinámica de funcionamento do Centro de día.Os usuarios/as teñen dereito a
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recibir comunicación persoal e privada co exterior mediante zonas de visitas, acceso
a teléfono público e entrega de correspondencia.
16. Todos os usuarios/as teñen dereito á toma de decisións acerca de todo o concernente
á súa vida e, incluso, nos momentos próximos á morte (sempre que non se
transgridan os dereitos doutros ou os principios profesionais). Todos os usuarios/as
teñen dereito a unha morte digna.
17. 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.
18. Todos os usuarios/as teñen dereito a considerar como domicilio propio o
establecemento residencial que o acolle así como a exercer os seus dereitos
individuais, con especial alusión ó exercicio da vida afectiva . Teñen dereito o
aloxamento e manutención no Centro de día
Artigo 31.- Exercicio e concreción dos ditos dereitos.
As persoas usuarias do Centro de día de Boimorto teñen dereito a que na atención que
se lles preste se respecten a súa privacidade, a súa dignidade a súa autonomía a súa
capacidade de elección, a satisfacción das súas aspiracións e capacidades persoais e o
exercicio de todo os seus dereitos cívicos e sociais.
No dito exercicio o/a/s usuarios/as non poderán menoscabar os dereitos lexítimos
doutras persoas usuarias.
31.1. Dereito a privacidade.
As persoas usuarias teñen dereito a preservar a súa intimidade persoal e relacional, sen
que outras persoas interfiran nas cuestións que lles atinxe directa e exclusivamente. En
garantía da súa privacidade, as persoas usuarias exercerán os seguintes dereitos
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do
centro:
Recibir visitas en privado, nun lugar axeitado para tal fin, e comunicarse con quen o
desexen, por teléfono ou por correspondencia, en condicións de privacidade.
Coñecer o seu expediente, aprobar ou rexeitar a remisión do mesmo a persoas ou
servizos alleos ó centro, excepto en caso de que a propia persoa usuaria se traslade ó
centro de destino, e ter garantizada a conservación do seu expediente e a utlización do
mesmo e dos datos que constan nel, en condicións de confidencialidade.
31.2. Dereito a dignidade.
Ós efectos do presente regulamento, enténdese por dereito á dignidade, o dereito ó
recoñecemento do valor intrínseco das persoas, en toda circunstancia, con pleno
respecto da súa individualidade e das súas necesidades persoais.
As persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos, atendendo, segundo a súa
natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do centro:
Dereito a non ser discriminado no tratamento por razón de idade, nacemento, raza, sexo,
relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
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Dereito ó máximo respecto da súa persoa e a recibir un trato correcto por parte do
persoal e outras persoas usuarias en relación convivencial e nas relacións cotiás do
servizo.
Non ser obxecto de restricións físicas nin químicas que non foran medicamente
prescritas e aceptadas mediante consentimento informado. Nos casos de probada
discapacidade mental solicitarase consentimento ó seu representante legal ou ós seus
familiares.
Non ser obrigados a realizar servizos ou actividades que non formen parte do seu Plan
de atención persoal .
Ver respectadas as súas necesidades afectivo-sexuais.
Expresarse e transitar libremente.
31.3. Dereito a información: todos os/as usuarios/as teñen dereito a.
Ser informados por escrito e verbalmente, nunha linguaxe adaptada ó seu nivel e
capacidade de entendemento, dos dereitos recoñecidos no presente regulamento.
Recibir unha información clara e completa sobre a súa traxectoria no centro, sobre as
condicións e normativas do centro e toda a información que o individuo considere
relevante.
Coñecer os profesionais do centro e dereito a coñecer quen é a persoa ou persoas ás que
pode dirixir as súas preguntas ou solicitar información sobre cuestión relacionadas co
centro, a súa organización, a súa estancia nel, e a ser recibido en horarios convintes para
ámbalas partes.
Ser informadas, no caso de que polas súas especiais circunstancias fose necesario
adoptar algunha medida de carácter restritivo e das razóns que o xustifican.
Acceder a unha información completa, transmitida de forma comprensible, de todas as
cuestión que lle poidan afectar: estado de saúde, tratamentos e servizos.
Coñecer o prezo dos servizos que recibe e calquera variación nos mesmos por escrito.
Así mesmo, o recurso correspondente establecerá canles de información ás persoas
usuarias para comunicar aspectos xerais que afecten ó funcionamento do servizo.
Existirá un taboleiro de anuncios que se colocará nun lugar visible.
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.
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Rexeitar a participación nas actividades e tratamentos nos que non desexa participar.
Dispoñer dos seus bens e controlar as súas finanzas persoais e, no caso de que sexa a
propia institución a que asume a súa representación legal, ser informadas do estado das
súas contas con regularidade, e sempre que o soliciten por escrito.
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:
Elixir a súa roupa e, na medida do posible, as actividades nas que desexan participar
dentro ou fóra do servizo, algunha variante no menú diario, os horarios.
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.
31.6. Dereito á satisfacción.
Enténdese por dereito á satisfacción, a posibilidade de realizar as aspiracións e
capacidades persoais en todos os aspectos da vida diaria e de ver cubertas as súas
necesidades de atención.
En garantía do mesmo, as persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos,
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter de atención diúrna do centro:
Gozar, no marco do centro da oportunidade de mellorar a súa calidade de vida,
desenvolvéndose nun entorno seguro, manexable e confortable, e contar co apoio e
estímulo necesarios para maximizar as súas capacidades físicas, intelectuais, emocionais
e sociais.
Gozar dun entorno no que os dereitos das persoas usuarias sexan prioritarios respecto
dos procedementos burocráticos e organizativos.
Gozar dun entorno no que as actividades non estritamente inherentes á atención
residencial se organicen e localicen de forma que non afecten negativamente ó estilo de
vida das persoas usuarias.
Contar coas axudas técnicas que mellor se axusten as súas necesidades individuais.
Realizar visitas de carácter previo ó ingreso para coñecer o centro.
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Reintegrarse na súa praza no centro tras unha ausencia transitoria, cos límites que se
establecen no apartado referente ás faltas e sancións do presente regulamento.
Recibir unha atención individualizada de calidade, acorde coas necesidades específicas
de cada persoa.
Contar cun plan de atención persoal, revisado de forma periódica, en cuxa definición
tomen parte a persoa usuaria e/ou a súa familia.
Ter asignado a unha persoa traballadora clave ou de referencia que exerza función de
seguimento e atención individualizados.
Ter a posibilidade de levar unha vida acorde cos modos de vida habituais das persoas da
mesma idade.
Manter as relacións co seu entorno familiar, afectivo e social habitual.
Gozar da posibilidade de acceder ó centro máis próximo ó domicilio habitual, e se fose
necesario, de contar cun medio de transporte adaptado que facilite o dito acceso.
Acceder sen restricións a todas as persoas profesionais e servizos de apoio comunitarios
de saúde, servizos sociais, tempo libre ou educación.
31.7. Dereito ó coñecemento e á defensa dos seus dereitos.
Ós efectos do presente regulamento, enténdese por dereito ó coñecemento e á defensa
dos dereitos a posibilidade de acceder ás vías que permiten o exercicio efectivo dos
dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico.
Todos os usuarios/as teñen dereito á tutela das autoridades públicas, responsables dos
servizos sociais de terceira idade, para garantir o goce dos dereitos establecidos.
En garantía do mesmo, as persoas usuarias poderán exercer os seguintes dereitos,
atendendo, segundo a súa natureza, ó carácter residencial ou de atención diúrna do
centro:
Dispoñer dun contrato escrito no que se formulen os termos e as condicións no que os
servizos lle serán prestados.
Ser informados das normas e regulamentos que regulan o funcionamento e a
organización do servizo por escrito.
Participar nas avaliacións internas e externas que se realicen sobre o funcionamento do
centro, e a coñecer os resultados das mesmas por escrito.
Exercer os dereitos cívicos inherentes á condición de cidadanía.
Recorrer a un procedemento formal de reclamación que permita, no seu caso, o recurso
a instancias externas e presentar as suxestións destinadas a mellorar o funcionamento do
centro ou a calidade da atención prestada.
As persoas representantes legais ou os familiares directos das persoas usuarias con
discapacidade mental deberán ser os interlocutores co centro en todo o relativo ós
dereitos dos usuarios.
Así mesmo, deberán manifestar o seu consentimento ou desconformidade nas situación
en que se prescriban tratamentos restritivos con psicotrópicos ou contención mecánica,
asumindo as consecuencias que puideran derivarse da súa decisión.
32.- Obrigas xerais dos usuarios
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Seguindo o artigo 7 da Lei 13/2008 de 13 de decembro de Servizos Sociais. As persoas
usuarias dos servizos sociais terán os seguintes deberes:
1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso facilitando
información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o seu acceso
o Centro de día de Boimorto e comunicando as variacións que experimenten as
mesmas.
2. Comunicar ó persoal de referencia calquera cambio significativo de circunstancias
que puidera implicar a interrupción ou modificación substancial da intervención
proposta .
3. Colaborar co persoal encargado de prestarlles a atención necesaria, acudindo ás
entrevistas cos mesmos e seguindo os programas e orientacións que lles prescriban.
4. Manter unha actitude positiva en colaboración cos traballadores do Centro de día,
participando activamente no proceso que xenere a intervención social na que sexan
destinatarios.
5. Participar de maneira activa no seu proceso de mellora, autonomía persoal e
inserción social.
6. Observar e cumprir o regulamento de réxime interior e as normas de funcionamento
e convivencia do Centro de día e doutros lugares relacionados coas súas actividades
, colaborando no mantemento das instalacións e facendo un bo uso delas.
7. Observar as directrices e instrución da Dirección.
8. Poñer en coñecemento da dirección ou profesionais sinalados as irregularidades ou
anomalías que observen no funcionamento do Centro de día.
9. Aboar puntualmente o prezo polos servizos recibidos.
10. Comunicar ausencias con antelación .
11. Respectar os dereitos dos demais usuarios
Artigo 33.- Das normas de convivencia.
Nas zonas comúns (comedor, sala de estar, etc) estarase con roupa de rúa.
Calquera obxecto que se atope entrégueo en recepción inmediatamente.
Está totalmente prohibido entregar propinas ó persoal e traballadores do centro.
Procure non utilizar as zonas comúns durante as horas de limpeza, coa finalidade de
facilitar as tarefas encomendadas a este persoal.
Os usuarios/as non poderán saír do centro sen comunicalo á Dirección, e se así fora, o
Centro quedará eximido de toda responsabilidade xudicial e penal con respecto ó
residente.
Tanto o resto dos usuarios/as, como os traballadores do Centro, merecen o seu respecto
e consideración; cando se dirixa a eles, fágao con amabilidade.
Cando teña algún problema co/s seu/s compañeiro/s ou traballador/es do Centro,
procure evitar calquera tipo de enfrontamento; póñao en coñecemento da Dirección do
Centro, non das auxiliares.

158

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

Os usuarios que non desexen facer uso dun dos servizos de comedor notificarano con
alomenos catro horas de antelación.
Non está permitido sacar utensilios do comedor, tales como cubertos, vasos, panos de
mesa, etc, nin entrar alimentos que non sexan os propios do Centro.
A súa praza no comedor é fixa, non obstante, o responsable do Centro, por necesidades
do servizo poderá efectuar os cambios que consideren oportunos. Se por calquera cousa
desexa unha modificación deberá canalizala a través das solicitudes de Suxestións.
A utilización de aparatos de radio estará condicionada a que non molesten ós
compañeiros.
Non está permitido tender nin lavar a roupa dentro das habitacións, así como utilizar as
fiestras para secar as prendas.
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 residente 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 34.- Outras obrigas
o Os usuarios/as non poderán gardar no seu poder ningún tipo de medicamento nin
alimentos.Agradeceráselle ós familiares e amizades que non entreguen ós
usuarios/as alimentos non controlados polo persoal sanitario do centro.
o Toda a roupa de uso persoal deberá estar marcada con nome e apelidos para facilitar
a súa distribución e evitar perdas indebidas, de non facerse polo usuario a marcaxe
realizarase polo centro repercutindo o custe no usuario.
o En caso de que o residente non dispoña de cobertura económico-sanitaria
(Seguridade Social, Mutualidade, Aseguradora médica….) serán ó seu cargo os
gastos sanitarios ou de medicación que precise, tales como cueiros, transporte en
ambulancias, internamento en centros hospitalarios, radiografías, exploracións,
consultas médicas…
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o Serán a cargo do residente os danos causados pola súa culpa, tanto ás instalacións e
propiedades do centro, como ás dos demais usuarios/as.
o Queda prohibido fumar no centro.
o Os familiares ou representante daquel residente que cese como tal, por calquera
causa, deberán retirar do centro toda a roupa, obxectos persoais e bens de calquera
tipo, no prazo de 10 días, seguintes ó da baixa, entendéndose que transcorrido este
prazo sen que o fixeran, o centro poderá facer o uso que estime pertinente da dita
roupa, obxectos e bens.
Artigo 35.- Perda da condición de usuario/a do Centro de día.
A condición de persoa usuaria pérdese polas seguintes causas:
1. Por non proceder á ocupación do recurso nos 30 días seguintes á data da sinatura do
contrato, salvo motivos xustificados.
2. Por renuncia voluntaria que deberá constar de forma expresa, inequívoca e por
escrito.
3. Por falecemento.
4. Por impago do prezo sen xustificación durante dous meses .
5. Por ausencia no Centro de día non xustificada debidamente dun período igual ou
superior a 30 días consecutivos.
6. Porque a súa situación física ou psíquica non permita a permanencia no recurso e lle
sexa asignado un recurso alternativo en coordinación coa institución competente.
7. Por ocultación ou falsidade nos datos e/ou documentos que deben ser tidos en conta
para conceder o servizo.
8. Por falecemento.
9.

Por vontade propia do usuario, titor ou representante legal

10. Por incumprimento reiterado das obrigas do usuario.
Artigo 36- Réxime de preaviso das baixas.
O usuario ou o seu representante legal deberán anunciar por escrito a baixa voluntaria
cun preaviso de 15 días. O incumprimento do preaviso facultará ó centro para esixirlle ó
usuario ou ó seu representante unha compensación de 15 días, en concepto de danos e
prexuízos, calculados sobre a base do prezo fixado pola estancia do contrato de
admisión que poderá compensarse sobre a contía da fianza.
Non obstante, a resolución voluntaria do contrato por parte do residente ou o seu
representante, co preaviso estipulado, dará dereito a calquera deles para esixir a
devolución da parte proporcional da última mensualidade aboada.
Artigo 37.- Causas da rescisión do contrato.
O contrato subscrito entre o centro e o usuario poderá resolverse nos seguintes casos:
1. En calquera momento mediante petición do usuario/titor/representante legal.
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2. Por incumprimento reiterado das obrigas do usuario sinaladas no artigo de obrigas e
ademais as consistentes en:
a. O reiterado incumprimento das normas de utilización das instalacións do centro
reflectidas no presente Regulamento
b. Non observar unha conduta inspirada no mutuo respecto, a tolerancia e a
colaboración co fin de lograr unha boa convivencia.
c. Impago das facturas pola súa estancia no centro.
d. As condutas que afecten gravemente á boa convivencia e harmonía no centro, ou
impidan ou menoscaben a normal actividade no mesmo.
e. A embriaguez habitual ou a drogadicción.
f. A desidia e o abandono na súa hixiene persoal, negándose a recibir a asistencia
do persoal do centro.
g. Intento e/ou acoso sexual ou doutra índole a calquera outro residente ou o
persoal do centro.
h. A desobediencia manifesta ás directrices marcadas polo persoal do centro, que
prexudiquen o normal funcionamento do mesmo.
Destas inobservancias deixarase constancia no expediente individual. Con carácter
previo á resolución do contrato nestes supostos, deberá mediar o correspondente
expediente contraditorio. Unha vez mediado a Dirección do centro resolverá o
contrato, quedando polo tanto suspendida a relación Centro-residente, debendo este
último, abandonar o centro de forma inmediata.
3. No caso de que o usuario necesite unha asistencia especializada que non se
corresponda coa ofrecida no centro.
4. Por falecemento.
5. Por falta de pago.
Artigo 38.- En caso de defunción
En caso de defunción dalgún residente sen ningún familiar coñecido, o centro está
obrigado a realizar un sepelio digno, de acordo coas crenzas se fosen coñecidas. Os
gastos ocasionados, debidamente xustificados, poderanse domiciliar na conta en que se
cargaban os pagos mensuais do falecido, ou no seu caso reclamalos á persoa que
solidaria e legalmente o represente.
No caso de falecemento do residente, a Dirección do centro poñerá os medios ó seu
alcance para o seu traslado inmediato ó servizo de pompas fúnebres que el, a súa familia
ou o seu representante designaran, ou no seu caso, a que a Dirección considere máis
conveniente dando conta inmediata ós seus familiares ou amizades achegadas.
TÍTULO IV : O INGRESO DO USUARIO
Artigo 39.- A vontade do usuario.
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Ó ingreso no centro respectarase a vontade do usuario ou do seu representante legal, que
necesitarán a previa autorización xudicial no caso de maiores incapacitados
xudicialmente.
Artigo 40.- Documentación necesaria para o ingreso Solicitude do Anexo I.
Solicitude de acceso:
As solicitudes para acceder ós servizo/s do Centro de día (modelo anexo 1)
formularanse por escrito dirixidas á Dirección do Centro , no modelo oficial que se lles
facilitará a tal efecto e serán rexistradas de entrada. Acompañaranse de :
o Certificado médico co diagnóstico (patoloxías, enfermidades infecto-contaxiosas,
trastornos psíquicos, antecedentes psiquiátricos…) e coa posoloxía do tratamento
farmacolóxico a subministrar, dietas especiais…
o Valoración profesional do grao de dependencia.
o Documentos acreditativos da personalidade, tarxeta sanitaria, seguro de decesos (de
telo), certificado conta bancaria.
o Informes sociais e do entorno familiar.
o Datos da unidade familiar e dos contactos familiares.
Os servizos do centro, poderán realizar outro recoñecemento para comprobar a
información aportada sobre o estado do usuario e solicitar maior documentación
Artigo 41- Entrega do Regulamento de Réxime Interior.
Entregarase ó usuario unha copia do exemplar deste Regulamento deixándose
constancia da entrega e da data da mesma. O RRI está asinado en cada unha das súas
páxinas pola Dirección do centro.
Artigo 42.- Período de proba.
Establecerase un período de proba dun mes de duración para a adaptación do usuario ó
centro e para a súa avaliación polo equipo interdisciplinar do mesmo sobre a idoneidade
ou non do recurso.
Durante este mes poderase rescindir o contrato.
As partes comprométense a restituír a parte proporcional por días non gozados do
entregado á conta de non esgotarse o prazo de proba.
Artigo 43.- Formalización do contrato. Forma e Anexos.
Entre a entidade, o interesado e a persoa responsable do mesmo formalizarase un
contrato (anexo 2 a este Regulamento) que regulará todos os aspectos da relaciónestancia, dende o ingreso ata a súa baixa, dentro dos preceptos do presente regulamento.
En caso de que o interesado non poida asinar o contrato por imposibilidade física ou
psíquica, farase constar no mesmo polo familiar ou persoa que o represente.
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Se o usuario non puidese asinar, colocarase a pegada dactilar do dedo índice dereito no
lugar asinado para a súa sinatura. De non poder asinar o familiar ou responsable,
procederase de igual forma.
Forma do contrato.
O contrato escrito expedirase por duplicado e irá asinado por ámbalas dúas partes.
Entregarase unha copia ó usuario.
Anexos ó contrato.
Ó contrato anexarase a seguinte documentación:
o Un inventario de pertenzas do usuario no momento do seu ingreso no centro.
o Unha declaración na que se especifique o destino/destinatario das súas pertenzas no
caso de falecemento.
o Xustificante do depósito de obxectos de valor na caixa forte do centro, de ser o caso.
o Copia da autorización á entidade bancaria para o cargo na conta correspondente das
cantidades bancarias debidas polos servizos prestados.
Artigo 44.- Documentación acreditativa das condicións do usuario.
Xunto ás solicitudes os interesados/as deberán achegar os documentos necesarios para
xustificar o cumprimento dos requisitos para ser usuario sinalados neste regulamento.
A Dirección do Centro de día comprobará o contido das solicitudes presentadas,
podendo a estes efectos, de oficio ou a través da persoa solicitante, recadar os datos e
informes que sexan necesarios para a tramitación da dita solicitude.
Artigo 45.-Estudo das solicitudes e elaboración de lista de espera.
Ou estudo das solicitudes presentadas para ocupar praza do Centro de día do Concello
de Boimorto realizarase pola Comisión Técnica de valoración avaliación e seguimento ,
analizando unha a unha por orde de rexistro ditas solicitudes .
Comisión Técnica de valoración avaliación e seguimento .
Estará formada por :
Presidente :
O Alcalde do Concello (Suplente 1º Tenente Alcalde)
Vogais:
1º

A Dirección do Centro. (Suplente: O/A Psicólogo/a)

2º

O/A Psicólogo/a. (Suplente: O / A Traballador/a Social do Concello)

3º

O / A Traballador/a Social do Concello. (Suplente: administrativo/a con
funcións no Centro)

Secretario/a:
O/A do Concello.
Realizarán reunións ordinarias ou último día hábil de cada mes e extraordinarias por
convocatoria do Presidente.
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A preferencia para o ingreso será en caso de demanda superior a oferta, os que
cumprindo ditos requisitos sexan dependentes fronte os válidos, os que residan no
Concello de Boimorto como segundo criterio, sendo dependentes e residindo no
Concello seleccionarase a favor do maior grado de dependencia , sendo igual en función
da emerxencia social do/a usuario/a informada por servizos sociais e finalmente pola
orde de rexistro de entrada das solicitudes.
A resolución deberá ditarse e notificarse á persoa solicitante deberá ser motivada e
pronunciarase non seguintes extremos: indicar a concesión ou denegación do servizo
solicitado.
Atendendo á análise realizada, incluirase a adxudicación da praza vacante si estivera
dispoñible ou, en outro caso, a indicación de que a persoa solicitante queda incorporada,
nun concreto orde nunha lista de espera.
A lista de espera é o instrumento a través da cal a Comisión Técnica de avaliación
seguimento e valoración establece un orde de preferencia entre as persoas que obteñan
o recoñecemento do seu dereito a acceder á miniresidencia, pero ás que aínda non se lles
foi asignada praza por non existir vacante dispoñible na data da resolución.
A Dirección informará ás persoas interesadas sobre a súa situación na lista de espera.
Os criterios sinalados de preferencia aplicaranse para configurar e actualizar a lista de
espera.
Atendendo a estes criterios, a lista de espera será obxecto de actualización permanente a
medida que as novas solicitudes son valoradas e resoltas, o que producirá os axustes
necesarios na súa ordenación.
As persoas solicitantes terán acceso ó seu expediente e poderán solicitar á Comisión
Técnica de avaliación seguimento e valoración a revisión do mesmo cando variaran
substancialmente as súas circunstancias persoais e como consecuencia desta alteración,
puidera modificarse a valoración efectuada. A Comisión Técnica poderá efectuar a dita
revisión de oficio.
Artigo 46.- Efectividade da condición de usuario.
A condición de persoa usuaria do Centro de día farase efectiva mediante resolución
asinada pola Dirección do centro previa proposta da Comisión Técnica de Valoración e
seguimento e sinatura do contrato modelo anexo a este regulamento.
Artigo 47 .- Sobre o expediente individual.
O expediente individual de cada residente conterá como mínimo os seguintes datos:
1. Datos de identificación (nome e apelidos, DNI, lugar e data de nacemento).
2. Datos dos familiares, titor ou representante legal.
3. Data e motivos de ingreso.
4. Copia do documento contractual de ingreso ou, no seu caso, autorización xudicial de
internamento.
5. Historia social e, no seu caso, psicolóxica.
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6. Historia clínica (con especificación de visitas ou consultas facultativas efectuadas,
nome e cargo que ocupa quen fai o recoñecemento, data, motivo, diagnóstico,
tratamento e outras indicacións).
7. Contactos do usuario con familiares (motivo, frecuencia e reacción ante os
mesmos).
8. Contactos mantidos polos responsables da residencia con familiares, titores ou
responsables legais (frecuencia e obxecto dos mesmos).
9. Observacións sobre a convivencia do usuario no centro.
TÍTULO V : ÓRGANOS DE XESTIÓN E DA PARTICIPACIÓN DOS
USUARIOS.
Artigo 48.- Participación dos usuarios na Asemblea Xeral.
O sistema de participación dos usuarios nos órganos de xestión concrétase mediante a
Asemblea Xeral.
A Asemblea Xeral constitúese polos usuarios do Centro e polos traballadores do Centro
estes últimos con voz pero sen voto.
A Asemblea Xeral reunirase en sesión ordinaria unha vez trimestralmente, e en sesión
extraordinaria cantas veces sexan necesarias, a petición do 25% dos usuarios/as ou
socios.
A convocatoria de cada Asemblea realizarase polo Presidente da mesma ou pola
Dirección do Centro, cunha antelación mínima de sete días. Farase pública no taboleiro
de anuncios do Centro, facéndose constar o seu carácter, a hora e a orde do día.
A Asemblea quedará formalmente constituída coa presenza de alomenos o 10% dos
socios ou usuarios/as en primeira convocatoria e en segunda, que necesariamente
realizarase media hora despois, calquera que sexa o número de asistentes.
Unha vez reunida, efectuarase a oportuna elección do Presidente e do Vicepresidente da
Asemblea Xeral polo procedemento de man alzada, previa presentación dos candidatos
a cada cargo. A duración do mandato será de dous anos, ou ata que cause baixa no
Centro algún dos seus membros.
Os acordos da Asemblea Xeral tomaranse por maioría simple dos presentes.
En cada reunión da Asemblea levantarase unha acta onde figure:
1. Número de asistentes.
2. Desenvolvemento da Orde do día.
3. Acordos tomados.
Unha copia da acta deberá publicarse no taboleiro de anuncios do Centro.
Son facultades da Asemblea Xeral:
1. Elaborar programa anuais de actividades.
2. Acordar por maioría de 2/3 a renovación dos cargos da Asemblea Xeral, sempre que
medir causa xustificada.
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3. Formulación e resolución de posibles problemas que puideran xurdir no Centro, co
obxecto de procurar e mellorar o bo funcionamento do Centro.
4. Elaborar unha acta ou informe sobre o funcionamento do Centro.
5. Velar por unhas relacións de convivencia participativas e democráticas entre os
usuarios.
6. Adoptar os acordos pertinentes en materia de premios e sancións.
7. Estimular a solidariedade entre os socios e usuarios/as
Artigo 49.- Sistema de recollida de suxestións e canalización e resolución de
queixas ou reclamacións. Libro de reclamacións.
O sistema de recollida de suxestións, canalización e resolución de queixas e
reclamacións levarase a cabo de forma directa mediante un caixa de correo de
suxestións e queixas que será atendido e posto en coñecemento da Dirección do centro
diariamente a través da Folla de reclamacións e/ou Suxestións.
A resolución das reclamacións e o estudo das suxestións realizaranse de forma
inmediata poñéndoo en coñecemento das persoas responsables, así como dos usuarios
afectados.
Cando a queixa afecte a máis dun usuario ou á organización do Centro e a resolución da
mesma require certa complexidade, será convocada pola Dirección do Centro unha
Asemblea Xeral que terá coma orde do día a problemática formulada.
A disposición dos usuarios, familiares e representantes legais existirá un Libro de
reclamacións dilixenciado que será visto e controlado pola Dirección semanalmente.
Artigo 50.- Comisión de avaliación, seguimento e valoración.
Estará formada por :
Presidente :
O Alcalde do Concello (Suplente 1º Tenente Alcalde)
Vogais:
1º

A Dirección do Centro. (Suplente: O/A Psicólogo/a)

2º

O/A Psicólogo/a. (Suplente: O / A Traballador/a Social do Concello)

3º

O / A Traballador/a Social do Concello. (Suplente: administrativo/a con
funcións no Centro)

Secretario/a:
O/A do Concello.
Realizarán reunións ordinarias o último día hábil de cada mes e extraordinarias por
convocatoria do Presidente.
TÍTULO VI: DAS INFRACCIÓNS E SANCIÓNS DO RÉXIME
SANCIONADOR DAS PERSOAS USUARIAS DOS SERVIZOS SOCIAIS.
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Artigo 51.- Das infraccións das persoas usuarias da Miniresidencia.
1) Constitúen infraccións do réxime sancionador das persoas usuarias dos servizos do
Centro de día de Boimorto as accións e omisións dos suxeitos responsables
tipificadas e sancionadas no presente título.
2) As infraccións previstas no presente título clasifícanse en leves, graves e moi graves.
3) Enténdese por reincidencia, aos efectos do presente regulamento , a comisión dunha
infracción unha vez o suxeito fose sancionado, mediante resolución firme, por esa
mesma infracción ou por outra de gravidade igual ou maior ou por dúas ou máis
infraccións de gravidade inferior, durante os dous últimos anos.
Artigo 52. Infraccións leves.
Consideraranse infraccións leves calquera incumprimento do regulamento de réxime
interior ou das normas de funcionamento que, pola natureza ou gravidade, non se
tipifiquen como graves ou moi graves.
Artigo 53. Infraccións graves.
Terán a consideración de infracciones graves:
o Non facilitar á entidade ou órgano da administración da Miniresidencia os datos
que se lle requiran ou falsear datos ou non comunicar a alteración das circunstancias
ou requisitos que determinen o outorgamento ou a continuidade da prestación.
o O incumprimento do regulamento de réxime interior ou das normas de
funcionamento cando ocasionen prexuízos notorios na prestación do servizo ou
produzan danos ou prexuízos graves a outras acodes usuarias ou ao persoal
traballador.
o A reincidencia na comisión de infracciones leves.
Artigo 54. Infraccións moi graves.
Terán a consideración de infracciones moi graves:
o Provocar desordes e alteracións moi graves no servizo que fagan imposible a
continuidade da prestación.
o A agresión física, acoso ou maltrato cara ao persoal do centro, programa ou servizo,
ao resto de persoas usuarias ou as persoas visitantes.
o Ocasionar danos ou subtraer bens do centro, doutras acodes usuarias, do persoal
traballador ou, no seu caso, das persoas visitantes.
o A falta inxustificada de pago.
o A reincidencia na comisión de infraccións graves.
Artigo 55. Sancións.
As infraccións sancionaranse da forma seguinte:
o Infraccións leves:
-

Apercibimento público.
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Suspensión dos dereitos de participación de acódelas usuarias ou restricción na
participación nalgunhas actividades, por un periodo non superior a quince días.

o Infraccións graves:
-

Suspensión dos dereitos de participación de persoas usuarias ou restrición na
participación nalgunhas das actividades, por un período non superior a seis
meses.

-

Suspensión temporal da prestación do servizo, por un período non superior a tres
meses.

o Infraccións moi graves:
-

Suspensión temporal da prestación do servizo, por un período non superior a seis
meses.

-

Revogación da adxudicación da praza , temporal ou definitivamente.

Artigo 56. Do procedemento sancionador.
1. En caso de infraccións leves, graves e moi graves a iniciación do expediente
corresponderá á persoa titular da dirección do centro, a instrución realizarase por
persoal laboral fixo da Miniresidencia designado ao efecto.
2. Á vista do expediente remitido e previa audiencia da persoa presuntamente
infractora, emitirase unha proposta de resolución que será notificada á persoa
interesada. A resolución do procedemento corresponderá á Comisión e avaliación e
seguimento do centro que impoñerá no seu caso as sancións por infracción leve,
grave ou moi grave, sancións que serán comunicadas ao usuario xunto con recursos.
Contra devandita resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderanse
interpoñer os recursos administrativos previstos na Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Nos casos de risco inmediato para a integridade física dos usuarios ou persoal do
Centro a Dirección adoptará as medidas cautelares que considere oportunas
comunicándoo inmediatamente á Comisión de Avaliación e Seguimento do Centro.
3. No non previsto na presente norma atenderase á regulación do procedemento
sancionador do título IX da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e ao establecido
no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
procedemento para o jercicio da potestade sancionadora.
TÍTULO VII: RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 57.- Prezos Públicos
A relación de prezos, achégase como anexo III a este Regulamento de réxime interno e
estarán expostos e actualizados para libre consulta dos usuarios. Neste anexo tamén
constan os prezos dos servizos complementarios ou optativos.
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Os servizos contratados son os de pensión completa: aloxamento, manutención cinco
comidas , uso de todos os servizos prestados directamente por persoal propio do Centro
de día e uso das instalacións da residencia cos prezos sinalados no anexo III deste
regulamento que poden modificarse por acordo do Pleno do Concello de Boimorto e
teñen devengo mensual.
Non están incluídos no prezo da estancia o material que precise o residente para o seu
uso persoal , os custes de excursións programadas pola entidade, os servizos prestados
por profesionais alleos a Miniresidencia ( podólogo, taxi, servizo relixioso , perruquería
..) , teléfono e análogos servizos á cargo do usuario sinalados neste Regulamento.
Artigo 58.- Réxime de modificación dos prezos
Os prezos públicos poderán modificarse por acordo do Pleno do Concello de Boimorto
entrando en vigor a modificación ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia.
Artigo 59.- Forma e período de pago
O pago da mensualidade efectuarase por adiantado e dentro dos 5 primeiros días de cada
mes, da seguinte forma: a primeira mensualidade xunto con fianza aboarase ó contado
na secretaría do centro, expedíndose a correspondente factura ou recibo xustificativo do
pago realizado. As restantes mensualidades, ata a extinción do presente contrato,
domiciliaranse na conta designada a este acto polo residente ou representante.
No suposto de ingreso dentro da segunda quincena do mes ou de estancia inferior ós
quince días o cobro procedente será de quince días.
Expedirase unha factura polo cobro dos servizos prestados tanto dos obrigatorios como
daqueles outros opcionais. Entregarase copia ó usuario.
No suposto de que os recibos de estancia mensual resultaran impagados por causas
alleas ó centro, pasarían ó cobro por segunda vez, engadindo os gastos ocasionados pola
devolución e dando coñecemento ó residente, familiar ou representante da incidencia ó
obxecto de regularizar a situación. Ante a persistencia de negativa de pago, o centro
poderá derivar o cobro ó representante legal; comprometido de forma solidaria segundo
se establece no contrato de admisión. Efectuado o anterior, se a negativa ó pago polos
servizos prestados continuara, o centro poderá resolver o contrato de admisión do
residente, reservándose os dereitos a exercitar acción legais que correspondan, tendentes
ó total resarcimento do que lle é debido.
Artigo 60.- Fianza e reserva da praza.
60.1 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
60.2. A reserva de praza.
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No caso de ausencia voluntaria non superior a 30 días anuais deberase reservar a praza,
pero a residencia poderá cobrar o prezo de estancia completa.
As ausencias forzosas transitorias por internamento nun centro sanitario,
convalecencia….comportan a reserva da praza sen límite de tempo e nas mesmas
condicións económicas antes citadas. Entenderase por ausencia a partir de dez días
ininterrumpidos sen ocupar praza.
O impago das cantidades correspondentes á reserva de praza determinará o dereito do
centro á súa libre disposición.
O falecemento do residente será causa de extinción automática do contrato de admisión,
non podendo o seu representante nin os seus herdeiros reclamar do centro a devolución
da cota xa aboada, correspondente ó mes onde se produzo o óbito. Neste caso, o centro
poñerá a disposición do representante do residente ou dos seus herdeiros os obxectos
persoais do falecido, tan pronto como sexan reclamados.O cobro por parte da
Residencia dos gastos ocasionados e non pagados efectivamente polo óbito
contemplarase na liquidación final xa que son de cargo e conta do residente
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ANEXO I
SOLICITUDE DE INGRESO MINIRESIDENCIA BOIMORTO
1) DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

Nº AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL

Nº DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

ESTADO CIVIL

DATA DE NACEMENTO

CONVIVE CON

2) DATOS DO FAMILIAR
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

Nº DNI

LOCALIDADE

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

ESTADO CIVIL

DATA DE NACEMENTO

ALERXIAS COÑECIDAS
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DATOS DE INGRESO
ATENCIÓNS QUE NECESITA
 Servizo de Centro de Día.
HABITACIÓN
 Dobre

 Individual

DATA DE INGRESO:
DOCUMENTACIÓN ADXUNTA:
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................

*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................
*.......................................................................
.........................................................................

En Boimorto, a ____ de _____________ de _______
O solicitante ou representante legal.

Asdo.-____________________________

RÉXIME DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De conformidade coa Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter
persoal a través dos datos recompilados no presente formulario, o abaixo asinante
presta o seu consentimento para o tratamento dos datos de carácter persoal
facilitado, que serán incorporados ó ficheiro denominado rexistro de entidade
prestadora de servizos sociais da titularidade da Secretaría Xeral de Familia e
Benestar da Consellería de Traballo e Benestar e que consta inscrito no rexistro da
AEPD, cuxa finalidade é a xestión do rexistro de entidades prestadoras de servizos
sociais. Así mesmo infórmoo que poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición a través de escrito dirixido á Secretaría Xeral
de Traballo e Benestar, Edificio San Caetano s/n 15781. Santiago de Compostela.
A Coruña. Ou ben mediante a remisión dun correo electrónico ó seguinte
enderezo: inspección.ssociais @xunta.es achegando a documentación que acredite
a súa personalidade, nos casos nos que proceda, e aquela que xustifique a
solicitude.
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ANEXO II
CONTRATO ASISTENCIAL CENTRO DE DÍA DE BOIMORTO
En Boimorto, a __________ de_____________de ________
D./Dna.__________________________________________, con DNI______________,
en calidade de _________________________________, do Centro de Día de Boimorto,
con enderezo en Rúa Gándara, con número ______________ de rexistro de
autorización
administrativa
de
funcionamento,
resolto
con
data
____________________,
E, D./Dna. _______________________________________, actuando en representación
de D./Dna. ______________________________________, como _________________
(no sucesivo, o familiar),
MANIFESTAN:
1. Que o Centro de Día de Boimorto ten como finalidade primordial a atención
continuada, especializada e terapéutica ás persoas que presta os seus servizos, para
facilitar o mantemento da súa autonomía e o retraso no deterioro producido pola
idade.
2. Que o familiar coñece as instalacións do Centro de Día así como as condicións de
estancia e achegas económicas e recibe e acepta o contido do Regulamento de
funcionamento da Miniresidencia de Boimorto.
3. Que o familiar está interesado en que dende o Centro de Día de Boimorto se preste
atención ó seu familiar, a través dos servizos solicitados, a cuxo fin ámbalas partes
libre e voluntariamente formalizan os seguintes acordos.
ACORDAN:
4. Que durante o tempo que D./Dna. _____________________________ permaneza
no Centro, realizará as actividades pautadas no horario xeral do Centro respectando
o Regulamento de funcionamento do Centro de Día de Boimorto
5. D./Dna. ___________________________________ comprométese ó cumprimento
do regulamento interno e das normas xerais e específicas de funcionamento que en
cada momento se determinen pola Dirección do Centro, así como a cumprir as
normas e condicións específicas de prestación de cada un dos servizos utilizados.
6. As causas de extinción do presente contrato son as sinaladas no Regulamento de
funcionamento do Centro de Día de Boimorto.
7. Comprométense a aboar as achegas económicas por estancia no Centro de Día de
Boimorto establecidas en ____________________ €/ mensuais , sen prexuízo das
derivadas doutros servizos segundo prezos públicos sinalados no Anexo III do
Regulamento de funcionamento do Centro de Día de Boimorto. Achegas que
poderán ser modificadas con efectos mensuais por acordo do Pleno do Concello de
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Boimorto, entrando en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia
8. O Centro de Día de Boimorto, no cumprimento da normativa vixente, subscribiu a
Póliza de Seguros que cubre o continente máis o contido do Centro e a
responsabilidade civil do Centro ademais conta cun libro de suxestións e
reclamacións e libro rexistro de usuarios.
9. O familiar que subscribe o presente contrato autoriza ó persoal do Centro para
proceder ó seu traslado a un Centro hospitalario no caso de urxencia ou necesidade
motivada pola enfermidade ou accidente.
10. O Centro establece un período de proba dunha duración dun mes, no que os usuarios
adaptaranse ás actividades e ó ritmo do Centro, se isto non sucedera, podería causar
baixa temporal ou definitiva.
11. Un dos obxectivos do centro e tamén difundir todo o referente a prácticas de bo
funcionamento dun centro de día por isto,
 autorizo

 non autorizo

ó centro para que o usuario sexa fotografado, gravado en vídeo, apareza en prensa
ou TV e no material informativo do centro cos fins de divulgación e sensibilización
sinalados.
12. En todo o non expresamente pactado neste contrato rexerase polo que se establece
non Regulamento de funcionamento do Centro de día de Boimorto.
Documentación adxunta:
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
E para que conste e xurda os efectos oportunos, os contratantes asinan o presente
contrato por duplicado no lugar e data indicados no encabezamento.
O/A residente,

Familiar de D./Dna

D./Dna.________________________

D./Dna.________________________

A Dirección do Centro

D./Dna.________________________
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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 24 horas. 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.
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7. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA
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A análise económica financeira realizarase nun período de estudo de cinco anos.
- Gastos
- Previsións de ingresos
- Estrutura da conta de resultados
É importante ter en conta de que partimos do feito de que a construción e equipamento
do centro xa está realizada, polo que o gasto en inversións é nulo o cal supón un punto
forte importante á hora de poñer en marcha as instalacións.
7.1.- PREVISIÓN GASTOS
Neste apartado referímonos aos desembolsos necesarios para o exercicio da actividade,
incluso no suposto de que non houbera clientela. Engloba tanto os variables, é dicir, que
dependen do volume de ocupación como os fixos, que son independentes do mesmo.
Hai que ter en conta, que durante un certo tempo, é posible que os ingresos sexan nulos
ou escasos e dificilmente compensen os gastos. Polo que, en consecuencia, será
necesario realizar un exercicio de previsión sobre o número de meses que pode
producirse a situación anterior, e en consecuencia, contar con fontes de financiamento
suficientes para afrontar o desfase económico temporal entre ingresos e gastos.
Os aprovisionamentos ( alimentos e bebidas) para o servizo de comedor e os
consumibles ( produtos de farmacia...), consideramos que son de natureza variable, pois
dependen do volume de ocupación da miniresidencia e centro de día.
Outros gastos, como a enerxía e o combustible, nun principio de carácter variable, non o
son tanto neste tipo de actividades e imos consideralos fixos ( a pesar de que
conceptualmente son variables, pois dependen do volume de facturación), posto que a
variación no consumo por ter o centro cheo non varía moito de se está ocupado
soamente nun número pequeno de prazas.
O tempo medio de maduración da actividade é de aproximadamente un ano. Desde que
se abre a actividade, ata que acada o pleno rendemento pasa un ano por termo medio.
Esta información foi obtida das entrevistas aos propietarios de centros residenciais.
A continuación, presentamos un cadro cos gastos anuais estimativos neste tipo de
establecementos tendo en conta os seguintes porcentaxes de ocupación media prevista
no primeiro ano de actividade:
o Miniresidencia: 100% ( 24 prazas son 23 xa que unha de enfermería non ten
carácter residencial ).
o Centro de día: 50% ( 15 prazas na primeira anualidade das 30).
Servizos externos:
o Persoal: servizo relixioso ( cura), podoloxía, perruquería.
o Servizos profesionais independentes.
o Servizo de transporte e taxi.
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Todos os datos son estimativos, e obtidos a partir doutros centros similares e de estudos
realizados polo Instituto Galego de Promoción Económica ( Igape).
GASTOS ESTIMATIVOS MENSUAIS
CONCEPTO

IMPORTE

-

Manutención (un cociñeiro e dous pinches cobertura de
quendas 365 días o ano: 3.904,48 €, incluída cota patronal o
mes e pagas extra.

-

Custe comida 5.455,52€ o mes ive 8% o custe por usuario
ascendería a 8,21 € o día mais é necesario sinalar que
436,44€ mensuais de ive soportado se non externalizamos
o servizo , facendo unha xestión indirecta o ive soportado
ascende a 748,8€.
Tendo en conta que os usuarios do centro de día non
aportan financiamento os custes de persoal en fins de
semana hai que conseguir da apertura externa do
comedor un beneficio de aproximadamente 400€.

-

Seguros

-

Subministracións:
-

Luz

-

Auga

-

Gas

9.360,00 €
250,00 €

1.000,00 €
95,00 €
1.300,00 €

-

Comunicacións ( teléfono)

-

Soldos

-

Conceptos nocturnidade e outros

559,00 €

-

Pagos mutua

318,60 €

-

Servizos profesionais independentes

300,00 €

-

Gastos de mantemento do edificio ( desgaste do material)

250,00 €

-

Asistencia médica ( farmacia) existen diferentes tipos de ive
segundo o produto farmacéutico
prevemos para
parafarmacia non medicamentos nin incontinencias.. 18% de
ive

600,00 €

-

Produtos de limpeza

800,00 €

-

Material de oficina

400,00 €

600,00 €
27.427,83 €
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CONCEPTO

IMPORTE

-

Ascensor

400,00 €

-

Lavandería

350,00 €

-

Varios ( correos, pagos inmediatos, dietas padroado...)

300,00 €

-

Publicidade e propaganda

133,33 €

-

Amortización e gastos financeiros equipos/ aplicacións
informáticas

155,00 €

IMPORTE TOTAL

44.598,76 €

o Manutención.
Ver táboa
o Seguros.
O centro está obrigado a manter vixente unha póliza de seguro que cubra a
responsabilidade civil e de accidentes dos usuarios/as e do persoal.
o Subministracións.
Neste apartado inclúense os gastos relativos a electricidade, auga ( 180 m3 mensuais),
gas ( calefacción e bombonas cociña) e teléfono.
Gasto total mensual: 2.995 euros
É evidente que o consumo variará o longo dos meses posto que existen épocas do ano
con maior consumo de gas. Tamén se verá reflectido a evolución no gasto a medida que
aumente o número de residentes.
Gasto

Hipóteses ( 1700 m2)

Custe de subministros e mantemento

22,90 euros/ m2 e ano

Dato de estatísticas doutros centros

o Soldos e Seguridade Social.
Outro capítulo importante na explotación do centro é o persoal empregado. Hai que ter
en conta que temos persoal fixo no centro e persoal cuxos servizos préstanse en función
da demanda do centro tamén cabe sinalar que segundo o Convenio polo que se opte
sen prexuízo da negociación dun convenio propio cos traballadores ten
repercusións nos custes barallados. Os salarios do persoal establécense en base ao
salario base marcado trala consulta de varios Convenios entre eles o “Convenio
Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Persoas Maiores” ( DOG núm. 127
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do 2/7/2007; DOG núm. 113 do 12/6/2008 corrección erros). V Convenio marco
estatal de servizos de atención as persoas dependentes e2008/2011 , etc…….
Na seguinte táboa vemos cales son os soldos dos diferentes profesionais que forman o
centro:
OCUPACIÓN

Grupo de
cotización

SOLDO
MENSUAL

SEGURIDAD
E SOCIAL

COSTE TOTAL
MENSUAL

ANUAL

DIRECTOR (1)

1

1.866,13 €

615,82 €

2.481,95 €

34.747,30 €

ADMINISTRATIVO (1)

7

1.013,80 €

334,29 €

1.348,09 €

18.873,26 €

PSICOLOGO ( 1)

1

1.566,02 €

515,46 €

2.081,48 €

29.140,72 €

FISIOTERAPEUTA (1)

2

1.265,86 €

417,73 €

1.683,59 €

23.570,03 €

unha a xornada parcial e o
que sobra para cubrir horas
de asistencia médica

2

2.531,72 €

835,46 €

3.367,18 €

47.140,52 €

1 MANTEMENTO

8

1.031,83 €

340,50 €

1.372,33 €

19.212,67 €

945,69 €

312,07 €

11.348,28 €

3.744,93 €

15.093,21 €

211.304,94 €

27.427,83 €

383.989,62 €

ATS ( 2)

AUXILIARES(12)
xa se calcula a cobertura de
vacacións

10

COSTE TOTAL

En relación ao cadro de persoal, preveuse por encima do mínimo establecido segundo a
Orde do 18 de abril de 1996 modificada pola de ( 13 / 04 /2007 DOG núm 80 de 13 / 04
/2007) pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo no relativo á
regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de
atención á persoas maiores.
O cálculo do número de auxiliares que tamén fan as funcións de limpeza e lavandería e
mediante os seguintes rateos e segundo o establecido na Orde nomeada anteriormente:
-

Miniresidencia: 0,35 con dependencia, computa persoal xerocultor e de asistencia
sanitaria

-

Centro de día: 1 cada 10 usuarios/as mínimo 2. 50% de 30 en total 15, total
auxiliares 2
TOTAL: 12 a xornada completa, cobertura os 365 días e noites o
ano.

-

O médico dedicará en horario localizado as 24 horas ( non presencial) sinalado no
organigrama de persoal.

o Pagos mutua.
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Inclúe as modalidades de hixiene, ergonomía, medicina do traballo e seguridade. A
continuación prevemos un importe detallado do mesmo:
a. Ergonomía:

12,03 €

b. Hixiene:

48,13 €

c. Medicina do traballo:

37,73 €

d. Seguridade:

60,16 €

Total base impoñible: 158,05 cota
e. Ive 18,00% 8,45 Importe total: 186,50 euros empregado e ano.
o Persoal externo.
Debido á dimensión deste tipo de equipamentos, o normal é que certos servizos se
exterioricen. Os servizos externos engloban tanto os servizos de asesoría como os de
profesionais que prestan os seus servizos de forma non continuada e que non forman
parte da empresa, neste caso, perruquería, podoloxía, etc.
O persoal por horas terá unha retribución en función das horas traballadas. Aos
seguintes servizos asignámoslle o seguinte soldo por hora que asume o usuario/a do
centro:

SERVIZOS EXTERNOS A CARGO DO USUARIO/A
SERVIZO
- Podoloxía
- Cura ( servizo relixioso)

COSTE/ HORA CON IVE

HORARIO

12 euros/ sesión
10 euros/ asistencia

- Perruquería

12 euros/ sesión

- Servizo taxi

10 euros/ hora

Segundo as necesidades
dos usuarios/as do centro.

As tarifas expostas serán contratadas aos profesionais necesarios para os diferentes
servizos, cunha estimación realizada segundo consultas a outros centros.
o Servizos profesionais independentes.
Pagos a unha xestoría para a realización de todos os trámites necesarios en relación á
administración do centro ( administrativos, fiscais, persoal...).
o Gastos de mantemento do edificio.
O equipamento do edificio ten un valor aproximado de 200.000 euros, consideramos un
1,5% de desgaste do material anual, tendo en conta que esta en vigor a garantía da
empresa subministradora.
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o Asistencia médica ( farmacia).
Supón o subministro de produtos sanitarios necesarios ( guantes, apósitos, vendas,
algodón, papel para padiolas, cremas fisioterapia...) entendese que medicación produtos
de incontinencia teñan cobertura polo seguro do usuario.
o Produtos de limpeza.
Tendo en conta as dimensións do centro o gasto en
material de limpeza será elevado estimando 800
euros/mes ( produtos de limpeza, papel hixiénico,
xabón, toalliñas de man...).
Temos en conta que non exteriorizamos o servizo xa
que nas funcións das auxiliares engadimos as de
limpeza, segundo os datos consultados a outros centros en funcionamento.
o Material de oficina.
Neste apartado inclúense todo os gastos relativos ao material de oficina utilizado polo
persoal do centro en tarefas administrativas ou do propio traballo asistencial.
De igual modo que nas outras partidas extrapoláronse os datos a partir dos obtidos en
diferentes centros.
o Ascensor.
Gastos en relación ao mantemento do ascensor, o cal dispón de tres paradas no edifico.
o Lavandería.
Gastos derivados do servizo de lavandería e pranchado en relación a deterxentes e
análogos.
o Varios.
Diferentes gastos que poidan xurdir no funcionamento diario do centro como correos,
pagos inmediatos que haxa que facer, etc. Importe de 210 euros.
Tamén segundo a forma xurídica adoptada, imos a ter gastos polo que resulta necesario
prever unha partida para os mesmos. Por exemplo, no caso de fundacións mensualmente
teremos gastos do padroado, etc. Importe de 90 euros mensuais.
o Publicidade e propaganda.
A promoción do centro responderá a unha campaña publicitaria en diversos medios (
xenéricos e especializados) así como á presentación do centro en diversos actos.
Esta campaña publicitaria realizarase nos seguintes medios:
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− Prensa xenérica: xornais e publicacións locais.
− Prensa especializada: diversas revistas.
− Internet: Creación dunha páxina web con ampla información sobre o centro.
− Reparto de información e presentacións do centro en toda a comarca e
provincias.
Dossieres informativos: 500 unidades a 0,8 euros/unidade: 400 euros ( ano 0)
200 unidades/ ano: 160 euros/ ano
Prensa: 500 euros
Internet: 700 euros que inclúe a creación dunha páxina web e conexión durante 1 ano.O
mantemento é de 120 euros/ ano.
o Servizo de transporte
Non están contabilizados nesta aproximación xa que non sabemos dos usuarios do
centro de día cantos solicitarán o servizo , nin que servizo prestar xa que depende do
número de usuarios ( autobús, taxi etc.. ) poden darse servizos co 065 , tamén familiares
e ademais de ter 15 dependentes con financiamento publica, é dicir, praza concertada
compensaríase gasto e ingreso.
Na primeira anualidade sería necesario considerar o transporte para 15 usuarios en bus
pequeno , taxi, barallar o máis económico.
En todo caso, o custe estimase nun prezo de 120 euros/ mes a cada usuario e con ive
incluído.
o Amortizacións e gastos financeiros do equipo informático
Trátase dunha inversión que inicialmente non temos a súa dispoñibilidade polo que
debemos prever a súa adquisición.
Gastos financeiros: inclúese os intereses anuais dun préstamo ao tipo de interese do 6%
que financia os investimentos dos equipos. Importe anual 360 euros.
Amortización: a partida de amortización inclúe o gasto por depreciación do
inmobilizado, utilizando o método de amortización lineal e o coeficiente máximo
segundo a táboa fiscal

CONCEPTO

Coeficiente lineal
máximo (%)
25

Equipos e aplicacións informáticas
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GASTOS PRIMEIRA ANUALIDADE :
CONCEPTO

ANO 2011
112.320,00 €

- Manutención

3.000,00 €

- Seguros
- Subministracións:

12.000,00 €

- Luz

1.140,00 €

- Auga
- Gas

15.600,00 €

- Comunicacións ( teléfono)

7.200,00 €
329.133,96 €

- Soldos
- Complemento nocturnidade e outros

6.708,00 €

- Pagos mutua

3.823,20 €

- Servizos profesionais independentes

3.600,00 €

- Gastos de mantemento do edificio

3.000,00 €

- Asistencia médica ( farmacia)

7.200,00 €

- Produtos de limpeza

9.600,00 €

- Material de oficina

4.800,00 €

- Ascensor

4.800,00 €

- Lavandería

4.200,00 €

- Varios ( correos, pagos inmediatos, dietas padroado...)

3.600,00 €

- Publicidade e propaganda

1.599,96 €

- Amortización e gastos financeiros equipos/ aplicacións
informáticas

1.860,00 €

IMPORTE TOTAL

535.185,12 €

É importante ter en conta que, segundo os importes detallados, existe un 62,75 % da
totalidade destinado a gastos de persoal, en consecuencia, constitúe unha partida de
gasto importante no funcionamento do centro , e calculando rateos tendo en conta o
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persoal sanitario e xerocultor aínda cunha ocupación do 100% na residencia e no centro
de día estaría cuberta en rateos con este persoal e incluso superada.
O 37,25% restante son de diferentes partidas de gastos correntes.
No caso da miniresidencia xa prevemos de entrada no 2011 unha ocupación do 100%.
Os salarios terán incrementos anuais sexan os fixados nos convenios que serviron de
base para o cálculo de salarios nesta memoria ou convenio específico para persoal do
centro que pode negociarse cos traballadores.
7.2.- PREVISIÓN DE INGRESOS
Os ingresos corresponden ao pago pola estancia no complexo residencial e polos
servizos prestados polo persoal do centro.
O propósito no funcionamento do centro é dotar da maior calidade de vida posible aos
residentes non se persigue ánimo de lucro e é por iso que se contempla realizar
servizos extras ou modificacións.
Establecemos unha comparativa entre os prezos da Xunta de Galicia para prazas
concertadas, pretendendo a obtención das mesmas en concorrencia competitiva e as
tarifas de prezos realizando unha xestión directa cunha previsión de redución en custes
de persoal, e analizando a cobertura do gasto con estes ingresos.
Os resultados que se esperan obter son ambiciosos pero totalmente factibles tendo en
conta a alta demanda de prazas residenciais que hai actualmente e a situación concreta
da zona elixida para a situación do centro.
Ingresos de explotación
As hipóteses consideradas parten de 23 prazas para a Miniresidencia.
En canto ao Centro de día, previse unha oferta de 15 prazas, das cales o 100% serán
para dependentes.
Inicialmente calculamos ingresos partindo dos prezos de concertación de prazas coa
Comunidade Autónoma.
Os ingresos principais serán os correspondentes á miniresidencia posto que o cobro aos
residentes é maior nesta instalación. Tendo en conta o porcentaxe de ocupación
previsto, os servizos ofertados así como o gastos da miniresidencia e centro de día no
seu funcionamento, obtense a cifra de ingresos anuais aplicando as tarifas oficiais da
Xunta de Galicia que se desenvolve na táboa seguinte:
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CONCEPTO

( IVE incluído)

Concello de Boimorto
% IVE
aplicable

Total anual
23 prazas

Prezo Xunta Miniresidencia - prazas
asistidos: grado 3 nivel 2, 100% 23
prazas.

49,32 € / día

4%

414.041,4€
ó ano
15 prazas

Prezo Xunta Centro de Día - prazas
asistidos: 50% 15 prazas.

34,76 € / día

4%

Non asisten os fins de semana.

136.085,40€
ó ano

TOTAL INGRESOS

550.126,8€

Mais, no total anual de ingresos, imos a ter en conta as seguintes hipóteses no caso da
miniresidencia:
1. O centro dispón de habitacións individuais e dobres-compartidas, repartidas da
seguinte maneira:
o Habitacións individuais: 3 ( 1 é para enfermería, total son 4)
Neste caso imos a prever 8 euros a maiores por habitación o cal supón
anualmente un ingreso de 8.760 euros ( 3*8*365 días)
o Habitacións dobres: as 10 restantes
2. Imos a considerar ( ao optar por xestión directa) unha redución dos gastos de persoal
en 101.973,95 euros derivado dos postos de dirección, psicólogo, administrativo e
mantemento, así como de animación sociocultural e deportiva a cargo do concello.
Por conseguinte, a posta en marcha será sen organización especializada.
Partiamos de inicialmente un gasto de 535.185,12 euros, reducindo os custes de
persoal 101.973,95 euros quédanos de gasto 433.211,17 euros.
En consecuencia, isto permite unha obtención maior de ingresos, o que nos leva a
poder establecer un novo cadro de tarifas da miniresidencia ( Anexo referencia
Regulamento de funcionamento miniresidencia e centro de día):
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8
8
4
3

GRADO DEPENDENCIA
Grado 3 Gran dependencia

Concello de Boimorto

IMPORTE
TARIFA

TOTAL
ANUAL

1.240,00 €

119.040,00 €

1.023,00 €

98.208,00 €

930,00 €

44.640,00 €

775,00 €

27.900,00 €

IMPORTE TOTAL INGRESOS

289.788,00 €

40 €/dia ive incluído
Grado 2 Dependencia severa
33 €/dia ive incluído
Grado 1 Dependencia moderada
30 €/dia ive incluído
Válidos
25 €/dia ive incluído

Segundo o artigo 21 da Lei do IVE pediríase a exención por ser un servizo prestado
pola administración pública.
O nivel de dependencia, en principio, se o usuario/a non o ten determinado farase unha
valoración inicial ( partimos de que case o 100% teña un grado de dependencia 3) e
posteriormente segundo a resolución da xunta aplicaranse as diferentes tarifas.
Os importes detallados son viables, para iso tamén imos a facer unha comparativa coas
tarifas actuais no caso das fundacións que a continuación se detallan:

GRADO DEPENDENCIA
Grado 3 nivel 2:
( 750,57 libranza+ 587 pensión+ extra que non se inclúe)
Grado 2 nivel 2:

IMPORTE
TARIFA
1.337,57 €
1.099,83 €

(415 libranza+ 587 pensión+ 97,83 extra)
Grado 2 nivel 1:
( 361 libranza+ 587 pensión+ 97,83 extra)

1.045,83 €

Fonte: Tarifas actuais fundacións

En relación ao centro de día detallamos as seguintes contías segundo os servizos básicos
que se van a prestar:
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IMPORTE TARIFA

Asistencia a xornada completa

695,20 €/mensuais sen ive

Asistencia en media xornada con comida

486,64 €/dia sen ive

Asistencia en media xornada sen comida

347,60 €/dia sen ive

Para o cálculo de resultados imos a considerar que o 100% dos usuarios teñen unha
asistencia a xornada completa.
ESTRUTURA DA CONTA DE RESULTADOS
CONCEPTO

IMPORTE

Miniresidencia

289.788,00 €

Habitacións individuais

8.760,00 €

Centro de día

136.085,40 €

TOTAL INGRESOS

434.633,40 €

GASTOS

433.211,17 €

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

1.422,23 €

Representamos unha sinxela conta de explotación onde rexistramos os ingresos e gastos
da actividade do centro co volume de facturación apuntado con anterioridade.

INGRESOS

434.633,40 €

GASTOS

433.211,17 €

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

1.422,23 €

Á vista do Anexo III segundo os diferentes servizos ofertados podemos obter maiores
ingresos que inicialmente non os imos a ter en conta para a conta de resultados no
período analizado, tendo en conta tamén a posibilidade de doazóns, achegas voluntarias,
etc:

MINIRESIDENCIA
Marcaxe de roupa

100 euros ( ive incluído)

Menús soltos

4,50 euros/ menú

Días soltos

60 euros/ día

Festivos, sábados e domingos

75 euros/ día
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CENTRO DE DÍA
Marcaxe de roupa

100 euros ( ive incluído)

Menús soltos

4,50 euros/ menú

Transporte

120 euros/mes ( ive
incluído)

Días soltos

40 euros/ día

Horas soltas

6 euros/ hora

CONCLUSIÓNS
1. Na primeira anualidade temos beneficios partindo das tarifas de prezos expostas na
táboa correspondente e reducindo os prezos das prazas concertadas para
dependentes da Xunta de Galicia, de 1.422,23 € ao ano mais como a forma de
xestión pretendida e a dunha xestión directa e non se persegue ánimo de lucro este
beneficio destinarase a baixar o prezo da praza da miniresidencia e incluso do centro
de día que ira baixando correlativamente a obtención de ingresos tales como:
(a) 10% de gasto anual subvencionado por outras Administracións públicas dentro
das subvencións para a prestación de servizos sociais.
(b) Ganancias derivadas da apertura dos servizos de fisioterapia e comedor ó
exterior.
(c) Explotación de lavandería e comedor social con comida a domicilio nas
seguintes anualidades.
(d) Cafetería no centro aberta ó exterior e a familiares dos usuarios.
2. O que se pretende é un concerto coa Xunta de Galicia do 100% das prazas, todo
ingreso que supere gasto compensa e baixa o prezo das prazas.
3. A vista dos resultados económicos a Miniresidencia e Centro de día de Boimorto
levando a cabo unha xestión directa co que isto supón para poder obter
financiamento público de Administracións e prazas concertadas, É VIABLE .
4. Destaca, en época de crise económica e paro, a importante oferta de prazas de
traballo deste proxecto; vinte postos de traballo fixos, se ben nunha inicial posta
en marcha imos a utilizar postos do concello.
7.3.- PREVISIÓN CONTA DE RESULTADOS 2011-2015
Hipóteses básicas:
1.- Nivel de ocupación
O centro disporá dunha oferta total de 54 prazas, das que destinaranse 23 a
miniresidencia e 30 a centro de día. No caso da miniresidencia considéranse 23 prazas,
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xa que 1 destinarase para enfermería, e tanto para miniresidencia como centro de día
non se fai unha previsión de prazas concertadas, axustándonos á realidade da situación
económica actual.
O factor de ocupación do centro asistencia de maiores proxectase da seguinte maneira:
Distribución prazas

Num.
prazas

2011

2012

2013

2014

2015

Miniresidencia- prazas libres

23

100%

100%

100%

100%

100%

Centro de día- prazas libres

30

50%

65%

80%

95%

100%

Sendo o número de prazas en función dos porcentaxes anteriores como segue:
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Miniresidencia

23

23

23

23

23

23

Centro de día

30

15

19

24

28

30

Por conseguinte, os resultados que se esperan obter son ambiciosos pero totalmente
factibles tendo en conta a alta demanda de prazas residenciais que hai actualmente e a
situación concreta da zona elixida para a situación do centro.
2.- Estratexia de crecemento
Os obxectivos que se buscan son ben distintos se falamos de curto, medio ou longo
prazo. Tratándose dunha nova empresa con innovacións importantes, os obxectivos que
se establecen pódense considerar como “ ambiciosos”.
Curto prazo:
A curto prazo, 12 meses, o obxectivo é ter acadada unha ocupación do 100% para
miniresidencia e do 50% para centro de día, polo que a finais do primeiro ano
esperamos ter conseguido na miniresidencia plena ocupación. No caso do centro de día
esa plena ocupación previse para o quinto ano de actividade do centro, segundo
enquisas realizadas noutros centros próximos.
Para poder acadar estes obxectivos, haberá que realizar unha importante campaña
publicitaria sobre o complexo. Esta campaña deberá enfocarse con maior forza para os
futuros residentes, xa que o ingreso na residencia en moitos casos responderá a unha
necesidade.
É por isto, que haberá que realizar unha importante campaña de publicidade previa a súa
posta en marcha do centro para adxudicar o maior número de prazas antes incluso da
súa apertura.
En segundo lugar, e unha vez en marcha o complexo residencial, o mellor reclamo
publicitario é o “ boca a boca”. A satisfacción dos residentes e os familiares é sen
dúbida o mellor escaparate das instalacións.
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Medio prazo:
Nun período de 24 a 48 meses, o obxectivo a conseguir é a estabilidade da empresa en
canto ao número de residentes na residencia así como aumentar o número de asiduos no
centro de día. A finais do terceiro ano, espérase acadar unha ocupación do 80% para o
centro de día aumentando esta ata o que sería a plena ocupación, un 100% no quinto
ano.
Igualmente, ao longo destes 48 meses poderanse extraer conclusións sobre o
funcionamento e servizos que ofrece a empresa así como cales son as carencias ou
aspectos que debería mellorar. Seguindo a
filosofía de ofrecer a máxima calidade aos
residentes estudaranse todos aqueles servizos
non ofrecidos pero que poden supoñer un valor
engadido na calidade dos residentes.
Longo prazo:
Unha vez conseguidos os obxectivos de plena
ocupación, un 95% de media anual, non se
descarta a posibilidade de ampliar as
instalacións para dar a lugar a novos espazos,
ampliar os existentes ( comedor social) e incluso aumentar o número de prazas
residenciais.
Un dos servizos a ter en conta, sería a posibilidade de integrar no centro os servizos a
domicilio como lavandería e servizo de comida. A tendencia que trataremos de levar a
cabo na actividade do centro é de ter todo os servizos posibles no mesmo centro para
poder acceder a un público obxectivo máis amplo e poder satisfacer tódalas
necesidades.
A continuación detallamos economicamente as posibles estratexias de crecemento que
podemos prever para a actividade a partir do ano 2013 e en relación ca posta en marcha
de actividades complementarias:
Hai que ter en conta que a inversión de partida do centro en relación aos servizos de
cociña e lavandería ten unha dotación suficiente para ofertar servizos complementarios
os cales en principio non requiren dunha forte inversión. En consecuencia,
consideramos que unha vez posta en marcha a instalación, a partir do terceiro ano aínda
que non teñamos a plena ocupación resulta beneficioso poñer en marcha os servizos que
a continuación se detallan.
Servizos complementarios:
-

Comedor social

As inversións iniciais do centro ( equipamento, instalacións...) son suficientes para
ofertar o servizo.
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GASTOS ESTIMATIVOS MENSUAIS
CONCEPTO

IMPORTE

Manutención

2.025,00 €

1 auxiliar cociña xornada completa

1.296,57 €

Subministro ( luz, auga, gas, comunicacións)

200,00 €

Outros gastos extras

100,00 €
TOTAL

3.621,57 €

INGRESOS MENSUAIS
25 persoas/ diarias * 4,50 menú comedor social

4.050,00 €

5 persoas/ diarias * 4,50 menú recollida para a casa
TOTAL

4.050,00 €

RESULTADO BRUTO: 428,43 euros
- Lavandería a domicilio.
INVERSIÓNS
- Elemento de transporte

16.000,00 €

- Equipamento ( carros roupa sucia e limpa...)

6.000,00 €
(dotación para 60
usuarios)

TOTAL

22.000,00 €

GASTOS ESTIMATIVOS MENSUAIS
CONCEPTO

IMPORTE

- Amortizacións

338,33 €

- Gastos financeiros

110,00 €

- Seguro vehículo

42,00 €

- 1 auxiliar lavandería xornada completa

1.296,57 €

- Produtos lavandería

100,00 €

- Subministro ( luz, auga, comunicacións)

200,00 €

- Gasóleo

160,00 €

- Outros gastos extras

100,00 €

TOTAL

2.346,90 €
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INGRESOS MENSUAIS
- 20 usuarios con 4 servizos semanais * 8
euros media/servizo

2.560,00 €

TOTAL

2.560,00 €

RESULTADO BRUTO: 213,10 euros
o Gastos financeiros: inclúese os intereses anuais dun préstamo ao tipo de interese do
6% que financia os investimentos.
o Amortizacións: a partida de amortizacións inclúe o gasto anual por depreciación do
inmobilizado, utilizando o método de amortización lineal e o coeficiente máximo
segundo as táboas fiscais.

Coeficiente lineal
máximo (%)

Período máximo

Elementos de transporte

16

14

2.560,00 €

Equipamento

25

8

1.500,00 €

CONCEPTO

( anos)

IMPORTE

TOTAL 4.060,00 € anuais.

ESTRUTURA DA CONTA DE RESULTADOS
Representamos unha sinxela conta de explotación onde rexistramos os ingresos e gastos
das actividades co volume de facturación apuntado con anterioridade:
ANO 2013 COMEDOR SOCIAL
INGRESOS

48.600,00 €

Ingresos por servizos

48.600,00 €

GASTOS

43.458,84 €

Manutención

24.300,00 €

1 auxiliar lavandería xornada completa

15.558,84 €

Subministro ( luz, auga, comunicacións)

2.400,00 €

Outros gastos extras

1.200,00 €

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
% sobre o volume de vendas

5.141,16 €
10,58%
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ANO 2013 LAVANDERÍA A DOMICILIO
INGRESOS

30.720,00 €

Ingresos por servizos

30.720,00 €

GASTOS

28.162,80 €

Amortizacións

4.059,96 €

Gastos financeiros

1.320,00 €

Seguro vehículo

504,00 €

1 auxiliar lavandería xornada completa

15.558,84 €

Produtos lavandería

1.200,00 €

Subministro ( luz, auga, comunicacións)

2.400,00 €

Gasóleo

1.920,00 €

Outros gastos extras

1.200,00 €

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

2.557,20 €

% sobre o volume de vendas

8,32 %

En principio, como o resultado bruto de explotación para os dous servizos é favorable
podemos prever maiores ingresos, o que nos serve para reducir o importe a pagar polos
residentes.
COMEDOR SOCIAL
CONCEPTO

ANO 2014

ANO 2015

53.460,00 €

58.806,00 €

53.460,00 €

58.806,00 €

46.463,64 €

49.728,60 €

Manutención

26.730,00 €

29.403,00 €

1 auxiliar lavandería xornada completa

16.025,64 €

16.506,36 €

Subministro ( luz, auga, comunicacións)

2.472,00 €

2.546,16 €

Outros gastos extras

1.236,00 €

1.273,08 €

6.996,36 €

9.077,40 €

INGRESOS
Ingresos por servizos
GASTOS

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
% sobre o volume de vendas

13,09 %

194

15,44 %

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

LAVANDERÍA A DOMICILIO
CONCEPTO

ANO 2014

ANO 2015

33.792,00 €

37.171,20 €

33.792,00 €

37.171,20 €

29.064,72 €

30.102,00 €

Amortizacións

4.059,96 €

4.059,96 €

Gastos financeiros

1.320,00 €

1.320,00 €

519,12 €

534,72 €

16.025,64 €

16.506,36 €

Produtos lavandería

1.320,00 €

1.452,00 €

Subministro ( luz, auga, comunicacións)

2.472,00 €

2.546,16 €

Gasóleo

2.112,00 €

2.323,20 €

Outros gastos extras

1.236,00 €

1.359,60 €

4.727,28 €

7.069,20 €

INGRESOS
Ingresos por servizos
GASTOS

Seguro vehículo
1 auxiliar lavandería xornada completa

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
% sobre o volume de vendas

13,99 %

19,02 %

CONTA DE RESULTADOS
CONCEPTO
INGRESOS

2012

2013

2014

2015

470.922,84 €

523.983,00 €

564.297,72 €

586.865,40 €

Ingresos por residentes

470.922,84 €

516.284,64 €

552.574,08 €

570.718,80 €

Miniresidencia

298.548,00 €

298.548,00 €

298.548,00 €

298.548,00 €

Centro de día

172.374,84 €

217.736,64 €

254.026,08 €

272.170,80 €

Ingresos actividades
complementarias

7.698,36 €

11.723,64 €

16.146,60 €

Comedor social

5.141,16 €

6.996,36 €

9.077,40 €

Lavandería a domicilio

2.557,20 €

4.727,28 €

7.069,20 €

GASTOS
Manutención
Seguros

458.992,97 €

498.511,99

534.812,43

559.897,21

127.867,45 €

147.382,46 €

164.723,42 €

176.318,65 €

3.415,26 €

3.936,50 €

4.399,66 €

4.709,36 €
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2012

2013

2014

2015

40.914,85 €

47.159,24 €

52.707,96 €

56.418,23 €

Luz

13.661,05 €

15.745,99 €

17.598,65 €

18.837,50 €

Auga

1.297,80 €

1.495,87 €

1.671,87 €

1.789,56 €

Gas

17.759,37 €

20.469,79 €

22.878,25 €

24.488,70 €

8.196,63 €

9.447,59 €

10.559,19 €

11.302,47 €

233.974,81 €

240.994,05 €

248.223,87 €

255.670,59 €

575,77 €

593,04 €

610,83 €

629,16 €

Pagos mutua

3.937,90 €

4.056,03 €

4.177,71 €

4.303,04 €

Servizos profesionais independentes

4.098,31 €

4.723,80 €

5.279,60 €

5.651,24 €

Gastos de mantemento do edificio

3.415,26 €

3.936,50 €

4.537,28 €

4.856,67 €

Asistencia médica ( farmacia)

7.416,00 €

7.638,48 €

7.867,63 €

8.103,66 €

Produtos de limpeza

10.928,84 €

12.596,79 €

14.078,92 €

15.069,97 €

Material de oficina

5.464,42 €

6.298,40 €

7.039,46 €

7.534,98

Ascensor

5.464,42 €

6.298,40 €

7.039,46 €

7.534,98

Lavandería

4.781,37 €

5.511,10 €

6.159,53 €

6.593,11

Varios

4.098,31 €

4.723,80 €

5.279,60 €

5.651,24

780,00 €

803,40 €

827,50 €

852,33

1.860,00 €

1.860,00 €

1.860,00 €

-------

11.929,87 €

25.471,01 €

29.485,29 €

26.968,19 €

2,53%

4,86%

5,22%

4,60%

Subministracións:

Comunicacións ( teléfono)
Soldos e Seguridade Social
* redución 2011: 227.160,01 euros
Complemento nocturnidade e outros

Publicidade e propaganda
Amortizacións
equipos

gastos

financeiros

RESULTADO
BRUTO
DE
EXPLOTACIÓN ( Ingresos – Gastos)
% sobre volume de vendas

o As contías de ingresos, tanto de miniresidencia como centro de día, mantéñense
constantes no intervalo de tempo analizado polo que, en consecuencia, as tarifas de
prezos non teñen variacións.
o As contías de gastos están actualizadas anualmente a unha taxa de IPC do 3% anula
durante todo o período proxectado, e tendo ademais en conta o número de
usuarios/as do centro de día excepto no conceptos de gasto de “ complemento de
nocturnidade e outros, pagos mutua, asistencia médica, publicidade e propaganda e
amortizacións”.
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o concepto de gasto de “ lavandería” tamén se inclúe aos usuarios/as do centro de
día, polo que é un servizo engadido ser repercutir no custe da praza.
o As diferenzas obtidas no resultado bruto é debido ao número de usuarios/as do
centro de día, de aí a baixada no ano 2015 por só un aumento de dous usuarios/as en
relación cos outros períodos ( 2013 con 5 usuarios/as e 2014 con 4 usuarios/as),
tendo que soportar maiores gastos.
o Previsión de incorporación do persoal en función dos resultados positivos obtidos: a
partir do terceiro ano podemos prever unha cantidade en remanente suficiente para ir
incorporando o persoal excluído nas hipóteses de partida para o cálculo de gastos na
conta de resultados(director, psicólogo, mantemento e administración).
Estas incorporacións de persoal serían a máis longo prazo (a partir do quinto ano) no
caso de que non teñamos en conta o exercicio de actividades complementarias xa
que sen os seus ingresos o resultado bruto é o seguinte:

Ano 2013

Ano 2014

Ano 2015

17.772,65 euros

17.761,65 euros

10.821,59 euros
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8. ASPECTOS XURÍDICOS
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8.1.- INTRODUCIÓN
Ao adoptar a decisión de creación e posta en funcionamento do servizo público local
asistencial Miniresidencia e Centro de día de Boimorto, asúmese polo Concello de
Boimorto a responsabilidade de realizar directa ou indirectamente a actividade
prestacional , e a necesidade de tomar a decisión de determinación da modalidade ou
forma de xestión a utilizar entre as permitidas polo ordenamento xurídico.
A formas de xestión son modalidades de organización e réxime xurídico que o
ordenamento ofrece a unha Entidade local para dar canle legal e eficaz a unha
actividade prestacional que se asume formalmente.
A elección dunha ou outra modalidade responde a criterios legais pero tamén de
eficiencia, calidade, relacionados co obxectivo ou os obxectivos que a Entidade desexa
alcanzar coa actividade prestacional ,trátase dunha elección que constitúe unha decisión
autónoma en relación á de constituír ou conformar o servizo e que poderá ser obxecto
de cambio ou modificación ao longo da vida do servizo .
Cada forma de xestión entraña as súas vantaxes e ten determinados inconvenientes . O
importante é elixir a máis adecuada, en función de criterios constatados de eficiencia e
calidade.
8.2.- ASPECTOS COMÚNS
A actividade de servizo público para ser exercida como tal require unha decisión do
poder público que aplique a noción de interese público a esa concreta actividade o que
se coñece como publicatio. Ao tratarse dun servizo público local será necesario un
acordo formal adoptado polo pleno, polo que se asume a actividade neste caso
prestacional de servizo de residencia e centro de día como propia, implantando o
servizo. Esta declaración formal precederá á elección da forma de xestión aínda que
poden articularse ambas nun procedemento conxunto e adoptarse na mesma sesión.
Os artigos 22 e 123 .1 da lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local refírense
como competencia atribuída ao Pleno para a aprobación das formas de xestión dos
servizos públicos e á determinación da forma de xestión, non mencionan a competencia
para o acordo de implantación do servizo que tamén se entende plenaria, e así, se
manifesta no Anteproxecto da Lei básica do goberno e a administración local.
O ordenamento xurídico non contén un procedemento específico para a determinación
da forma de xestión pero si para o exercicio de actividades económicas que se concreta
no artigo 97 do Texto refundido de réxime local ( TRRL) e na Memoria deste
expediente debe propoñerse a forma de xestión. No concepto de actividades económicas
debemos de entender comprendidos tanto o exercicio da iniciativa pública en
actividades económicas como a efectividade da reserva de servizos esenciais establecida
no artigo 86.3 da LRBRL e a asunción da xestión directa de servizos públicos con
contido económico. Parece que se vai impoñendo na xurisprudencia a necesidade deste
expediente para o exercicio de calquera nova actividade económica ou servizo por parte
dunha entidade local, a non tramitación previa é considerada causa de nulidade de pleno
dereito pola xurisprudencia ata en casos nos que o servizo xa estaba implantado e
cambiase a forma de xestión ( STS 21 de decembro de 2000 a lei 5614/2001 , STS 1 de
febreiro de 2002 ( EC 1419/2002) STS de 3 de decembro de 2004 ( A lei juris :
450/2005).
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En canto aos trámites deste procedemento
son:
1. Acordo inicial do Pleno
da
Corporación, previa designación dunha
Comisión de estudo composta por
membros da mesma e por persoal
técnico ( artigos 56 e 57 do RS de 17 de
xuño de 1955.
2. Redacción pola Comisión de memoria
relativa aos aspectos social ( art 59 RD )
xurídico ( art 60 RS ) técnico ( art 61 RS
) e financeiro ( art 62 RS) da actividade económica de que se trate , na que deberá
determinarse a forma de xestión e os casos en que debe cesar a prestación da
actividade, acompañarase un proxecto de prezos do servizo.
3. Exposición pública da memoria xunto co proxecto de tarifas logo de ser tomada en
consideración pola Corporación, por prazo non inferior a 30 días naturais, durante
os cales poderán formularse observacións por particulares e entidades.
4. Aprobación do proxecto polo Pleno ( maioría simple ).
5. No caso de querer exercer a actividade en réxime de monopolio ( art 86.3 LBRL)
requírese ulterior acordo do órgano competente da CCAA en emprazo de tres meses
e que o acordo plenario o sexa por maioría absoluta.
A titularidade do servizo público local é algo común a todas as formas de xestión tanto
directas como indirectas e ponse de manifesto na Lei de contratos do sector público
30/2007 artigos 251,252, 253 referido ás modalidades indirectas ou contractuais.
“ Artigo 251. Ámbito do contrato.
1. A Administración poderá xestionar indirectamente, mediante contrato, os servizos da
súa competencia, sempre que sexan susceptibles de explotación por particulares. En
ningún caso poderán prestarse por xestión indirecta os servizos que impliquen
exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
2. O contrato expresará con claridade o ámbito da xestión, tanto na orde funcional,
como no territorial.
Artigo 252. Réxime xurídico.
Os efectos, cumprimento e extinción dos contratos de xestión de servizos públicos
regularanse pola presente Lei, excluídos os artigos 196, apartados 2 a 7, ambos
inclusIVE, 197, 203 e 205, e polas disposicións especiais do respectivo servizo, en
canto non se opoñan a ela.
Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
a. Concesión, pola que o empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e
ventura.
b. Xestión interesada, en cuxa virtude a Administración e o empresario participarán
nos resultados da explotación do servizo na proporción que se estableza no
contrato.
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c. Concerto con persoa natural ou xurídica que veña realizando prestacións análogas
ás que constitúen o servizo público de que se trate.
d. Sociedade de economía mixta na que a Administración participe, por si ou por
medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas “
A titularidade dun servizo público local implica poderes de implantación , ordenación e
dirección do servizo que corresponden neste caso ao Concello de Boimorto como
entidade local con independencia da forma de xestión ( artigos 30 e 127 do RSEL) ,
maniféstanse en todo caso , aínda que non teñen o mesmo alcance , especialmente o
poder de dirección segundo sexa unha ou outra a forma de xestión elixida.
o O poder de implantar o servizo supón constituír o servizo , suprimilo e no seu caso
modificar a forma xestora, non ten máis límite que o de compensar se procede ao
xestor independente.
o O poder de ordenar o servizo ten unha vertente técnica e outra xurídica: o deseño do
servizo implica, como se recolle na memoria, determinar os produtos servizos que
se poñerán a disposición, a súa cantidade e a súa calidade e procesos de
funcionamento. Ten tamén o seu aspecto económico recolleito nesta memoria , a
regulamentación do servizo de Miniresidencia e Centro de día recolleito nesta
memoria , é o compoñente xurídico.
Ambos poderes corresponden ao Concello de Boimorto en exclusiva en calquera forma
de xestión .
O poder de dirección é integral se a xestión é directa – xestión ordinaria e titularidade
coinciden- mentres que nos demais casos é un poder de intervención ou control sobre a
dirección do ente xestor que o Concello de Boimorto supervisaría mediante diferentes
instrumentos, como sinalar directrices de xestión para alcanzar obxectivos, que
determinadas decisións do xestor deban ser aprobadas pola entidade local, poderes de
vixilancia para ver si se cumpre a ordenación establecida, poder sancionador para
corrixir desviacións da xestión detectadas pola función de vixilancia e inspección.
8.3.- TIPOLOXÍA XERAL DAS FORMAS DE XESTIÓN O SEU CARÁCTER
ABERTO
O artigo 85.2 da LRBRL ofrece un listado das formas de xestión nos seguintes termos:
“Artigo

85.

2. Os servizos públicos da competencia local poderán xestionarse mediante algunha
das seguintes formas:
A.

Xestión directa:
a.

Xestión pola propia entidade local.

b.

Organismo autónomo local.

c.

Entidade pública empresarial local.

d.
Sociedade mercantil local, cuxo capital social sexa de
titularidade pública.
B.
Xestión indirecta, mediante as distintas formas previstas para o contrato
de xestión de servizos públicos na Lei de Contratos do Sector Público.
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3. En ningún caso poderán prestarse por xestión indirecta nin mediante sociedade
mercantil de capital social exclusivamente local os servizos públicos que impliquen
exercicio de autoridade”
Xestión indirecta Lei 30/2007
“Artigo 251. Ámbito do contrato.
1. A Administración poderá xestionar indirectamente, mediante contrato, os servizos da
súa competencia, sempre que sexan susceptibles de explotación por particulares. En
ningún caso poderán prestarse por xestión indirecta os servizos que impliquen
exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
2. O contrato expresará con claridade o ámbito da xestión, tanto na orde funcional,
como no territorial.
Artigo 252. Réxime xurídico.
Os efectos, cumprimento e extinción dos contratos de xestión de servizos públicos
regularanse pola presente Lei, excluídos os artigos 196, apartados 2 a 7, ambos
inclusive, 197, 203 e 205, e polas disposicións especiais do respectivo servizo, en canto
non se opoñan a ela.
Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
a. Concesión, pola que o empresario xestionará o servizo ao seu propio risco
e ventura.
b. Xestión interesada, en cuxa virtude a Administración e o empresario
participarán nos resultados da explotación do servizo na proporción que se
estableza no contrato.
c. Concerto con persoa natural ou xurídica que veña realizando prestacións
análogas ás que constitúen o servizo público de que se trate.
d. Sociedade de economía mixta na que a Administración participe, por si ou
por medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas “
Pero segundo se entende doutrinalmente non se trata dunha lista pechada que limita a
liberdade de elección e parece posible o uso dalgunha outra forma non prevista na citada
lista, iso por tres razóns fundamentais:
1. A primeira razón é práctica e baséase na simple observación da realidade , no
ámbito local úsanse formas como a fundación que non figuran no listado , as
fundacións son hoxe auténticas formas de xestión, aínda que non se lles mencione
como tales .
2. A segunda razón fundaméntase na defensa da potestade de autoorganización das
Entidades locais ( artigo 4 da LRBRL e fundamento xurídico da STC de 21 de
decembro de 1989). Potestade de autoorganización significa dispoñer dunha marxe
razoable para organizar libremente os servizos tendo como límite o ordenamento
pero non o curto listado dun artigo sen máis posibilidades.
3. A terceira razón fai referencia ao disposto no Anteproxecto da Lei Básica do
goberno e a administración local que a propósito deste asunto di:
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“ os servizos locais de interese xeral préstanse en réxime de servizos públicos
cando a propia entidade local é a que realiza directa ou indirectamente a
actividade obxecto da prestación. En tal caso, o servizo xestiónase mediante
algunha das seguintes formas:
Xestión propia ou directa.
a) Pola propia entidade local, con ou sen órgano desconcentrado.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidade pública empresarial local.
d) Sociedade mercantil local, cuxo capital social sexa de titularidade pública.
e) Calquera outra fórmula organizativa prevista nas leis.
Xestión contractual ou indirecta, mediante as distintas formas previstas para o
contrato de xestión de servizos públicos nas normas reguladoras dos contratos das
Administracións Públicas .”
Nos seguintes apartados analízanse brevemente as fórmulas de xestión directa e
indirecta principais, motivando a non elección das mesmas para a xestión do servizo
público social de Miniresidencia e Centro de día de Boimorto, para finalmente xustificar
a opción de xestión por fundación privado de titularidade pública e o enfoque e réxime
xurídico que se pretende dar a dita fundación.
8.4.- XESTIÓN DIRECTA
O artigo 85.2 da LRBRL ofrece un listado das
formas de xestión directa nos seguintes termos:
“Artigo 85.
2. Os servizos públicos da competencia local
poderán xestionarse mediante algunha das
seguintes formas:
C. Xestión directa:
a. Xestión pola propia entidade local.
b. Organismo autónomo local.
c. Entidade pública empresarial local.
d. Sociedade mercantil local, cuxo capital social sexa de titularidade pública.“
8.4.1.- XESTIÓN DIRECTA POLA PROPIA ENTIDADE LOCAL
Dentro desta modalidade de xestión directa hai unha dobre fórmula xestora:
a) Xestión mediante órganos e unidades do propio aparello burocrático da Corporación.
A regulación na normativa estatal atópase nos artigos 100 do TRRL e 68 e 69 RSCL
“Artigo 100. TRRL
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Os servizos monopolizados nos termos do artigo 86.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
poderán ser prestados por xestión directa a cargo de persoal directamente dependente
na súa actuación dos acordos e actos dos órganos de Goberno da Corporación local
Artigo 68.RSCL
1. Na xestión directa sen órgano especial, a corporación local interesada asumirá o seu
propio risco e exercerá sen intermediarios e de modo exclusivo todos os poderes de
decisión e xestión, realizando o servizo mediante funcionarios de persoal e obreiros
retribuídos con fondos do orzamento ordinario.
2. O réxime financeiro do servizo se desenvolverá dentro dos límites do indicado
orzamento.
3. Poderá designarse un administrador do servizo, que sexa funcionario de persoal, sen
facultades para o manexo de caudais nin para a adopción de resolucións.
Artigo 69. RSCL
1. Serán atendidos necesariamente por xestión directa sen órgano especial os servizos
que impliquen exercicio de autoridade.
2. A xestión directa sen órgano especial de administración de servizos económicos
municipalizados ou provincializados só será aplicable aos previstos polo parágrafo 2
do artigo 172 da Lei.”
b) Xestión mediante órgano especial dotado de estrutura orgánica específica ( Consello
de administración e Xerente ) que lle da certa autonomía funcional.Esta xestión directa
complexa mediante órgano especial de administración atopa a súa regulación estatal nos
artigos 101,102 do TRRL e 70 a 75 do RSCL
“Artigo 101. TRRL
1. Cando a xestión directa dos servizos realícese mediante unha organización
especializada, haberá de constituírse un Consello de Administración que será presidido
por un membro da Corporación.
2. A proposta de devandito Consello, o Alcalde ou Presidente designará ao Xerente.
Artigo 102. TRRL
1. A organización especializada terá, dentro do orzamento único previsto no artigo 112
da Lei 7/1985, de 2 de abril, sección presupostaria propia, constituída polas partidas
consignadas a tal fin e nutrida polo produto da prestación e polas subvencións ou
auxilios que se recibisen.
2. Os servizos prestados mediante unha organización especializada levarán, con
independencia da contabilidade xeral da Entidade local, unha contabilidade especial,
debendo publicarse os balances e as liquidacións.
3. A liquidación ou compensación das perdas farase na forma prevista no acordo de
establecemento. Con cargo ás ganancias constituiranse fondos de reserva na contía que
establezan as ordenanzas.
Artigo 70.RSCL
Todos os servizos, salvo os indicados no parágrafo 1 do artigo anterior, poderán
presentarse en réxime de xestión directa con órgano especial de administración.
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Artigo 71. RSCL
Os servizos municipalizados ou provincializados en réxime de xestión directa con
órgano especial estarán a cargo dun consello de administración e dun xerente.
Artigo 72. RSCL
O Consello de Administración asumirá o goberno e a xestión superior do servizo, con
subxección a un orzamento especial, cuxa aplicación estaralle atribuída, e os seus
acordos serán recorribles en alzada ante a corporación e os desta executivos e
impugnables ante os tribunais competentes.
Artigo 73. RSCL
1. O Consello de Administración será nomeado pola corporación interesada, sen que
exceda de cinco o número dos seus membros nos municipios de poboación inferior a
20000 habitantes nin de nove nos de poboación superior ou nos casos de
provincialización, e haberán de pertencer ao mesmo, como concelleiros ou deputados,
a metade máis un dos compoñentes e recrutarse o resto entre as categorías a que alude
o artigo 57.
2. O Presidente do consello de administración será designado polo da corporación, e o
nomeamento haberá de recaer nun dos seus membros pertencentes a aquel.
Artigo 74. RSCL
1. O consello propoñerá ao Presidente da corporación unha terna para a designación
do xerente.
2. O nomeamento deberá recaer en persoa especialmente capacitada e será obxecto de
contrato co organismo por período que non exceda de dez anos, ao termino dos cales
poderá ser prorrogado.
3. Se o designado for funcionario da corporación, quedará na situación de excedencia
actIVE que regula o artigo 60 do Regulamento de Funcionarios de Administración
Local.
Artigo 75. RSCL
Serán funcións do xerente:
a.

Executar e facer cumprir os acordos do consello;

b.

Dirixir e inspeccionar os servizos;

c.

Representar administrativamente ao órgano especial;

d.

Ordenar todos os pagos que teñan consignación expresa;

e.

Asistir ás sesións do consello, con voz e sen voto, e

f.

As demais que o consello confíralle.”

En Galicia a Lei de administración local 5/1997 de 22 de xullo recoñece esta fórmula de
xestión directa con ambas modalidades no artigo 295,continuando o artigo 300 cunha
regulación moi escota sen regular aspectos máis precisos do réxime xurídico
organizativo e de funcionamento , polo que o espazo normativo derivado da potestade
de autoorganización e normativa local é especialmente amplo .
Ante a necesaria posta en marcha do servizo con aforro de custos de persoal utilizando
persoal propio do Concello para dita posta en marcha parece adecuada á vista da

205

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

experiencia do Concello de Boimorto neste tipo de xestión directa sen órgano especial
esta fórmula de xestión directa para o Centro de día e Miniresidencia de Boimorto .
Agora ben unha vez posto en marcha o servizo e superadas rixideces económicas deste
momento, incentivadas pola crise económica actual, hai que suscitar outra forma de
xestión que supere os aspectos que a continuación se sinalan como limitacións da
xestión directa sen órgano especial:
a) Comporta a xestión do servizo en réxime de prestación directa sen personalidade
xurídica diferenciadora do mesmo, o que supón unha responsabilidade política,
técnica e xurídica pola xestión que recae de forma directa nos órganos de goberno
da propia entidade.
b) O grado de autonomía de xestión financeira, presupostaria, e económica é mínima
especialmente se esta é comparada con opcións máis flexibles tales como o
organismo autónomo ou a entidade pública empresarial.
c) Tratándose dun servizo asistencial pero de natureza económica existen formas máis
eficientes de xestión como se verá nos seguintes apartados.Non se atopa regulación
económica, presupostaria contable específica .
8.4.2.- XESTIÓN DIRECTA POR ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
O concepto de organismo autónomo introdúcese polo artigo 85 da LBRL para adaptar a
denominación dos entes públicos personalizados á lei de entidades estatais autónomas
de 1958, con anterioridade o Regulamento de servizos no seu artigo 85 e seguintes
regulaba o que se denominaban fundacións públicas do servizo cuxa terminoloxía xera
confusión coas fundacións privados, expresión que desaparece son a STS 14/03/1998
interpretando a terminoloxía do art 85 da LBRL faise desaparecer a tradicional
expresión adoptando a denominación máis adecuada aplicable ás entidades análogas
correspondentes da Administración do Estado.
A lei 57/2003 de medidas para a modernización do goberno local adapta a lexislación
local á LOFAGE de 1997 e distingue aos organismos autónomos locais nos que se
encadran os actuais organismos autónomos administrativos e os de carácter comercial ,
industrial financeiro e análogos que non se integren nas entidades públicas empresariais,
nas que se encadran todos ou parte dos organismos autónomos de carácter comercial
industrial financeiro ou análogo.
Esta lei 57/2003 dispón que os organismo autónomos rexeranse polo disposto na
LOFAGE arts. 45 a 52 en canto lles resulte de aplicación con determinadas
especialidades, así:
o Réxense por Dereito administrativo, encoméndaselles a realización de
actividades de fomento, prestacionais e de xestión de servizos públicos.
o O persoal poderá ser funcionario ou laboral nos mesmos termos que os
establecidos para as AAPP.
o Poden ter patrimonio propio ou adscrito.
o É aplicable en contratación pública a normativa administrativa.
o Réxime presupostado e contable público.
Como especialidades dos organismos autónomos locais:
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o A súa creación, modificación refundición e supresión corresponde ao Pleno da
entidade.
o A dirección do órgano débese encomendar a titulado superior, sexa
funcionario,laboral ou profesional privado.
o Deben contar cun Consello Reitor cuxa composición regular nos Estatutos.
o Se adscriben a un Área ou Concellería da entidade local.
o O inventario de bens será remitido anualmente á concellería ou Área ao que
estea adscrito.
o Necesitan autorización da concellería para celebrar contratos de contía superior á
cantidade fixada para aquela.
En definitiva os órganos autónomos locais son entes con personalidade xurídica propia,
sometidas ao dereito público e que se rexen fundamentalmente polos seus Estatutos e
ademais polo Texto refundido da lei reguladora de facendas locais que afecta ao seu
réxime presupostado contable, xa que, dispoñen de orzamento propio limitativo
integrado no da entidade local, sométense ao réxime de contabilidade pública e renden
as súas contas que se integran nas da entidade local sometidos a control interno na
función interventora e a control financeiro.
Estas características do organismo autónomo local recóllense tamén no artigo 301 da
Lei de administración local de Galicia .
O ámbito dos organismos autónomos queda diferenciado do das entidades públicas
empresariais
circunscrito
a
actividades
prestacionais
de
xestión
de
servizos
ou a
produción de bens
de interese público
susceptibles
de
contraprestación,
queda fóra do
ámbito
dos
organismos
autónomos
as
actividades
ou
servizos
públicos
que
sexan
susceptibles
de
contraprestación
ou que se financian
cos
ingresos
obtidos
da
produción dean
réxime de mercado
de bens e servizos porque nestes casos o instrumento organizativo máis adecuado é o de
entidade pública empresarial ou sociedade mercantil.
A LCSP 30/2007 considera aos organismos autónomos como administración pública e
ás entidades públicas empresariais como poder adxudicador .
No ámbito da Administración xeral do Estado deixaron de ser unha institución de
utilidade para a xestión de servizos públicos, así, exprésao a exposición de motivos da
lei 28/2006 de 18 de xullo de axencias estatais para a mellora dos servizos públicos ao
sinalar que a escasa autonomía coa que contan os organismos autónomos locais dificulta
a consecución de obxectivos .
A escasa autonomía de devandito organismo e repercusións na organización municipal
do Concello de Boimorto leva ao rexeitamento desta opción á vista da falta de
capacidade actual do Concello para unha posta en marcha eficaz deste tipo de xestión
garantindo un servizo de calidade, e tendo en conta a contraprestación económica do

207

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

usuario do servizo de Miniresidencia e Centro de día que é fundamento tamén para o
rexeitamento desta fórmula de xestión.
8.4.3.- XESTIÓN DIRECTA POR ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL
Son organismos públicos creados pola LOFAGE de 1997 ás que se lles encomenda a
realización de actividades de prestación de servizos ou de produción de bens
susceptibles de contraprestación económica e que se rexen con carácter xeral polo
dereito privado, e, excepcionalmente polo público en relación co exercicio de potestades
públicas e con determinados aspectos de funcionamento.
A Lei 57/2003 dispón que se rexerán en canto lles resulte de aplicación polos artigos 53
a 60 da LOFAGE e polas especialidades previstas no seu artigo 85 bis, caracterizándose
polo seguinte réxime:
o O persoal rexerase por dereito laboral sen prexuízo de adscrición de funcionarios
en relación co exercicio de potestades públicas e tendo en conta a aplicación do
Estatuto básico do empregado público o que repercute nunha selección, garante
dos principios de igualdade, mérito e capacidade.
o Pode ter patrimonio propio e bens adscritos. Deben formar e ter actualizado un
inventario de bens.É aplicable a lexislación patrimonial pública.
o Contratación pública.
o Réxime presupostado e contable público, normativa de facendas locais,
orzamento propio integrado no da entidade local, están sometidas ao réxime de
contabilidade pública sen prexuízo de que se adapten ás disposicións do Código
de Comercio e demais lexislación mercantil e ao Plan xeral de contabilidade
vixente para as empresas españolas. Renden contas ao Tribunal de contas e
están sometidas á inspección da intervención da Entidade local da súa
contabilidade .
o A creación , modificación , refundición e suspensión corresponde ao Pleno.
o O máximo órgano de dirección debe de ser un titulado superior.
o Deberán contar cun Consello de administración cuxo Secretario debe de ser
funcionario de titulación superior con funcións de fe pública e asesoramento
legal dos órganos unipersoais e colexiados destas entidades.
o O inventario de bens ten que ser remitido á Concellería de quen dependan.
o Necesita autorización da Concellería para celebrar contratos con contía superior
á que se estableza.
o Rexeranse por uns estatutos.
Rexéitase esta posibilidade de xestión por entender que supón un aumento de custos na
estrutura administrativa municipal non asumible directamente non sendo posible a
optimización de recursos municipais con transferencia de persoal a esta entidade vía
subrogación por ser necesario para a propia entidade local, e considerando a
complexidade de xestión con efectos na propia xestión municipal que implicaría esta
opción. A estratexia fiscal ( rateo do IVE entre outros aspectos é clave tamén para este
rexeitamento).
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8.4.4.- XESTIÓN DIRECTA POR SOCIEDADE MERCANTIL CUXO CAPITAL
SOCIAL SEXA DE TITULARIDA PÚBLICA
Esta posibilidade de xestión recoñécese no artigo 85 da LRBRL, supón utilizar por unha
administración pública, para a realización de actividades de interese xeral, un
instrumento propiamente privado coa contradicción que aparentemente isto ten de
acordo ao concepto de sociedade reflectido no noso ordenamento xurídico no artigo
1665 do Código Civil “ a sociedade é un contrato polo cal dous ou máis persoas
obríganse a poñer en común diñeiro, bens ou industria con ánimo de partir entre si as
ganancias”, o carácter mercantil reflíctese no Código de Comercio que recollendo
practicamente o mesmo concepto cualifica de mercantil a sociedade se constitúese con
arranxo á normativa mercantil.
Recoñecida a posibilidade de sociedade unipersoal no noso ordenamento xurídico
definiríase unha sociedade mercantil local como aquela pola cal unha corporación , crea
un fondo patrimonial afecto ao exercicio dunha actividade inherente á xestión dun
servizo público da súa competencia, con capacidade xurídica propia e independente da
corporación.
o Sométense principalmente ao dereito privado, dereito mercantil , salvo
normativa pública relativa a materias económico contables de control financeiro
ou de eficacia e normativa de contratación, e réxense polos Estatutos da
sociedade.
o O seu capital integramente pertencería á entidade local, que lle aportará bens
patrimoniais en réxime de propiedade .
o Son órganos de goberno, a Xunta xeral adoita ser o Pleno da entidade local e o
Consello de administración cuxos conselleiros son nomeados pola Xunta xeral e
adoitan na práctica ser membros da corporación, este consello elixe entre os seus
membros a un Presidente , e haberá un Secretario, nomeado polo Consello e que
na práctica é común que sexa o Secretario da Entidade local .
o En xeral, o réxime xurídico do persoal é laboral privado sen prexuízo pola
peculiaridade de pertencer a sociedade a unha administración pública do
sometemento do persoal á normativa de incompatibilidades Lei 53/1984 de 26
de decembro , limitacións á negociación colectiva derivadas da/s lei/é de
orzamentos xerais do estado…
o Os seus estados de previsión de gastos e ingresos intégranse no orzamento da
entidade local así como programas anuais de actuación, investimento e
financiamento , deben remitir os seus orzamentos antes do 15 de setembro de
cada ano á entidade local , o marco normativo do seu contabilidade é o Código
de comercio a LSA o Plan xeral contable , as súas contas serán revisadas por
auditores de contas salvo se presenta balance abreviado, pero ademais forman
parte da conta xeral da entidade local e réndense antes do 15 de maio polos seus
presidentes .
o Na xestión da Miniresidencia e Centro de día de Boimorto, por ser os
destinatarios do servizo terceiros diferentes á entidade local creadora da
sociedade, haberá repercusión de IVE aos usuarios e trala lei 3/2006 de 29 de
marzo que modifica a 37/1992 de 28 de decembro do IVE adaptándoa á Sexta
Directiva europea elimínase calquera restrición do dereito á dedución do IVE
soportado como consecuencia da percepción de subvencións non vinculadas
directamente ao prezo das operacións suxeitas.
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o Sobre o imposto de sociedades art.34 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5
de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei do imposto de sociedades ,
establécese a bonificación do 99% que na práctica supón unha exención para o
servizo social de Miniresidencia e Centro de día ( isto non sería así se a
sociedade fóra de economía mixta ou capital integramente privado) .
o As tarifas cobradas aos usuarios non serían nin taxa nin prezo público.
o Élles aplicable a normativa de estabilidade presupostaria ( equilibrio financeiro,
beneficios ou resultado nulo da conta de perdas e ganancias de acordo co Plan
xeral de contabilidade vixente).
Rexéitase esta posible fórmula de xestión xa que provoca un aumento de custos para a
entidade local e enténdese unha maior dependencia e relación coa mesma en relación
con outras formas de xestión como a fundación, ademais o feito de non perseguir na
prestación do servizo social asistencial de Miniresidencia e Centro de día un ánimo de
lucro fundamenta o rexeitamento a esta opción de xestión, ( rateo do IVE entre outros
aspectos é clave tamén para este rexeitamento).

8.5.- XESTIÓN INDIRECTA
Modalidades Lei 30/2007 de contratos do sector público:
“Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
i. Concesión, pola que o empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e
ventura.
j. Xestión interesada, en cuxa virtude a Administración e o empresario
participarán nos resultados da explotación do servizo na proporción que se
estableza no contrato.
k. Concerto con persoa natural ou xurídica que veña realizando prestacións
análogas ás que constitúen o servizo público de que se trate.
l. Sociedade de economía mixta na que a Administración participe, por si ou por
medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas”
8.5.1.- CONCESIÓN
Seguindo a definición da LCSP 30/2007:
“Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
m. Concesión, pola que o empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e
ventura.”
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8.5.2.- XESTIÓN INTERESADA
Seguindo a definición da LCSP 30/2007:
“Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
n. Xestión interesada, en cuxa virtude a Administración e o empresario
participarán nos resultados da explotación do servizo na proporción que se
estableza no contrato.”
8.5.3.- CONCERTO
Seguindo a definición da LCSP 30/2007:
“Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá
adoptar as seguintes modalidades:
o. Concerto con persoa natural ou xurídica que veña
realizando prestacións análogas ás que constitúen o
servizo público de que se trate.”
8.5.4.- SOCIEDADE DE ECONOMÍA MIXTA
Seguindo a definición da LCSP 30/2007:
“Artigo 253. Modalidades da contratación.
A contratación da xestión dos servizos públicos poderá adoptar as seguintes
modalidades:
p. Sociedade de economía mixta na que a Administración participe, por si ou por
medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas”
Non se considera a conveniencia e oportunidade de aplicar estas modalidades de xestión
indirecta ao servizo público asistencial de Miniresidencia e Centro de día municipal por:
a) Supoñen unha privatización de dereitos básicos constitucionais.
b) Precarización das condicións laborais dos traballadores para aumento do beneficio
empresarial, redución de postos de traballo, baixos salarios, non regularización do
emprego.
c) Perdida do control pleno do servizo.
d) Aumento do custo do prezo para os usuarios do servizo en procura do ánimo de
lucro.
e) Perda da calidade do servizo.
f) Difícil integración de políticas de sostenibilidade.
g) Fomento da desigualdade , da exclusión social quedando afectados os principios de
igualdade de acceso , unIVErsalidade e non discriminación.
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h) Aumento de posibilidades de corrupción, clientelismo, a persecución de beneficios
económicos son caldo de cultivo para tráfico de influencias, información
privilexiada, subornos, comisións.
i) Prácticas de uso indebido de bens públicos.
j) No caso de sociedade mixta prexuízo fiscal ( imposto de sociedades…).
Considerando que a parcela, o edificio e o seu equipamento foron subvencionados con
fondos públicos , preténdese unha prestación asistencial de calidade sen ánimo de lucro
que reverta en beneficio da comunidade e que fundamenta o rexeitamento da obtención
de beneficios destinados a outro/s fin/s e menos intereses particulares. O mantemento do
poder de ordenación e dirección do servizo en mans do Concello de Boimorto , regulado
para conseguir o servizo que se pretende definido nesta memoria limitaría o interese
privado na xestión.
8.6.- CONSORCIOS E OUTRAS FÓRMULAS ATÍPICAS DE XESTIÓN DOS
SERVIZOS LOCAIS, CONVENIOS E ASOCIACIÓNS PÚBLICAS
A lei 5/1997 de 22 de xullo sobre Administración local declara nesta comunidade ao
consorcio como entidade local con personalidade xurídica propia e capacidade para o
cumprimento dos seus fins específicos determinados nos seus estatutos , pode estar
formado por varias administracións públicas para fins de interese común, ou por estas e
entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins concorrentes ( artigo 149.3)
para a xestión dos servizos da súa competencia, os consorcios poderán utilizar calquera
das formas previstas na lexislación sobre réxime local.
Descártase esta opción por entender que non se atoparía un fin común ao pretendido por
este Concello para este servizo noutra administración pública ou ente sen ánimo de
lucro e que levaría de novo á determinación da opción dunha forma de xestión do
servizo directa ou indirecta pero en común con outro ente consorciado , provocando
unha complexidade duplicidade innecesaria.
Outras fórmulas:
a) Convenio con outra Administración Pública, fórmula máis pensada para a
cooperación técnica, económica e material entre deputacións e municipios ou
municipios entre si.
b) Asociacións de municipios, con amparo na disposición adicional quinta da
LRBRL, máis pensadas para a promoción de intereses comúns que para a
xestión de servizos.
c) As fundacións privadas de titularidade pública, opción defendida nesta memoria
para a xestión sen ánimo de lucro do Servizo Asistencial de Miniresidencia e
Centro de día de Boimorto.
8.7.- FUNDACIÓNS
8.7.1.- CONCEPTO
As fundacións son institucións de dereito privado que aínda que en principio concíbense
só para fundadores de natureza privada, con todo ao longo dos últimos anos pasouse
dun cuestionamento por parte dalgunha doutrina sobre se o sector público tiña
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capacidade para crear fundacións a unha práctica frecuente de creación destas entidades
polo noso sector público, incluído o local, á vez que ao propio tempo foi recoñecida a
existencia das Fundacións do Sector Público en dIVErsa lexislación así na propia Lei de
fundacións, na Lei de contratos do sector público , Lei xeral de subvencións etc…..
Centrándonos nas Fundacións do Sector Público local, os seus fins e límites ao seu
emprego, obsérvase que foron creadas Fundacións Locais como modo de xestión de
servizos públicos locais e como instrumento de colaboración público privado en
actividades de interese xeral sen ánimo de lucro.
A Lei 50/2002 de 26 de decembro de fundacións ( en diante LF) no seu art.2 defíneas
como organizacións constituídas sen fin de lucro que por vontade dos seus creadores ten
afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de ines de interese xeral.
Hai 3 requisitos fundamentais para que esteamos ante unha fundación:
1. Vontade dos fundadores. O seu creador fundador debe de manifestar unha vontade
de creación da Fundación e debe de ter capacidade xurídica e capacidade para
dispoñer gratuitamente dos bens e dereitos que conforman a dotación.
2. Organización sen fin de lucro.Vontade de crear unha organización que está dotada
de personalidade xurídica, tal como dispón o art. 4 da lei cuxos fins son de interese
xeral sen ánimo de lucro.
3. Afección duradeira dun patrimonio á satisfacción de fins de interese xeral.
Organización que ten afectado un patrimonio dun modo duradeiro, dinos a lei
entendido como unha permanencia nese dispoñer del, para a satisfacción do interese
xeral. Permanencia que debe de entenderse como oposto a eventual pero que non
quere dicir indispoñibilidade dese patrimonio.
O patrimonio afecto ao interese xeral é o gran elemento definidor das fundacións
fronte a outra clase de organizacións que teñen personalidade xurídica, que
perseguen un interese xeral con fins non lucrativos pero que non están dotadas
deste elemento patrimonial afecto de modo permanente .
As fundacións son, xa que logo, organizacións con personalidade xurídica, dotadas dun
patrimonio para a consecución duns fins de interese xeral e de carácter non lucrativo.
STS 22 de marzo de 1988 “ que o art.34 da Constitución refírese sen dúbida ao
concepto de fundación admitido de forma xeneralizado entre os xuristas e que considera
a fundación como a persoa xurídica constituída por unha masa de bens vinculados polo
fundador ou fundadores a un fin de interese xeral “.
8.7.2.- FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO LOCAL
a.- Capacidade das persoas xurídico públicas para crear fundacións.
O art. 8.1 da a LF recoñece a capacidade de constituír fundacións ás persoas físicas e ás
persoas xurídicas sexan estas públicas ou privados.
Polo que se refire ás persoas xurídico públicas sinala o art. 8.4 LF ( lexislación civil de
aplicación xeral Disposición final primeira 1.) que terán capacidade para constituír
fundacións salvo que as súas normas reguladoras establezan o contrario, non é este o
caso da nosa lexislación local polo que se conclúe que unha corporación local pode
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crear fundacións de natureza privado sempre que o obxecto fundacional estea dentro do
ámbito das competencias locais.
A LF dedica o Capítulo 11 ás Fundacións do Sector Público estatal, non regula as do
sector público local, por non ter ámbito competencial, para iso, como se recolle na súa
disposición final , partindo da STC 61/1997 no que se refire á supletoriedade do dereito
estatal “ debe de ser inferida polo aplicador do Dereito autonómico mediante o uso das
regras de interpretación pertinentes “ o que sen observar a nosa lexislación autonómica
lévanos a concluír que non é a LF estatal de aplicación directa pero si supletoria no
ámbito local no que non se opoña á lexislación local e autonómica.
b.- Concepto de fundación do sector público local.
O noso ordenamento xurídico recoñece a capacidade das entidades locais de crear
fundacións cuxos fins estean dentro do seu ámbito competencial, seguindo o concepto
da LF de aplicación supletoria art. 44 podemos considerar como Fundación do sector
público local orientada cara ao Concello de Boimorto aquela fundación na que
concorra algunha das seguintes circunstancias:
a) Que se constitúa cunha achega maioritaría directa ou indirecta dunha
Administración local…..
b) Que o seu patrimonio fundacional, cun carácter de permanencia, está formado en
máis dun 50% por bens ou dereitos aportados ou cedidos pola entidade local .
Este concepto de Fundación do sector público coincide co que se recolle na Lei 30/2007
de 30 de outubro sobre contratos do sector público no seu art.3.1f) e co da Lei 38/2003
de 17 de novembro Xeral de Subvencións na súa disposición adicional décimo sexta .
Como establece o art.12 LF de aplicación xeral a dotación que poderá consistir en bens
e dereitos de calquera clase debe de ser adecuada ou suficiente. Presúmese suficiente a
dotación cuxo valor económico alcance os 30.000€ e que pode consistir en bens e
dereitos de carácter patrimonial que durante a existencia da fundación se atopen polo
fundador ou por terceiras persoas ou que se afecten por Padroado con carácter
permanente aos fins fundacionais.
Tratándose dunha fundación privado de padroado local o órgano ao que se confíe o
goberno será local neste caso municipal , o padroado estará a cargo da corporación
local.
Trataríase de determinar esta forma como a adecuada para a xestión do servizo de
Miniresidencia e Centro de día, dunha fundación pública pola súa titularidade pero
privado pola súa forma e estaría pensada para a xestión dun servizo sen dúbida social .
A doutrina chamou a atención respecto da utilización polos entes públicos das
fundacións privadas na medida que supón unha relaxación dos controis administrativos
e presupostados e en definitiva unha manifestación do coñecido fenómeno de evasión
ou fuxida do dereito administrativo pero a normativa existente ampara esta opción para
a xestión de servizos como se mostra nesta memoria.
O réxime xurídico non diferira do correspondente ás fundacións de réxime xeral , aínda
que caracterizada polos patróns previstos nos estatutos que serán membros dunha
Corporación Local que estarán chamados a exercer a función de patróns por razón do
cargo que actuasen por si mesmos como norma xeral e no seu caso por substitutos,
destacando que non pode delegarse a función senón que será quen substitúa legalmente
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no cargo.Pode ocorrer que formen parte do Padroado un ou varios representantes
municipais sen que ostenten a condición de concelleiras.
O ámbito territorial da fundación para o exercicio das súas actividades non debería
pasar o termo municipal por estar constituída por un concello, todas as súas actividades
e servizos quedarían circunscritos aos límites do termo municipal ( tal como se
desprende do artigo 96 do TRRL con referencia ao exercicio de actividades económicas
polas entidades locais que esixe préstense dentro dese ámbito e en beneficio dos seus
habitantes) .
A prestación de servizo asistencial sen ánimo de lucro sería fundamento para defensa
desta opción de xestión fronte á constitución dunha sociedade pública, xa que, aínda
que, en ambos casos existen achegas patrimoniais, monetarias ou non, mentres, a
sociedade é un contrato polo cal varias persoas únense para poñer unha cousa en común
e repartir os seus beneficios, na fundación, nada hai en común porque a dotación
transfírese á nova persoa que nace e non hai posibilidade de reparto de beneficios entre
ninguén, o cargo de patróns é gratuíto .
A análise da viabilidade desta forma de xestión que segue nesta memoria parte do
recoñecemento na normativa vixente sobre o dereito de fundación en España partindo
dos artigos 34 e 22 da CE ,28,35,37,38, e 39 , 41, 196, 242, 251 e 254 etc .. do Código
Civil, 31,129,515 a 521 e 569 do Código Penal , artigos 7 e outros ver en concreto o
43.3 da Lei de axuizamento civil,..
Expoñerase o réxime xurídico aplicable partindo da normativa estatal Lei de fundacións
50/2002 por ter preceptos básicos ( ver disposición final ) entre eles:
2,3.1,2 e 3,4,14,31 e 34.1, preceptos básicos de aplicación xeral artigos; 6,7 e 37.4 ,
17.3, 18.3, 21.3 último parágrafo , 22.2 último inciso , 35.2 e 43 e outros supletorios
nas CCAA neste caso en Galicia onde se faría unha remisión á lei galega de fundacións
reproducida nesta memoria estes son o 5, 8,9,10,11,12,13,17.1 e 2, 18.1.2 e 4, 19.1,
22.1,e 2, excepto o último inciso, 29.1 e 2 , 3 e 5, 30.1, 3 e 4 , 32 e 42 ; estes preceptos
regulan a denominación das fundacións, a capacidade para fundar as modalidades de
constitución , o contido da escritura de constitución e dos estatutos, a configuración da
dotación , as fundacións en proceso de formación, a responsabilidade substitución e cese
dos patróns , a formación do patrimonio, a aceptación de herdanzas , a modificación de
estatutos, a fusión e extinción das fundacións e a intervención temporal das mesmas;
nestas materias aplicaríase preferentemente a lexislación autonómica galega que se
reproduce literalmente nesta memoria . Os restantes preceptos da LF estatal serán de
aplicación ás fundacións estatais non ás locais ( disposición final 1 ª.4 )
A normativa autonómica galega de
fundacións
atópase
recolleita
principalmente na Lei 12/2006 de 1 de
decembro de fundacións de interese
galego .
c.- Constitución de fundación do sector
público local.
O art.45.2 da LF supletorio dispón:
“ 2. No expediente de autorización
deberá incluírse unha memoria, que haberá de ser informada polo Ministerio de
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Administracións Públicas, na que, entre outros aspectos, xustifíquense suficientemente
as razóns ou motivos polos que se considera que existirá unha mellor consecución dos
fins de interese xeral perseguidos a través dunha fundación que mediante outras formas
xurídicas, públicas ou privados, contempladas na normativa vixente. ”
Isto supón unha motivación esixida a todas as actuacións dunha Administración Pública
á hora de xustificar a/s causa/s polas que adopta a decisión de crear unha organización
con personalidade xurídica diferenciada que pode supoñer unha asunción dunhas
funcións de interese xeral que provoca o consecuente incremento do gasto público.
Será necesario motivar a creación da Fundación Privado local e a razón pola que se
acode á creación desta con motivación en considerar que é a máis adecuada en relación
con outras formas xurídico públicas ou privados.
Hai que ter en conta aspectos como o nome da fundación sendo necesaria a solicitude de
certificado ao Protectorado no que se faga constar que non hai outra entidade coa
mesma denominación.
Deberá remitirse un borrador cos Estatutos ao Protectorado para que emita certificado
do seu conformidade. Xa que o art . 35.1ª) recoñece como función do Protectorado o
informar con carácter preceptivo e vinculante para o Rexistro de fundacións sobre a
idoneidade dos fins e a suficiencia rotacional das fundacións que se atopen en proceso
de formación.
O órgano competente para acordar a creación das fundacións sería o Pleno municipal. O
acordo do Pleno deberá conter na súa parte dispositiva o acordo de constituír unha
fundación coa súa denominación, xunto á aprobación do gasto que configura o seu
dotación fundacional, a aprobación dos seus estatutos, e si se vai a afectar ou ceder o
uso dun ben tamén se deberá acordar ( Modelo de acordo plenario)
Unha vez acordada a constitución, polo Pleno do Concello, débese formalizar en
escritura pública ante notario a constitución da fundación polos patróns fundadores.
Nesta escritura se formalizarán as estipulacións referidas a :
a) A manifestación da vontade de constituír unha fundación coa denominación
acordada.
b) O réxime xurídico: os estatutos que forman parte da escritura e que os patróns
fundadores os aproban.
c) Dotación inicial, coa acreditación do seu depósito no caso de que sexa achega
monetaria. E se fose un ben, ademais da súa descrición deberase acompañar informe
de valoración.
d) Órganos de goberno con indicación da composición do Padroado e dos restantes
órganos. E a aceptación do cargo por parte dos patróns con manifestación de que
non se atopan suxeitos a prohibición ou incompatibilidade legal.
e) Denominación con certificado do Rexistro de Fundacións que non existe ningunha
outra fundación constituída con denominación idéntica.
Escritura pública que no prazo de tres meses os patróns deben de presentar no Rexistro
de Fundacións para a súa inscrición previa á súa cualificación. Cualificación contra a
que se poderá interpoñer recurso contencioso administrativo.
Rexistro de fundacións de natureza pública, neste caso autonómico polo ámbito
territorial da fundación .
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Inscrición obrigatoria para calquera clase de Fundación destacando que se recolle un
réxime específico cando as fundacións se atopen en constitución, é dicir, no proceso
entre o outorgamento da escritura pública de constitución e a súa inscrición.
d.- Fins determinación e límites
O ámbito prestacional das Fundacións encádrase dentro do que o art. 25 da LBRL
describe como aquelas actividades que “ contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da Comunidade veciñal” e xa que logo dirixidas ao interese xeral.
A definición e alcance dos que se pode considerar interese xeral ten gran importancia
non só en canto é o fin do que motiva a creación dunha entidade como unha Fundación,
senón, que, ademais, o obxecto fundacional é o que xustifica como o poderse acoller a
unha serie de beneficios fiscais que contempla a Lei 49/2002 de 23 de decembro de
réxime fiscal das Entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao Mecenazgo.
A LF recolle na súa art.3 número 1 unha serie de actividades de interese xeral que van
desde a asistencia e inclusión social, ( aquí encaixaría en servizo asistencial de
Miniresidencia e Centro de día en Boimorto ) cívicas, educativas, culturais…….
“Artigo 3. Fins e beneficiarios.
1. As fundacións deberán perseguir fins de interese xeral, como poden ser, entre outros,
os de defensa dos dereitos humanos, das vítimas do terrorismo e actos violentos,
asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturais, científicos,
deportivos, sanitarios, laborais, de fortalecemento institucional, de cooperación para o
desenvolvemento, de promoción do voluntariado, de promoción da acción social, de
defensa do medio ambiente, e de fomento da economía social, de promoción e atención
ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, sociais ou culturais, de promoción
dos valores constitucionais e defensa dos principios democráticos, de fomento da
tolerancia, de desenvolvemento da sociedade da información, ou de investigación
científica e desenvolvemento tecnolóxico.
2. A finalidade fundacional debe beneficiar a colectividades xenéricas de persoas.
Terán esta consideración os colectivos de traballadores dunha ou varias empresas e os
seus familiares.
3. En ningún caso poderán
constituírse
fundacións
coa
finalidade principal de destinar as
súas prestacións ao fundador ou aos
patróns, aos seus cónxuxes ou
persoas ligadas con análoga
relación de afectividade, ou aos seus
parentes ata o cuarto grado
inclusive, así como a persoas
xurídicas singularizadas que non
persigan fins de interese xeral.“
Non parece que esta enumeración sexa exhaustiva.
A exposición de motivos da LF dinos, por identificar un trazo común a toda esta longa
serie de actividades , que teñen a consideración de interese xeral en canto teñen natureza
xeral e pública.
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A Lei 50/2002 de Fundacións recolle unhas limitacións ás fundacións do sector público
estatal que son extrapolables ás do sector público local.
a) Non poderán exercer potestades públicas.
b) Unicamente poderán realizar actividades relacionadas co ámbito competencial
das entidades do sector público fundador debendo coadxuvar á consecución dos
fins das mesmas, sen que iso supoña a asunción das súas competencias propias
salvo previsión legal expresa. Os fins da fundación deben de estar dentro do
ámbito competencial da Entidade local neste caso satisfacer as necesidades e
aspiracións da Comunidade veciñal ( art.25.1 LRBRL). Isto é así xa que as
Fundacións, como recolle a Constitución no art .34 dentro da Sección II
Dereitos dos cidadáns, son unha forma de participación do sector privado na
consecución do interese xeral, xa que logo, cando o sector público toma esta
forma de prestación só se pode acudir a ela como forma de apoio á consecución
do interese xeral, e así debe quedar motivado que a creación da fundación é o
mellor para iso. É importante recalcar que estas actividades de interese xeral non
poden ter a consideración de actividade mercantil como fin en si, xa que a
Fundación non pode ter ánimo de lucro. O artigo 24 da LF permite que as
fundacións poidan desenvolver actividades económicas cuxo obxecto estea
relacionado cos fins fundacionais ou sexan complementarias ou accesorias das
mesmas con sometemento ás normas reguladoras da defensa da competencia, ata
poden as fundacións participar en empresas mercantís, sempre que non se
responda persoalmente. Agora ben a Lei 49/2002 de Mecenazgo na súa art. 3.3,
aínda que prohibe o exercicio de actividades alleas ao obxecto ou finalidade
estatutaria, considera este requisito cumprido se as actividades alleas ao obxecto
fundacional non espera o 40% dos ingresos totais da fundación.A prestación de
actividades non mercantís supón en si a falta dun ánimo de lucro como última
finalidade, que non quere dicir que as prestacións da fundación deban de ser
gratuítas, xa que se manifesta o carácter non lucrativo conforme á Lei 49/2002
de Mecenazgo en dúas ideas:
1.- As rendas ou ingresos deberanse de destinar directamente á realización de
fins de interese xeral, ou, indirectamente ao incremento da renda do
patrimonio das entidades.
2.- A gratuidade no desempeño do cargo de membro do Padroado e membro
de goberno da Fundación.
Conforme ao exposto os fins das Fundacións do Sector Público podemos concluír:
o Han de ser de interese xeral.
o Non poden levar consigo o exercicio de potestades administrativas.
o Han de estar dentro do seu ámbito competencial.
o Han de ser complementarias aos fins das Entidades fundadoras.
o Non han de ter como fin último ánimo de lucro.
e.- Goberno da Fundación
Padroado
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É un órgano de carácter obrigatorio, colexiado ao que lle corresponde o goberno e
representación que adopta os seus acordos por maioría nos termos establecidos nos
Estatutos , sempre debe de ser denominado como Padroado.
Correspóndelle cumprir os fins fundacionais e a administración dos bens e dereito, con
dilixencia resalta o art. 14 LF. , que integran o patrimonio da fundación.
O art. 15 establece o número de membros mínimo que será o de tres.
Poden ser patróns as persoas físicas que teñan plena capacidade que non estean
inhabilitados. E tamén as persoas xurídicas para o que designarán as persoas físicas que
lles representen.
Para a adquisición da condición de patrón é necesaria a aceptación do designado. Esta
aceptación pódese realizar ou ante notario, como é sempre no caso do acta de
constitución, ou ante o Rexistro de Fundacións, ou ante o propio Padroado que é o
habitual no caso de renovación, para o que o Secretario da fundación emitirá
certificación de tal aceptación. Aceptación que se comunicará ao Protectorado e
inscribirase no Rexistro de Fundacións.
Os patróns exercerán o seu cargo gratuitamente, aínda que poden ser reembolsados
polos gastos debidamente xustificados e poden, previa autorización do Protectorado e
sempre que non o prohiban os estatutos , recibir unha retribución adecuada, aqueles
patróns que presten á fundación servizos distintos dos que implica o desempeño das
funcións que lle corresponden.
Os patróns deberán desempregar o cargo con dilixencia. E responderán solidariamente
fronte á fundación dos danos e prexuízos que causen por actos contrarios á lei ou aos
Estatutos, aínda que quedarán exentos os patróns que votasen en contra do acordo
causante da responsabilidade.
A substitución dos patróns realizarase da forma prevista polos Estatutos e nos casos
previstos no art.18 LF morte, incapacidade, cese no cargo por razón do cal foron
nomeados.
En canto á designación polos representantes municipais como persoa xurídica, a forma e
distribución dos representantes a falta de normativa local o desexable é que o regule o
propio regulamento orgánico municipal na súa falta os Estatutos determinando a
distribución no caso de que fosen varios entre os grupos políticos.
O Padroado ten unhas funcións reservadas que non pode delegar como son:
o A modificación dos Estatutos.
o A fusión e a liquidación da fundación.
o Aqueles actos que requiran a autorización do Protectorado.
o Designación do Secretario cargo que pode recaer en persoa que non sexa patrón,
nese caso terá voz pero non voto e a quen lle corresponderá certificar os acordos
adoptados.
Presidente
Será elixido polo Padroado entre os seus membros salvo que os Estatutos ou a escritura
de constitución previsen outro modo.
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É o máximo órgano de representación da fundación e correspóndelle presidir e convocar
ao Padroado.
Outros órganos
Os estatutos poden prever a existencia doutros órganos para o desempeño das funcións
que expresamente prevexan salvo as funcións que non se poden delegar.
f.- As Fundacións como fórmula de descentralización
A Constitución recoñece á Administración local a autonomía local que comprende entre
outros aspectos a autoorganización, a cal non pode ser arbitraria senón que debe de estar
motivada e sempre baixo os principios constitucionais recollidos no artigo 103 de
eficacia, eficiencia rexedores do funcionamento da administración.
Dentro do marco da legalidade e baixo principios económicos de redución ao máximo
dos custos da prestación, o expediente administrativo de creación dunha fundación polo
sector público local en este caso Concello de Boimorto ha de atender ás seguintes
consideracións:
A.- Necesidades organizativas:
Hase de determinar a carencia de medios persoais e materiais para realizar a prestación
que fai conveniente a creación dunha entidade diferenciada e que evite as rixideces
organizativas que pode ter a entidade fundacional, que pode ir desde horarios aos
axustes retributivos acordes coa actividade prestacional da nova organización. Non hai
que pensar como unha fuxida do dereito administrativo , xa que como se recoñeceu na
xurisprudencia a contratación e selección do persoal sempre haberá de estar suxeita nas
Fundacións creadas pola Administración baixo os principios de publicidade e
concorrencia.
B.- Fiscalizade da operación: estratexia fiscal
Hase de estudar a repercusión fiscal da nova entidade tendo en conta os ingresos
provenientes da Entidade fundacional ( xa que nalgún momento a AEAT entendeu este
financiamento como un modo de retribución dunha prestación que recibe un Concello
dunha sociedade municipal cuxa única fonte de ingresos eran estas transferencias e
polo tanto suxeitas a IVE).
Deberase formar, xa que logo, un documento que determine as repercusións fiscais das
achegas municipais á fundación, así como dos fundadores privados e dos rendementos
obtidos pola fundación e contrastalos con cotes fiscais se esta prestación é exercida
baixo fórmulas de xestión directa.
Outro aspecto a ter en conta é a cesión de autonomía local que supón a creación de
fundacións polos Entes Públicos, neste caso polo Concello de Boimorto.
C.- Control e tutela da fundación.
As fundacións privados da Administración vense sometidas na súa xestión económica
ao control do Protectorado Xeral da Intervención Xeral e do Tribunal de Contas. O
control do protectorado supón unha cesión da autonomía municipal que se somete a
unha tutela por parte das CCAA no que se refire ás fundacións locais.
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Ao Protectorado correspóndelle velar polo cumprimento dos obxectivos da fundación, o
bo funcionamento e a legalidade da súa constitución art.34 LF.
Así a LF respecto ao Protectorado recoñécelle no seu art. 35 as funcións que ten e das
que ademais podemos destacar as capacidades seguintes:
“Artigo 13. Fundación en proceso de formación.
1. Outorgada a escritura fundacional, e en tanto se procede á inscrición no
correspondente Rexistro de Fundacións, o Padroado da fundación realizará,
ademais dos actos necesarios para a inscrición, unicamente aqueloutros que
resulten indispensables para a conservación do seu patrimonio e os que non
admitan demora sen prexuízo para a fundación, os cales entenderanse
automaticamente asumidos por esta cando obteña personalidade xurídica.
2. Transcorridos seis meses desde o outorgamento da escritura pública fundacional
sen que os patróns houbesen instado a inscrición no correspondente Rexistro de
Fundacións, o Protectorado procederá a cesar aos patróns, quen responderán
solidariamente das obrigacións contraídas en nome da fundación e polos prexuízos
que ocasione a falta de inscrición.
Así mesmo, o Protectorado procederá a nomear novos patróns, previa autorización
xudicial, que asumirán a obrigación de inscribir a fundación no correspondente
Rexistro de Fundacións.
Artigo 15. Patróns.
1. Padroado estará constituído por un mínimo de tres membros, que elixirán entre
eles un Presidente, si non estivese prevista doutro xeito a designación do mesmo
na escritura de constitución ou nos Estatutos.
Así mesmo, o Padroado deberá nomear un Secretario, cargo que poderá recaer
nunha persoa allea a aquel, nese caso terá voz pero non voto, e a quen
corresponderá a certificación dos acordos do Padroado.
2. Poderán ser membros do Padroado as persoas físicas que teñan plena
capacidade de obrar e non estean inhabilitadas para o exercicio de cargos
públicos.
As persoas xurídicas poderán formar parte do Padroado, e deberán designar á
persoa ou persoas físicas que as representen nos termos establecidos nos
Estatutos.
3. Os patróns entrarán a exercer as súas funcións logo de aceptar expresamente o
cargo en documento público, en documento privado con firma lexitimada por
notario ou mediante comparecencia realizada ao efecto no Rexistro de
Fundacións.
Así mesmo, a aceptación poderase levar a cabo ante o Padroado, acreditándose
a través de certificación expedida polo Secretario, con firma lexitimada
notarialmente.
En todo caso, a aceptación notificarase formalmente ao Protectorado, e
inscribirase no Rexistro de Fundacións.
4. Os patróns exercerán o seu cargo gratuitamente sen prexuízo do dereito a ser
reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o cargo ocasiónelles no
exercicio da súa función.
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Non obstante o establecido no parágrafo anterior, e salvo que o fundador
dispuxese o contrario, o Padroado poderá fixar unha retribución adecuada a
aqueles patróns que presten á fundación servizos distintos dos que implica o
desempeño das funcións que lles corresponden como membros do Padroado,
previa autorización do Protectorado.
5. O cargo de patrón que recaia en persoa física deberá exercerse persoalmente.
Non encanto, poderá actuar no seu nome e representación outro patrón por el
designado. Esta actuación será sempre para actos concretos e deberá axustarse
ás instrucións que, no seu caso, o representado formule por escrito.
Poderá actuar en nome de quen fose chamado a exercer a función de patrón por
razón do cargo que ocupar, a persoa a quen corresponda a súa substitución.
Artigo 16. Delegación e apoderamentos.
1. Se os Estatutos non o prohibisen, o Padroado poderá delegar as súas facultades
nun ou máis dos seus membros. Non son delegables a aprobación das contas e
do plan de actuación, a modificación dos Estatutos, a fusión e a liquidación da
fundación nin aqueles actos que requiran a autorización do Protectorado.
Artigo 17. Responsabilidade dos patróns.
3. A acción de responsabilidade se entaboará, ante a autoridade xudicial e en
nome da fundación:
a) Polo propio órgano de goberno da fundación, previo acordo motivado do
mesmo, en cuxa adopción non participará o patrón afectado.
b) Polo Protectorado, nos termos establecidos no artigo 35.2.
c) Polos patróns disidentes ou ausentes, nos termos do apartado 2 deste artigo,
así como polo fundador cando non for Patrón.
Artigo 21. Enaxenación e gravame.
1.

A enaxenación, onerosa ou gratuíta, así como o gravame dos bens e dereitos que
formen parte da dotación, ou estean directamente vinculados ao cumprimento
dos fins fundacionais, requirirán a previa autorización do Protectorado, que se
concederá si existe xusta causa debidamente acreditada.

3.

Os restantes actos de disposición daqueles bens e dereitos fundacionais distintos
dos que forman parte da dotación ou estean vinculados directamente ao
cumprimento dos fins fundacionais, incluída a transacción ou compromiso, e de
gravame de bens inmobles, establecementos mercantís ou industriais, bens de
interese cultural, así como aqueles cuxo importe, con independencia do seu
obxecto, sexa superior ao 20 % do activo da fundación que resulte do último
balance aprobado, deberán ser comunicados polo Padroado ao Protectorado
no prazo máximo de trinta días hábiles seguintes á súa realización.

O Protectorado poderá exercer as accións de responsabilidade que correspondan
contra os patróns, cando os acordos do Padroado fosen lesivos para a fundación nos
termos previstos na Lei.
Artigo 24. Actividades económicas.
2. As fundacións poderán participar en sociedades mercantís nas que non se
responda persoalmente das débedas sociais. Cando esta participación sexa
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maioritaria deberán dar conta ao Protectorado en canto dita circunstancia
prodúzase.
Artigo 25. Contabilidade, auditoría e plan de actuación.
7. As contas anuais aprobaranse polo Padroado da fundación e presentaranse ao
Protectorado dentro dos dez días hábiles seguintes á súa aprobación. No seu
caso, acompañaranse do informe de auditoría. O Protectorado, unha vez
examinadas e comprobada a súa adecuación formal á normativa vixente,
procederá a depositalas no Rexistro de Fundacións. Calquera persoa poderá
obter información dos documentos depositados.
8. Padroado elaborará e remitirá ao Protectorado, nos últimos tres meses de cada
exercicio, un plan de actuación, no que queden reflectidos os obxectivos e as
actividades que se prevexa desenvolver durante o exercicio seguinte.
Artigo 28. Autocontratación.
Os patróns poderán contratar coa fundación, xa sexa en nome propio ou dun terceiro,
previa autorización do Protectorado que se estenderá ao suposto de persoas físicas que
actúen como representantes dos patróns.
Artigo 29. Modificación dos Estatutos.
4. A modificación ou nova redacción dos Estatutos acordada polo Padroado
comunicarase ao Protectorado, que só poderá opoñerse por razóns de
legalidade e mediante acordo motivado, no prazo máximo de tres meses a
contar desde a notificación ao mesmo do correspondente acordo do Padroado.
O Protectorado poderá comunicar en calquera momento dentro de devandito
prazo e de forma expresa a súa non oposición á modificación ou nova redacción
dos Estatutos.
Artigo 30. Fusión.
1. As fundacións, sempre que non o prohibiu o fundador, poderán fusionarse
previo acordo dos respectivos Padroados, que se comunicará ao Protectorado.
2. O Protectorado poderá opoñerse á fusión por razóns de legalidade e mediante
acordo motivado, no prazo máximo de tres meses a contar desde a notificación
ao mesmo dos respectivos acordos das fundacións interesadas. O Protectorado
poderá comunicar en calquera momento dentro de devandito prazo e de forma
expresa a súa non oposición ao acordo de fusión.
3. A fusión requirirá o outorgamento de escritura pública e a inscrición no
correspondente Rexistro de Fundacións.
A escritura pública conterá os Estatutos da fundación resultante da fusión, así
como a identificación dos membros do seu primeiro Padroado.
4. Cando unha fundación resulte
incapaz de alcanzar os seus fins,
o Protectorado poderá requirila
para que se fusione con outra de
análogos fins que manifeste ante
o Protectorado a súa vontade
favorable a dita fusión, sempre
que o fundador non o prohibiu.
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Fronte á oposición daquela, o Protectorado poderá solicitar da autoridade
xudicial que ordene a referida fusión.
Artigo 33. Liquidación.
1. A extinción da fundación, salvo no suposto previsto no artigo 31.d, determinará
a apertura do procedemento de liquidación, que se realizará polo Padroado da
fundación baixo o control do Protectorado.
2. Os bens e dereitos resultantes da liquidación destinaranse ás fundacións ou ás
entidades non lucrativas privados que persigan fins de interese xeral e que
teñan afectados os seus bens, ata para o suposto do seu disolución, á
consecución daqueles, e que sexan designados no negocio fundacional ou nos
Estatutos da fundación extinguida. Na súa falta, este destino poderá ser
decidido, en favor das mesmas fundacións e entidades mencionadas, polo
Padroado, cando teña recoñecida esa facultade polo fundador, e, a falta desa
facultade, corresponderá ao Protectorado cumprir ese cometido.
Artigo 42. Intervención temporal.
1. Se o Protectorado advertise unha grave irregularidade na xestión económica
que poña en perigo a subsistencia da fundación ou unha desviación grave entre
os fins fundacionais e a actividade realizada, requirirá do Padroado, unha vez
oído este, a adopción das medidas que estime pertinentes para a corrección
daquela.
2. Se o requirimento ao que se refire o apartado anterior non fose atendido no
prazo que ao efecto se sinale, o Protectorado poderá solicitar da autoridade
xudicial que acorde, previa audiencia do Padroado, a intervención temporal da
fundación. Autorizada xudicialmente a intervención da fundación, o
Protectorado asumirá todas as atribucións legais e estatutarias do Padroado
durante o tempo que determine o xuíz. A intervención quedará alzada ao expirar
o prazo establecido, salvo que se acceda a prorrogala mediante unha nova
resolución xudicial.
3. A resolución xudicial que acorde a intervención temporal da fundación
inscribirase no correspondente Rexistro de Fundacións
Será necesario que o acordo do Padroado de extinción da fundación sexa ratificado
polo Protectorado cando a causa da extinción sexa o cumprimento do fin fundacional
ou a imposibilidade de cumprimento ou calquera das causa previstas polos Estatutos
ou a acta fundacional.”
g.- Réxime xurídico das fundacións do sector público
O réxime xurídico é un réxime basicamente privado e está sometido aos Tribunais de
Xustiza ordinarios.
Seguindo un concepto finalista o Tribunal Constitucional considera que están dentro da
esfera do público en canto é público o seu fundador e persegue fins de interese xeral, e
así se manifesta sobre fundacións privados estatais “aínda que son persoas xurídicoprivados poden equipararse en realidade a un Ente público con capital e fins tamén
públicos que actúa no tráfico xurídico utilizando só de xeito instrumental a forma
fundacional”.

224

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

As actuacións das fundacións han de respectar os dereitos e liberdades recollidos polo
noso ordenamento constitucional , o TC en sentenza 35/1983 di;
“ a necesidade de facer máis flexible o funcionamento destes entes interpostos
pode aconsellar o que se dea á súa estrutura unha forma pola do Dereito privado
e que se sometan a este os actos empresariais que debe levar a cabo APRA o
exercicio da súa función pero esta, en canto dirixida directamente ao público
como tal ha de entenderse vinculada respecto diso dos dereitos e liberdades
recoñecidos no Capítulo II do Título I da CE…”
STC 14/1986 ;
“ Parece claro que, como observa a doutrina, a instrumentalización dos entes que
se personifican ou que funcionan de acordo co Dereito Privado remiten o seu
titularidade ao final a unha instancia administrativa inequivocamente pública,
como público é tamén o ámbito interno das relacións que conexionan devanditos
entes coa Administración da que dependen , tratándose en definitiva da utilización
pola administración de técnicas ofrecidas polo Dereito Privado como un medio
práctico de ampliar a súa acción social e económica…”
Xa que logo, se non se pode poñer en dúbida que o réxime xurídico das Fundacións é de
carácter privado, o seu réxime está baixo o paraugas do público no que se refire aos seus
principios xerais como son os de eficacia , eficiencia, transparencia, participación…..
Contratación
A lei 30/2007 de 30 de outubro de contratos do sector público a partir de agora LCSP
recolle “ a fundacións que se constitúan con achega maioritaria de entidades do sector
público ou cuxo patrimonio fundacional cun carácter de permanencia , este formado en
máis dun 50% de bens ou dereitos aportados ou cedidos polo sector público “ art. 3.1.f)
.( relacionado con art. 44 LF) .
As fundacións serían consideradas Poder adxudicador na Administración Pública .
É interesante a Instrución 1/2008 de 5 de febreiro da Avogacía Xeral do Estado sobre “
a contratación das fundacións do sector público estatal…” que ditamina que estas en
canto creadas para a satisfacción dun interese xeral, sen ánimo de lucro e controladas ou
financiadas maioritariamente por un poder adxudicador, son sector público e poder
adxudicador”.
A LCSP dentro dos contratos celebrados por Poderes adxudicadores sinala uns que polo
seu obxecto e contía teñen un réxime xurídico especial en publicidade e réxime de
recursos máis estrito, son os Contratos suxeitos a regulación harmonizada e os contratos
subvencionados suxeitos a regulación harmonizada .
De forma sintética o réxime xurídico dos contratos celebrados polas fundacións públicas
é:
o Son privados calquera que sexa o seu obxecto art.20.1
o A orde xurisdicional civil será o competente para resolver as controversias que
xurdan entre as partes art.21.2 salvo que sexan contratos de regulación harmonizada
e calquera que sexa a controversia; preparación, adxudicación efectos ou extinción.

225

Memoria Miniresidencia e Centro de día -

Concello de Boimorto

o Se son de regulación harmonizada os contratos celebrados, as cuestións litixiosas
sobre preparación e adxudicación serán competencia da xurisdicción contencioso
administrativa art.21.1.
o As fundacións do sector público a través de Internet facilitarán o perfil do
contratante.
o Obrigación de aprobar instrucións de obrigado cumprimento no ámbito interno para
respecto dos principios de capacidade e solvencia do contratista, só poderán
contratar con persoas físicas ou xurídicas españolas ou estranxeiras que teñan :
-

Plena capacidade de obrar

-

Non incursas en prohibición para contratar

-

Acrediten a súa solvencia económica, financeira, técnica ou profesional.

-

As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos con
prestacións comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ámbito de actividade.

-

Non é necesaria esixencia de clasificación sen prexuízo de que a fundación
decida esixila para acreditar solvencia art 54.5 LCSP

Sobre as reblas aplicables á preparación de contratos celebrados por fundacións públicas
e contratos subvencionados por estas ( art .121 LCSP)
“Artigo 121. Establecemento de prescricións técnicas e preparación de pregos.
1. Nos contratos celebrados por poderes adxudicadores que non teñan o carácter
de Administracións Públicas, que estean suxeitos a regulación harmonizada ou
que sexan contratos de servizos comprendidos nas categorías 17 a 27 do Anexo
II de contía igual ou superior a 193.000 euros, así como nos contratos
subvencionados a que se refire o artigo 17, deberán observarse as regras
establecidas no artigo 101 para a definición e establecemento de prescricións
técnicas, sendo igualmente de aplicación o previsto nos artigos 102 a 104. Si a
celebración do contrato é necesaria para atender unha necesidade inaprazable
ou si resulta preciso acelerar a adxudicación por razóns de interese público, o
órgano de contratación poderá declarar urxente o seu tramitación, motivándoo
debidamente na documentación preparatoria. Neste caso será de aplicación o
previsto no artigo 96.2.b sobre redución de prazos.
2. En contratos distintos aos mencionados no apartado anterior de contía superior
a 50.000 euros, os poderes adxudicadores que non teñan o carácter de
Administracións Públicas deberán elaborar un prego, no que se establezan as
características básicas do contrato, o réxime de admisión de variantes, as
modalidades de recepción das ofertas, os criterios de adxudicación e as
garantías que deberán constituír, no seu caso, os licitadores ou o adxudicatario,
sendo de aplicación, así mesmo, o disposto no artigo 104. Estes pregos serán
parte integrante do contrato.“
Sobre a adxudicación dos contratos das fundacións, a lei distingue se se trata de
contratos non suxeitos a regulación harmonizada, en que a adxudicación está sometida
aos principios de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade
e non discriminación, estando en todo caso obrigadas a adxudicar á oferta
economicamente máis vantaxosa.
“Artigo 175. Adxudicación dos contratos que non estean suxeitos a regulación
harmonizada.
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Na adxudicación de contratos non suxeitos a regulación harmonizada serán de
aplicación as seguintes disposicións:
a. A adxudicación estará sometida, en todo caso, aos principios de publicidade,
concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación.
b. Os órganos competentes das entidades a que se refire esta sección aprobarán unhas
instrucións, de obrigado cumprimento no ámbito interno das mesmas, nas que se
regulen os procedementos de contratación de forma que quede garantida a
efectividade dos principios enunciados na letra anterior e que o contrato é
adxudicado a quen presente a oferta economicamente máis vantaxosa. Estas
instrucións deben poñerse a disposición de todos os interesados en participar nos
procedementos de adxudicación de contratos regulados por elas, e publicarse no
perfil de contratante da entidade.
No ámbito do sector público estatal, a aprobación das instrucións requirirá o
informe previo da Avogacía do Estado.
c. Entenderanse cumpridas as esixencias derivadas do principio de publicidade coa
inserción da información relativa á licitación dos contratos cuxo importe supere os
50.000 euros no perfil do contratante da entidade, sen prexuízo de que as
instrucións internas de contratación poidan arbitrar outras modalidades,
alternativas ou adicionais, de difusión.”
A publicidade da licitación dos contratos que supere os 50.000 € hase de publicar no
perfil.
Se o contrato está suxeito a regulación harmonizada art. 174:
“Artigo 174. Adxudicación dos contratos suxeitos a regulación harmonizada.
1. A adxudicación dos contratos suxeitos a regulación harmonizada rexerase polas
normas establecidas no Capítulo anterior coas seguintes adaptacións:
a. Non serán de aplicación as normas establecidas no segundo parágrafo do
apartado 2 do artigo 134 sobre intervención do comité de expertos para a
valoración de criterios subxectivos, nos apartados 1 e 2 do artigo 136 sobre
criterios para apreciar o carácter anormal ou desproporcionado das ofertas, no
artigo 140 sobre formalización dos contratos sen prexuízo de que deba
observarse o prazo establecido no seu apartado 3 e o previsto no apartado 5, no
artigo 144 sobre exame das proposicións e proposta de adxudicación, e no
artigo 156 sobre os supostos en que é posible acudir a un procedemento
negociado para adxudicar contratos de xestión de servizos públicos.
b. Non será preciso publicar as licitacións e adxudicacións nos diarios oficiais
nacionais a que se refiren o parágrafo primeiro do apartado 1 do artigo 126 e o
parágrafo primeiro do apartado 2 do artigo 138, entendéndose que se satisfai o
principio de publicidade mediante a publicación efectuada no Diario Oficial da
Unión Europea e a inserción da correspondente información na plataforma de
contratación a que se refire o artigo 309 ou no sistema equivalente xestionado
pola Administración Pública da que dependa a entidade contratante, sen
prexuízo da utilización de medios adicionais con carácter voluntario.
2. Si, por razóns de urxencia, resultase impracticable o cumprimento dos prazos
mínimos establecidos, será de aplicación o previsto no artigo 96.2.b sobre redución de
prazos.”
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Non se aplican as normas:
o Sobre intervención de expertos para valorar criterios subxectivos art .136 LCSP.
o Art.140 LCSP sobre a formalización en documento administrativo.
o Art.144 sobre exame das proposicións e proposta de adxudicación.
o Art.156 supostos de procedemento negociado en contratos de xestión de servizos
públicos.
As licitacións e adxudicacións publicaranse no DOUE e na plataforma de contratación.
Subvencións
A lei xeral de subvencións na súa disposición décimo sexta recolle o concepto de
fundación da LCSP e LF coa única diferenza de referirse a todas as AAPP e non só á
estatal.
“DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Fundacións do sector público.
1. As entregas monetarias sen contraprestación que realicen as fundacións do sector
público rexeranse polo dereito privado, aínda que serán de aplicación os principios
de xestión contidos nesta Lei e os de información aos que se fai referencia no artigo
20.
En todo caso, as achegas gratuítas que realicen haberán de ter relación directa co
obxecto da actividade contido na norma de creación ou nos seus estatutos.
2. Aos efectos desta Lei, considéranse fundacións do sector público aquelas
fundacións nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:
a. Que se constitúan cunha achega maioritaria, directa ou indirecta, das
Administracións públicas, os seus organismos públicos ou demais entidades
do sector público.
b. Que o seu patrimonio fundacional, cun carácter de permanencia, estea
formado en máis dun 50 % por bens ou dereitos aportados ou cedidos polas
referidas entidades”
En primeiro lugar indicar que os efectos da LGS art.2 exclúese do concepto de
subvención as entregas de diñeiro sen achegas realizadas polas fundacións do sector
público xa que non está dentro dos suxeitos contemplados no seu art.3 , aínda que isto
non supón a inaplicación desta lei ás fundacións.
Esta lei dispón, respecto das fundacións, que do sector público que as entregas
monetarias sen contraprestación que realicen estas rexeranse polo dereito privado, aínda
que serán de aplicación os principios de xestión contidos nesta lei e os de información a
que fai referencia o art.20., e en todo caso, estas achegas gratuítas haberán de ter
relación directa co obxecto da actividade contido na norma de creación ou nos seus
estatutos.
O art.20 regula a obrigación de información das subvencións concedidas á Intervención
Xeral do Estado para o mantemento dunha base de datos nacional APRA o
cumprimento das esixencias da Unión Europea.
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En canto aos principios de xestión de contidos desta Lei de subvencións na súa
exposición de motivos no punto II sinala, tomando como referencia a LCSP, como
principios que han de informar a xestión de subvencións, recóllense no art. 8.3:
“Artigo 8. Principios xerais.
1. A xestión das subvencións a que se refire esta Lei realizarase de acordo cos
seguintes principios:
a. Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e
non discriminación.
b. Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración
outorgante.
c. Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.”
Sobre a natureza das achegas monetarias realizadas polas AAPP e demais entidades e
organismos de dereito público aos que se refire o art. 3 LGS, cuxos beneficiarios son as
fundacións do sector público, A LGS na súa art 2.2 exclúe do concepto de subvención :
“Artigo 2. Concepto de subvención.
2. Non están comprendidas no ámbito de aplicación desta Lei as achegas
monetarias entre diferentes Administracións públicas, para financiar
globalmente a actividade da Administración á que vaian destinadas, e as que se
realicen entre os distintos axentes dunha Administración cuxos orzamentos
integrar nos Orzamentos Xerais da Administración á que pertenzan, tanto si
destínanse a financiar globalmente a súa actividade como á realización de
actuacións concretas a desenvolver no marco das funcións que teña atribuídas,
sempre que non resulten dunha convocatoria pública.”
Non tendo esta natureza as fundacións do sector público habemos de entender que as
transferencias e achegas monetarias que reciben sen contraprestación as fundacións, do
mesmo xeito que as do sector privado, teñen natureza de subvencións e, xa que logo,
están suxeitas a todas as prescricións da LGS.
Persoal
O persoal das fundacións públicas non está incluído na Lei 7/2007 de 12 de abril do
Estatuto Básico do empregado público, pero esta lei introduciu unha modificación na lei
53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo de entidades, corporacións de
dereito público, fundacións, consorcios cuxos orzamentos se doten ordinariamente en
máis dun 50% con subvencións ou outros ingresos procedentes das AAPP.
Xa que logo, o persoal das fundacións públicas é persoal laboral pero como tal está
dentro do persoal do sector público ao que lle é aplicable o seu réxime de
incompatibilidades.
Sobre a selección como persoal do sector público sonlle aplicables os principios
constitucionais de igualdade, mérito, capacidade e publicidade recollidos na LF art.46.4
de aplicación supletoria
“Artigo 46. Réxime xurídico.
4. A selección do persoal deberá realizarse con subxección aos principios de
igualdade, mérito, capacidade e publicidade da correspondente convocatoria”
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Hai que engadir o principio de transparencia que ha de rexer en todo proceso selectivo
polo que se se aplicasen todos os principios recolleitos no artigo 55 do Estatuto do
empregado público:
“Artigo 55. Principios rectores.
1. Todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público de acordo cos
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co
previsto no presente Estatuto e no resto do ordenamento xurídico.
2. As Administracións Públicas, entidades e organismos a que se refire o artigo 2 do
presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante
procedementos nos que se garantan os principios constitucionais antes expresados,
así como os establecidos a continuación:
a. Publicidade das convocatorias e das súas bases.
b. Transparencia.
c. Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d. Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de
selección.
e. Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas
a desenvolver.
f. Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.”
O paraugas da lexislación pública, en materia de persoal, non só aparece nos procesos
selectivos senón tamén nalgúns casos de despedimentos de persoal directivo , así o
Tribunal Constitucional en auto 206/1999 equipara ao director xeral dunha fundación
como un máis dos engrenaxes da política cultural e de espectáculos de dúas
administracións, o Estado e a CCAA de Madrid e nesa medida asimilable aos altos
cargos ou persoal eventual de confianza política” .
Tamén noutro sentido os Tribunais de Xustiza estimaron que se ha de valorar a
experiencia acumulada en fundacións públicas en postos similares, cando se valore a
experiencia nos procesos selectivos para cubrir postos de empregados públicos.
h.- As fundacións do sector público como instrumento de colaboración público
privado.
A complexidade cada vez maior da nosa sociedade que fai que dentro da idea de
benestar, xunto aos reclamos electorais e o principio de subsidiariedade consagrado pola
Carta europea da Autonomía local, provoca que as nosas Administracións locais están
incrementando as súas prestacións a medida que o concepto de interese xeral se vai
ampliando, de tal forma que todo o que agora non se considera de interese particular
queda definido como de interese xeral.
Así, o art.25 da LBRL establece que o municipio para a xestión dos seus intereses e no
ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos
servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da Comunidade
veciñal. Con independencia de que exista ou non oferta privada dinos a Dirección Xeral
de Defensa da competencia na súa resolución de 24 de outubro de 2005.
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Declaración que se estende, non só a servizos públicos, senón, que tamén abarca
actividades que poden ir dirixidas a cubrir un amplo abano de necesidades públicas que
non teñen por que ser esenciais.
Ademais con este escudo das aspiracións veciñais estase convertendo case nunha
patente de corso, polo que actividades que antes pertencían só ao ámbito privado
entraron no terreo do público competindo ata co sector privado. Amplitude de
prestacións xeralmente deficitarias, que provocan o perpetuo problema da insuficiencia
hacendística da Administración Local.
Se as fundacións privadas nacen como un modo de posibilitar a iniciativa privada na
consecución de fins de interese xeral, as corporacións locais non puideron evitar caer na
tentación de acudir a esta fórmula.
Pódese suscitar se os fins das fundacións ( art. 3 LF) non poden prestarse por medio
doutros entes como os organismos autónomos.
Na práctica, e polo xeral, o obxecto das fundacións do sector público son, ou ben,
vinculado á divulgación da labor dalgún cidadán
insigne ,ou, fins por suposto de interese xeral
pero vinculados ao seu prestación dentro dun
espazo determinado ( museos, teatros…) .
Entre as razóns de acudir o sector público ao
réxime fundacional podemos destacar:
a) Permiten unha vinculación máis directa ao
seu fin que é máis concreta que a que poidan
ter entidades máis xeneralistas, polo que pode
permitir un maior compromiso da propia organización e do seu persoal á hora da súa
consecución, xunto cunha maior visualización por parte dos cidadáns dos obxectivos
para os que se creou a fundación.
b) As fundacións son un magnífico instrumento de colaboración público privado en
actividades de interese xeral non lucrativas e que non poden ser obxecto dun
contrato de tal natureza.
c) As actividades fináncianse, non só pola Administración Pública, senón que o sector
privado pode participar de modo activo na prestación obxecto fundacional mediante
achegas monetarias ou de bens, e ata intervir no goberno da fundación asegurando a
colaboración na consecución do interese xeral. Nunha fundación os membros que
forman parte, ben o momento da súa creación ben integrándose posteriormente no
seu padroado ou participando noutros órganos de goberno fundacional non
manteñen unha relación contratante contratista con obrigacións e dereitos
correspondentes aquí é unha relación de colaboración pola que deciden integrarse
nunha entidade creada para satisfacer un obxectivo que é de interese xeral e de
natureza non mercantil non existe ánimo de lucro causa da relación contractual.
Cabe tamén a intervención dos cidadáns a través dos chamados amigos da fundación
que poden participar non só nas actividades da fundación senón tamén nos seus órganos
de goberno.
A importancia da implicación do sector privado maniféstase non só economicamente
senón tamén polo cambio de tendencia que se produce ante un certo inhibicionismo do
privado ante o interese xeral.
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Esta maior participación lógrase se os fins concretan o seu ámbito fronte aos ámbitos
xenéricos.
i.- O réxime fiscal das fundacións
O imposto de sociedades nas entidades sen fins de lucro
A lei 49/2002 de 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de
incentivos fiscais do mecenazgo dispón no seu art . 5
“Artigo 5. Normativa aplicable.
No non previsto neste capítulo, serán de aplicación ás entidades sen fins lucrativos
as normas do Imposto sobre Sociedades.”
Aínda que polo réxime especial das entidades non lucrativas ( desde agora ENL) só
tributan as explotacións económicas que non están exentas.
As fundacións poden realizar actividades mercantís complementarias e dirixidas ao
financiamento da actividade principal e de natureza non lucrativa. Nas fundacións
pódense mesturar rendas non exentas e outras que están sometidas á tributación , só a
explotación económica está sometida ao imposto de sociedades de tal xeito que esa
explotación económica ha de levar unha contabilidade diferenciada onde se rexistren
todos os ingresos gastos e investimentos relacionados con esa actividade económica.
Cando as actividades económicas non coincidan co fin da entidade e representen un
volume importante nos recursos da fundación débense prestar a través de entidades
mercantís participadas cumprindo o art.24 da LF e 3.3 da Lei 49/2002.
A entidade mercantil calquera que sexa o seu propietario pode acollerse ao mecenazgo
e, así, deducirse o equivalente tipo impositivo do imposto de sociedades reducindo a
tributación . Un exemplo: unha sociedade integramente participada por unha fundación
acolleita á lei 49/2002 obtén uns beneficios de 100.000€ polos que tributaría 30.000€,
pero se doa á fundación propietaria 10.000€ deduciríase o 35%, é dicir, 3.500€ polo
que a cota líquida sería de 26.500€ pasando a un tipo de 26,5%.
Rendas exentas do imposto de sociedades
o Os donativos e doazóns recibidos para colaborar nos fins da entidade .
O art.3.3 e o 7 da Lei 49/2002 distinguen entre actividades mercantís que coincida
cos fins da entidade e aquelas que non, pois de acordo con isto as doazóns que
reciba a fundación para explotacións mercantís que estIVEse dentro da súa
finalidade estarían exentas e aqueloutras non.
o As achegas á dotación fundacional na constitución ou un momento posterior.
o Convenio de colaboración e contratos de patrocinio:
O convenio de colaboración para a lei 49/2002 arts. 6 e 25 son aqueles convenios
polos que unha entidade beneficiaria do mecenazgo a cambio dunha axuda
económica para a realización de actividades do seu obxecto ou fin acorda por escrito
difundir por calquera medio tal colaboración, esta lei asimila estes convenios a unha
doazón e tal gasto ten a consideración de gasto deducible para a determinación da
base impoñible pero gasto non suxeito a IVE.
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Sobre o contrato de patrocinio a Lei de mecenazgo na seu art.6.1 remite á Lei 34/1998
de 11 de novembro xeral de publicidade que dispón na seu art.22:
“Artigo 6. Rendas exentas.
Están exentas do Imposto sobre Sociedades as seguintes rendas obtidas por entidades
sen fins lucrativos:
1. As derivadas dos seguintes ingresos:
a. Os donativos e doazóns recibidos para colaborar nos fins da entidade,
incluídas as achegas ou doazóns en concepto de dotación patrimonial, no
momento da súa constitución ou nun momento posterior, e as axudas
económicas recibidas en virtude dos convenios de colaboración empresarial
regulados no artigo 25 desta Lei e en virtude dos contratos de patrocinio
publicitario a que se refire a Lei 34/1998, de 11 de novembro, Xeneral de
Publicidade.
Artigo 22.
O contrato de patrocinio publicitario é aquel por o que o patrocinado, a cambio dunha
axuda económica para a realización da súa actividade deportiva, benéfica, cultural,
científica ou doutra índole, comprométese a colaborar na publicidade do patrocinador.
O contrato de patrocinio publicitario rexerase polas normas do contrato de difusión
publicitaria en canto lles sexan aplicables.”
o As cotas satisfeitas polos asociados, colaboradores ou benfeitores sempre que non se
correspondan co dereito a percibir unha prestación derivada dunha explotación
económica non exenta. Estas cotas a diferenza das doazóns adoitan ter unha serie de
beneficios para estes como a entrada libre en eventos, descontos na adquisición de
determinados produtos, … nestes casos haberá de estar na relación entre o importe
desas cotas coa valoración deses beneficios na media que estes sexan
desproporcionados a favor do importe das cotas habemos de entender para
consideralo renda exenta. Separadamente claro está deses beneficios que proveñen
da propia actividade exenta conforme ó art. 6.1b)
“Artigo 6. Rendas exentas.
Están exentas do Imposto sobre Sociedades as seguintes rendas obtidas por
entidades sen fins lucrativos:
1.

As derivados dos seguintes ingresos:
a. Os donativos e doazóns recibidos para colaborar nos fins da entidade,
incluídas as achegas ou doazóns en concepto de dotación patrimonial,
no momento da súa constitución ou nun momento posterior, e as axudas
económicas recibidas en virtude dos convenios de colaboración
empresarial regulados no artigo 25 desta Lei e en virtude dos contratos
de patrocinio publicitario a que se refire a Lei 34/1998, de 11 de
novembro, Xeneral de Publicidade.
b. As cotas satisfeitas polos asociados, colaboradores ou benfeitores,
sempre que non se correspondan co dereito a percibir unha prestación
derivada dunha explotación económica non exenta.
c. As subvencións, salvo as destinadas a financiar a realización de
explotacións económicas non exentas.”
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o As subvencións, salvo as destinadas a financiar a realización de explotacións
económicas non exentas. Hai que destacar dous tipos de subvencións moi correntes
no ámbito das fundacións que son as subvencións destinadas a compensar as perdas
da ENL que se computarían como ingreso pero a efectos prácticos ao ter como
obxectivo o compensar o déficit como tal non ten consecuencias á hora da
imposición tributaria; e aquelas subvencións nominativas que figuran nos
orzamentos das AAPP que están dirixidas á financiamento da actividade propia da
fundación para cubrir os gastos non cubertos polos usuarios, a norma é que este
ingreso imputarase ao exercicio que se concede.
o As rendas procedentes do patrimonio mobiliario e inmobiliario da entidade, como
son os dividendos e participacións en beneficios de sociedades, intereses, canons,
alugueres. O problema pode xurdir cando xunto ao arrendamento dun espazo da
fundación préstense os servizos anexos que si poderían considerarse actividade
económica polo que é aconsellable arrendar ou ceder o ben inmoble e contratar
separadamente as prestacións achegas ao evento a celebrar, igual ocorre co
arrendamento de negocios, por exemplo unha cafetería onde se arrenda o local e as
instalacións terán a natureza de rendemento patrimonial exento.
o As rendas derivadas de adquisicións ou transmisións por calquera título de bens ou
dereitos, incluídas as obtidas con ocasión da disolución e liquidación da entidade .
o As rendas que, de acordo coa normativa tributaria, deban ser atribuídas ou
imputadas ás entidades sen fins de lucro e que procedan de rendas exentas incluídas
no art.6.
Explotacións económicas exentas do imposto de Sociedades
As rendas provenientes das seguintes actividades económicas realizadas polas
fundacións non están suxeitas ao imposto de Sociedades sempre que se realicen para o
cumprimento do seu obxecto ou finalidade específica:
1. Actividades de carácter social.
2. Asistencia sanitaria.
3. Actividades de investigación e desenvolvemento.
4. Bens de interese cultural , museos, arquivos……………….
O art.7 da lei do mecenazgo dispón
“Artigo 7. Explotacións económicas exentas.
Están exentas do Imposto sobre Sociedades as rendas obtidas por entidades sen fins
lucrativos que procedan das seguintes explotacións económicas, a condición de que
sexan desenvolvidas en cumprimento do seu obxecto ou finalidade específica:
1. As explotacións económicas de prestación de servizos de promoción e xestión da
acción social, así como os de asistencia social e inclusión social que se indican
a continuación, incluíndo as actividades auxiliares ou complementarias
daqueles, como son os servizos accesorios de alimentación, aloxamento ou
transporte:
a. Protección da infancia e da mocidade.
b. Asistencia á terceira idade.
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c. Asistencia a persoas en risco de exclusión ou dificultade social ou
vítimas de malos tratos.
d. Asistencia a persoas con discapacidade, incluída a formación
ocupacional, a inserción laboral e a explotación de granxas, talleres e
centros especiais nos que desenvolvan o seu traballo.
e. Asistencia a minorías étnicas.
f. Asistencia a refuxiados e asilados.
g. Asistencia a emigrantes, inmigrantes e transeúntes.
h. Asistencia a persoas con cargas familiares non compartidas.
i. Acción social comunitaria e familiar.
j. Asistencia a ex recluídos.
k. Reinserción social e prevención da delincuencia.
l. Asistencia a alcohólicos e toxicómanos.
m. Cooperación para o desenvolvemento.
n. Inclusión social das persoas a que se refiren os parágrafos anteriores.
2. As explotacións económicas de prestación de servizos de hospitalización ou
asistencia sanitaria, incluíndo as actividades auxiliares ou complementarias dos
mesmos, como son a entrega de medicamentos ou os servizos accesorios de
alimentación, aloxamento e transporte.
3. As explotacións económicas de investigación científica e desenvolvemento
tecnolóxico.
4. As explotacións económicas dos bens declarados de interese cultural conforme
á normativa do Patrimonio Histórico do Estado e das Comunidades Autónomas,
así como de museos, bibliotecas, arquivos e centros de documentación, a
condición de que se cumpran as esixencias establecidas en dita normativa, en
particular respecto dos deberes de visita e exposición pública de devanditos
bens.
5. As explotacións económicas consistentes na organización de representacións
musicais, coreográficas, teatrais, cinematográficas ou circenses.
6. As explotacións económicas de parques e outros espazos naturais protexidos de
características similares.
7. As explotacións económicas de ensino e de formación profesional, en todos os
niveis e grados do sistema educativo, así como as de educación infantil ata os
tres anos, incluída gárdaa e custodia de nenos ata esa idade, as de educación
especial, as de educación compensatoria e as de educación permanente e de
adultos, cando estean exentas do Imposto sobre o Valor Engadido, así como as
explotacións económicas de alimentación, aloxamento ou transporte realizadas
por centros docentes e colexios maiores pertencentes a entidades sen fins
lucrativos.
8. As explotacións económicas consistentes na organización de exposicións,
conferencias, coloquios, cursos ou seminarios.
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9. As explotacións económicas de elaboración, edición, publicación e venda de
libros, revistas, folletos, material audiovisual e material multimedia.
10. As explotacións económicas de prestación de servizos de carácter deportivo a
persoas físicas que practiquen o deporte ou a educación física, sempre que tales
servizos estean directamente relacionados con ditas prácticas e con excepción
dos servizos relacionados con espectáculos deportivos e dos prestados a
deportistas profesionais.
11. As explotacións económicas que teñan un carácter meramente auxiliar ou
complementario das explotacións económicas exentas ou das actividades
encamiñadas a cumprir os fins estatutarios ou o obxecto da entidade sen fins
lucrativos.
Non se considerará que as explotacións económicas teñen un carácter
meramente auxiliar ou complementario cando o importe neto da cifra de
negocios do exercicio correspondente ao conxunto delas exceda do 20 % dos
ingresos totais da entidade.
12. As explotacións económicas de escasa relevancia. Considéranse como tales
aquelas cuxo importe neto da cifra de negocios do exercicio non supere en
conxunto 20.000 euros.”
O IVE nas fundacións locais
É relevante ter en conta o tratamento das
fundacións do sector público en canto á
suxeición ou non ao IVE dos seus
prestacións :
1. Se se entende, que a actividade está
suxeita despois de que a prestación das
fundacións case sempre por non dicir
sempre é deficitaria , permítese deducir o
IVE soportado,
2.

Se non se entenden suxeitos a IVE, son as fundacións do sector público consumidor
final que non pode repercutir o IVE soportado.

Consultado o fallo do Tribunal Económico administrativo rexional de Castela León
interposto pola Fundación Patio Herreriano Arte Contemporánea Fundación Privado do
Concello de Valladolid Reclamación 47/1535 / 2005 de data de 30 de setembro de 2008,
reclamación onde ;
-

A fundación suscita que está suxeita á Lei 49/2002 de 23 de decembro de réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos ao mecenazgo , sen realizar
solicitude e exención para a aplicación do IVE polas súas actividades, polo que
entende que as súas actividades están suxeitas e non exentas a IVE , recibindo
ingresos correntes polas actividades que realiza suxeitos a IVE e subvencións para
funcionamento ordinario non vinculadas ao prezo ou volume de negocio, entende
que a aplicación da regra da pro rata establecida no art.102 e 104 da Lei do IVE
37/1992 é contraria á Directiva sexta comunitaria (77/388/CEE) que indica que as
subvencións non poden incluírse no cálculo da pro rata cando se realizan operacións
suxeitas e non exentas e que debe aplicarse a regra da pro rata no caso de realizar
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conxuntamente operacións que orixinen o dereito a dedución e operacións que non.
A fundación sostén que toda a súa actividade ( museo ) está suxeita e non exenta e
que pola citada directiva as subvencións non deben minorar o dereito á dedución do
IVE.
-

A AEAT sostiña que a actividade de museo da Fundación estaba completamente
exenta e non daba dereito a deducir IVE algún aplicando o art. 20.1.14 que declara
exentas determinadas prestacións de servizos efectuadas por Entidades de Dereito
Público ou por entidades culturais privados de carácter social, e aplicando o art . 6
do Regulamento do IVE que establece que as entidades privados de carácter social
deberán solicitar o recoñecemento de exención . Sostén a AEAT que a Fundación é
pública participada ao 100% polo Concello de Valladolid e non sendo entidade de
carácter social privado a exención do IVE para a actividade de museo é aplicable.

O Tribunal económico administrativo paso:
a) En primeiro lugar, a estudar a incidencia sobre o dereito a practicar deducións
nas súas liquidacións de IVE por subvencións non vinculadas ao prezo e
seguindo ao Tribunal de xustiza das Comunidades Europeas estima a pretensión
entendendo que non minoran o importe da dedución do IVE soportado ou
satisfeito se contribúen ao financiamento sen estar vinculadas ao prezo recibido
pola fundación que realiza operacións que outorgan dereito a deducir o IVE
soportado nos seus adquisicións entende, xa que logo, non aplicable a esas
subvencións a regra de pro rata do os artigos 102 e 104 do IVE.
b) En segundo lugar considera que a fundación non é unha entidade de dereito
público senón unha entidade privado de carácter social, e para que lle alcance a
exención requírese o recoñecemento á solicitude do suxeito pasivo se non se
realizou ao non tratarse dunha exención que poida aplicarse directamente pola
administración tributaria non se pode aplicar esa exacción.
c) Estima o recurso interposto pola Fundación supoñendo unha vantaxe importante
xa que no ano 2003 supuxo un monto de máis de 300.000€.
De acordo con esta resolución as fundacións do sector público local non deben solicitar
a exención se o IVE soportado supera o IVE repercutido , vemos que existe un mellor
tratamento ás prestacións realizadas polas fundacións públicas así realizaríase
directamente xa que o art 20. da lei do IVE declara exentas determinadas prestacións de
servizos efectuadas por entidades de dereito público polo que nos interesa nesta
memoria :
“Artigo 20. Exencións en operacións interiores
1. As prestacións de servizos de asistencia social que se indican a continuación
efectuadas por entidades de Dereito público ou entidades ou establecementos
privados de carácter social:
a. Protección da infancia e da mocidade. Consideraranse actividades de
protección da infancia e da mocidade as de rehabilitación e formación
de nenos e novos, a de asistencia a lactantes, custódiaa e atención a
nenos menores de seis anos de idade, a realización de cursos,
excursións, campamentos ou viaxes infantís e xuvenís e outras análogas
prestadas en favor de persoas menores de vinte e cinco anos de idade.
b. Asistencia á terceira idade.”
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Pero como entidade de carácter social a fundación debe solicitar o recoñecemento para
a aplicación da exención
“Regulamento lei do IVE Artigo 6. Recoñecemento do carácter social de determinadas
entidades ou establecementos.
As entidades ou establecementos privados de carácter social deberán solicitar o
recoñecemento de devandita condición da Delegación ou Administración da Axencia
Estatal de Administración Tributaria en cuxa circunscrición territorial estea situado
no seu domicilio fiscal.
O recoñecemento do carácter social fornecerá efectos respecto das operacións cuxo
deveño prodúzase a partir da data da solicitude.
A eficacia de devandito recoñecemento quedará, ademais, condicionada á subsistencia
dos requisitos que, segundo o disposto na normativa do Imposto, haxan fundamentado
o recoñecemento do carácter social das entidades ou establecementos.”
Hai que ter en conta a estratexia fiscal de toda operación descentralizadora á hora de
determinar a forma de xestión da Miniresidencia e Centro de día.
Os tributos locais e as entidades sen fins de lucro
O art. 15 da lei de mecenazgo establece, respecto dos tributos locais, as exencións
seguintes:
a) Do IBI, os bens dos que sexan titulares a ENL, excepto aos efectos de
explotacións económicas non exentas do imposto de sociedades.
b) Do IAE, polas explotacións económicas ás que se refire o art. 7 da lei, non
entanto ditas entidades deberán presentar declaración de alta na matrícula deste
imposto e declaración de baixa no seu caso.
c) Do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana de
plusvalías, os incrementos correspondentes cando a obrigación legal a satisfacer
devandito imposto recaia sobre a entidade sen fins lucrativos. Tamén estarán
exentos do Imposto de Plusvalías os incrementos que se poñan de manifesto nas
transmisións de terreos con ocasión de donativos, doazóns e achegas.
Aínda, que para poder gozar estas exencións é condición de que as fundacións
comuniquen ao concello correspondente o exercicio da opción regulada no apartado 1
do artigo 15 da lei do mecenazgo, onde se establece que as ENL para acollerse ao seu
réxime fiscal especial han de pedir acollerse ao mesmo.
Os incentivos fiscais ao mecenazgo
A estratexia fiscal non supón estudar só o tratamento que reciben as actividades
realizadas neste caso pola fundación, senón que convén estudar tamén os incentivos que
pode recibir o sector privado que presta a súa colaboración a estas Entidades non
lucrativas:
o Entidades que poden dar lugar a beneficios fiscais polo mecenazgo: conforme á Lei
49/2002 de mecenazgo élle aplicable o réxime especial a :
a) ENL ás que sexa de aplicación o réxime fiscal previsto no Titulo II da Lei
49/2002 como son, polo que nos interesa nesta memoria, as fundacións.
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b) O Estado, as CCAA e as entidades locais, incluídos os seus organismos
autónomos.
c) Universidades.
d) O instituto Cervantes.
e) Outras como a ONCE, Cruz Vermella , entidades da igrexa católica.
Xa que logo, neste sentido, os mecenas teñen os mesmos beneficios se as súas achegas
gratuítas as realizan a unha fundación, xa sexa pública ou privada; ou a unha
Administración.
Suxeitos que poden ser beneficiarios polo seu labor de mecenazgo.
As persoas físicas ou xurídicas que participen en actividades de interese xeral.
Mecenazgo polo que se poden obter beneficios fiscais
Ha de consistir na cesión gratuíta de bens e dereitos de contido económico a favor de
Entidades que poidan xerar beneficios fiscais.
Con todo, as prestacións gratuítas de servizos a favor destas entidades non xeran
beneficios fiscais.
Tipo de dedución respecto da cota íntegra do imposto que grava ao mecenas:
a) As persoas físicas e xa que logo suxeitas ao IRPF; terán dereito a deducir da
cota íntegra o 25% da base de dedución ( que é o valor monetario da doazón ou
achega) sen que en ningún caso a base de dedución poida superar o 10% da base
liquidable do contribuínte.
b) As persoas xurídicas e, xa que logo, suxeitas ao Imposto de Sociedades terán
dereito a deducir o 35% da base de dedución sen que a base de dedución poida
superar o 10% da base impoñible do período impositivo.
Xustificación documental
Para a efectividade dos beneficios fiscais é necesario que a ENL que resultou
beneficiaria do mecenazgo emita certificado cos requisitos esixidos polo art.6 do RD
1270/2003 de 10 de outubro.
FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO
É unha organización constituída sen fin de lucro que, por vontade dous seus creadores,
ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral
para Galicia, e desenvolve principalmente as súas actividades e ten ou seu domicilio no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Nada facía prever na orixe histórica das fundacións, momento no que se distinguían
polo seu carácter relixioso e caritativo, o importante papel que acadarían.
Día tras día contrastar que o sector público non pode ser omnipresente nin os recursos
de carácter públicos son ilimitados, polo que a realidade foi desenvolvendo novas
organizacións que axudan a cumprir ou satisfacer as necesidades actuais da sociedade.
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Neste sentido, é necesario destacar a importancia das fundacións na contribución á
realización de fins de interese xeral, sendo a Comunidade Autónoma de Galicia un claro
expoñente desta situación cun importante número de fundacións inscritas non Rexistro
de Fundacións de Interese Galego.
Na actualidade, as entidades sen ánimo de lucro en xeral, e as fundacións en particular,
son ou mellor exemplo do claro dinamismo da nosa sociedade e un instrumento de
máxima utilidade para que particulares e entidades públicas afronten o compromiso de
colaborar na realización do interese común de todos os cidadáns.
O desenvolvemento económico impulsou a expansión e diversificación dos seus fins
fundacionais, sendo cada vez máis representativos e acordes coa evolución social. Este
factor, unido á imaxe positiva e boa acollida que teñen as fundacións, favoreceu e
favorecerá o seu constante auxe. Neste sentido, o seu número e importancia crecen
paralelamente ó desenvolvemento do seu prestixio e grao de influencia no noso
contorno.
A realidade fundacional, consciente da súa responsabilidade social, aportará recursos
humanos e económicos ó fin de contribuír á consecución dunha sociedade máis xusta,
cohesionada e solidaria.
Normativa aplicable as fundacións de interese galego :
.-Lei 12/2006, do 1 decembro, de
fundacións de interese galego.
.-Lei 4/2006, de 30 de xuño, de
transparencia e boas prácticas na
Administración Pública Galega.
.-Lei 14/2004, do 29 de decembro,
de medidas tributarias e de réxime
administrativo
(Disposición
Adicional Cuarta).
.-Lei 10/1996, do 5 do novembro,
de actuación de entes e empresas
nas
que
ten
participación
maioritaria a Xunta de Galicia en materias de persoal e contratación.
.-Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba ou Regulamento de
Fundacións de Interese Galego.
.-Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba ou Regulamento do Rexistro
de Fundacións de Interese Galego.
.-Decreto 217/2008, do 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das
propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico.
.-Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións.
.-Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e
dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE nº 307, do 24 de decembro de 2002).
.-Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de
Contabilidade (PGC).
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.-Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de
Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos
para microempresas (PGC PYMES).
.-Real Decreto 296/2004, de 20 de febreiro, polo que se aproba o réxime simplificado
da contabilidade foi derrogado pola Lei 16/2007, de 4 de xullo, de reforma e
adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa harmonización
internacional con base na normativa da Unión Europea, excepto a Disposición
Adicional 4ª e a Disposición Final 2ª, que continúan en vigor.
.-Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento para a
aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao
mecenado.
.-Real Decreto 776/1998, do 30 de abril, polo que se aproban as normas de adaptación
do Plan Xeral de contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e beneficiarias do
mecenado.
Información:
Servizo de Rexistro e Asesoramento de Entidades Corporativas e de Dereito Privado,
adscrito á Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia, que exerce funcións de asesoramento, apoio e
colaboración sobre constitución e funcionamento destas entidades.
Edificio Administrativo San Caetano, 5-3º
15781 Santiago de Compostela
Tlfs.: 981 545 244 / 981 957 394
Principais trámites para a súa constitución:
Solicitude de certificado de denominación
o A denominación non poderá coincidir nin asemellarse con outra previamente
inscrita, por iso solicitarase ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego,
certificación acreditativa de que a denominación que se pretende utilizar non consta
inscrita. Esta certificación deberá incorporarse á escritura de constitución. Este
certificado ten validez de 3 meses.
o Requisitos:
-

Deberá figurar a palabra fundación e non poderá coincidir, asemellar ou crear
confusión con outras preexistentes.

-

A utilización do nome ou pseudónimo dunha persoa física ou denominación ou
acrónimo dunha persoa xurídica, distinta do fundador, deberá contar co seu
consentimento.

-

A denominación non poderá facer referencia a actividades que non se
correspondan cos fins fundacionais ou induzan a erro.

-

Non se poderán incluír termos ou expresións contrarias as leis ou que poidan
vulnerar os dereitos fundamentais das persoas.
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Non se poderá formar exclusivamente co nome de España, de Galicia, das
demais Comunidades Autónomas ou das entidades locais, nin utilizar ou nome
de organismos oficiais ou públicos, tanto nacionais como internacionais, agás
que se trate do propio das entidades fundadoras.

Estatutos
o Constitúen ou documento a través do que se expresa a vontade do fundador, e nos
mesmos deben constar os seguintes requisitos:
-

Denominación da fundación.

-

Fins fundacionais.

-

Domicilio e ámbito territorial de actuación.

-

Regras básicas para a aplicación dos recursos ó cumprimento dos fins
fundacionais e para a determinación dos beneficiarios.

-

Composición do padroado e regras para ou seu funcionamento.

-

Causas de disolución e destino dos bens e dereitos resultantes da súa liquidación.

-

Calquera outra disposición e condición lícita que os fundadores establezan.

Outorgamento da escritura pública de constitución
o A constitución dunha fundación formalízase en escritura pública e na mesma debe
constar:
-

Datos persoais do fundador/es.

-

Vontade de constituír a fundación.

-

Dotación, a súa valoración, forma e realidade da súa achega.

-

Estatutos da fundación.

-

Identificación dos membros do padroado da fundación.

Dotación
o

Pode consistir en bens e dereitos de calquera clase, e ser adecuada e suficiente para
ou cumprimento dous fins fundacionais:
-

A dotación non pode ter un valor económico inferior a 30.000 euros.

-

No caso de que a dotación sexa de inferior valor deberase presentar un estudo
económico que xustifique a adecuación e suficiencia da dotación para a
realización dos fins fundacionais.

-

Se a achega non é en cartos, deberase incorporar á escritura de constitución
taxación realizada por experto independente.

Outros trámites
o Apertura de conta bancaria.
o Solicitude do código de identificación fiscal (CIF), ante a Axencia Tributaria.
o Solicitude de exención do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados ante a Consellería de Economía e Facenda.
Solicitude de clasificación, declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de
Fundacións.
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o

A inscrición no Rexistro ten carácter constitutivo e outorga á fundación
personalidade xurídica.

o

Á solicitude de inscrición debe acompañar a seguinte documentación:
-

Escritura de constitución (Orixinal e copia).

-

NIF provisional.

-

Liquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados (modelo 600).

-

Plan de actuación para ou primeiro exercicio de actividade da fundación.

-

Para máis información envíe a súa consulta a: fundacions@xunta.es.

Padroado
O padroado é o órgano de goberno da fundación, composto por un mínimo de 3
membros e que contará necesariamente cun presidente e cun secretario.
Os acordos do Padroado adoptaranse por maioría dos seus membros nos termos que se
establezan nos estatutos.
Os patróns iniciarán a súa xestión despois de aceptar o cargo. A aceptación
formalizarase dalgunha das seguintes formas:
o Na propia carta fundacional ou en escritura pública independentes.
o En documento privado, con sinatura lexitimada por feudatario público.
o Mediante comparecencia realizada para tal efecto no Rexistro de Fundacións.
o Perante o padroado, acreditándose mediante certificación expedida polo secretario
co visto e prace do presidente.
En todo caso, a aceptación notificaráselle formalmente ao protectorado e inscribirase no
Rexistro de Fundacións.
Deberes do Padroado
o Presentar ante o protectorado:
-

As contas anuais que comprenden balance de situación, conta de resultados
e memoria. Esta documentación deberá presentarse no prazo de 20 días hábiles
desde a súa aprobación polo padroado (nos 6 meses seguintes ao peche do
exercicio) acompañadas de certificación do secretario da fundación. De ser o
caso, achegarase informe de auditoría.

-

O plan de actuación, no que conste unha previsión das partidas de ingresos e
gastos e unha memoria explicativa do mesmo, acompañado de certificación de
aprobación polo padroado. A presentación ante o protectorado farase nos
últimos 3 meses de cada exercicio.

o Comunicarlle ao protectorado:
-

A modificación ou nova redacción dous estatutos unha vez formalizadas en
escritura pública.

-

As modificacións que se produzan no órgano de goberno, así como delegacións,
apoderamentos e a súa revogación.
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-

A constitución de órganos tales como: director /xerente, consellos asesores,
comisións, etc.

-

O alleamento e gravame de bens e dereitos que formen parte da dotación ou
estean directamente vinculados ao cumprimento dos fins fundacionais, así como
aqueles cuxo importe sexa superior ao 20% do activo da fundación que resulte
do último balance aprobado. Esta comunicación deberá realizarse nun prazo
máximo dun mes.

-

A súa participación en sociedades mercantís nas que non se responda
persoalmente das débedas sociais.

-

Os acordos de fusión con outra fundación.

-

Solicitarlle autorización ao protectorado:

-

Cando se pretenda a escisión da fundación con transmisión do escindido a outra
ou a outras fundacións xa existentes.

o Solicitar do protectorado a ratificación de:
-

O acordo adoptado polo padroado no suposto de extinción da fundación.

Protectorado
O protectorado pódese definir como unha función da Administración Pública, que vea
polo correcto exercicio do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e
funcionamento.
Son funcións do protectorado:
o Asesoramento e información as fundacións.
o Velar polo cumprimento dos fins fundacionais, de
acordo coa vontade dos fundadores e coas
disposicións legais e estatutarias.
Enderezos de interese - Protectorados da Xunta de
Galicia, debería optarse polo máis relacionado coa
asistencia social que sería actualmente a Consellería de
Traballo e Benestar
Rexistro de fundacións de interese galego
O Rexistro de Fundacións de Interese Galego, está
integrado por un rexistro único adscrito á Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e as
distintas seccións adscritas a cada un dos departamentos
con funcións de protectorado, en cada unha das cales se
levará un rexistro auxiliar no que se inscribirán os actos e
documentos correspondentes ás fundacións sobre as que
exerzan as funcións de protectorado.
O Rexistro ten como finalidade ofrecer un sistema de
garantía de publicidade material e formal das fundacións,
mediante a inscrición do acto de constitución e de toda a
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secuencia de actos a través dos que se desenvolve a actividade fundacional, á vez que
instrumento de seguridade xurídica e canle de información da realidade fundacional
galega.
Actos e documentos obxecto de inscrición:
1. A escritura de constitución.
2. Os estatutos e os acordos de modificación.
3. Nomeamento, suspensión, cese e renuncia dos membros do padroado, e, de
proceder, dos liquidadores.
4. Constitución, modificación e supresión de comisións , consellos, asesores e
directores-xerentes.
5. As delegacións de facultades, a súa revogación e os apoderamentos xerais.
6. A constitución, modificación, fusión, escisión e extinción de fundacións.
7. Adquisición, alleamento, gravame e arrendamento de bens nos supostos legalmente
establecidos.
8. As delegacións de fundacións estranxeiras.
9. As accións de responsabilidade contra vos membros do padroado e a resolución
xudicial correspondente.
10. As intervencións temporais e as solicitudes de intervención temporal de Fundacións
de Interese Galego.
11. Calquera outro que se estableza regulamentariamente.
Así mesmo, deberá constar no Rexistro ou plan de actuación e contas anuais das
fundacións, presentadas ante ou protectorado.
Obrigas contables
As fundacións levarán a cabo unha contabilidade ordenada e axeitada á súa actividade,
que permita un seguimento cronolóxico das operacións realizadas. Para iso,
necesariamente levarán un libro diario e un libro de inventarios e contas anuais, así,
como aqueles que o padroado considere convenientes segundo o sistema de
contabilidade adoptado (artigo 36 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de
interese galego e 34 do Decreto 14/2009).
Será de aplicación o Real Decreto 776/1998, do 30 de abril, polo que se aproban as
normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e
as normas de información orzamentaria destas entidades, en todo o que non se opoña ao
Real Decreto 1514/2007. do 16 de novembro, polo que se aproba ou PGC ou á
lexislación mercantil
En materia de fundacións, na praxe, existe unha dificultade de integrar as normas
contidas non Real Decreto 776/1998 na nova normativa contable. Por iso, aplicarase o
novo PGC e o novo PGC pymes, mentres que o PGCESFL terase en conta en todo
aquilo non regulado na nova normativa e nos aspectos en que esta non resulte
claramente de aplicación ás fundacións.
As Contas Anuais comprenden o balance de situación, a conta de resultados e a
memoria. Estes documentos forman unha unidade e deberán ser redactados con
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claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados
da fundación.
o No balance de situación expresaranse os bens e os dereitos que conforman o activo
da entidade e as obrigas e fondos propios correspondentes ao seu patrimonio neto e
pasivo.
o A Conta de Resultados comprenderá os ingresos e os gastos do exercicio e, por
diferenza, o seu resultado.
o A Memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance de
situación e na conta de resultados, relativa ao último exercicio pechado, e deberá
incluír:
-

Unha descrición das actividades fundacionais.

-

Un inventario dos elementos patrimoniais.

-

Cumprimento do límite cuantitativo de destino de rendas e ingresos a fins
fundacionais (mínimo 70%) e do límite temporal de 4 exercicios para a súa
aplicación.

-

Información relativa á liquidación do plan de actuación do exercicio rematado.

-

Información sobre as variacións patrimoniais e os cambios nos órganos de
goberno, dirección e representación da fundación durante o exercicio.

-

Cadro de financiamento.

-

Detalle das sociedades participadas, no seu caso, con indicación da porcentaxe
de participación.

-

Informe do cumprimento do código de conduta no caso de investimentos
financeiros temporais

Os límites para o uso de modelos normais e abreviados son establecer pola parte terceira
do PGC 2007 na norma 4ª de elaboración de contas anuais.
Poderán formular balance e memoria abreviados as fundacións que durante dous
exercicios consecutivos reúnan, a data de peche de cada exercicio polo menos dúas das
seguintes circunstancias:
o

Total Activo < 2.850.000 €.

o

Volume anual de Ingresos < 5.700.000 €.

o

Nº medio de traballadores empregados durante ou exercicio < 50.

Poderán formular conta de resultados abreviada as fundacións que durante dous
exercicios consecutivos reúnan, a data de peche de cada un deles polo menos dúas das
seguintes circunstancias:
o Total activo < 11.400.000 €.
o Volume anual de ingresos < 22.800.000 €.
o Nº medio de traballadores empregados durante ou exercicio < 250.
Someteranse a auditoría externa as contas anuais das fundacións cando, durante dous
exercicios consecutivos, concorran na data de peche do exercicio polo menos dúas das
seguintes circunstancias:
o Que o total das partidas de Activo sexa superior a 2.400.000 €.
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o Que o importe neto do volume anual de ingresos pola actividade propia máis, de
ser o caso, o da cifra de negocios da súa actividade mercantil sexa superior a
2.400.000 €.
o Que o número de traballadores e empregados durante ou exercicio sexa superior
a 50.
o Que o valor das vendas e dos gravames de bens e dereitos da fundación
realizados durante ou exercicio económico supere ou 50% do valor total do seu
patrimonio.
As fundacións que se atopen no primeiro exercicio económico desde a súa constitución
ou fusión cumprirán o disposto no parágrafo anterior se se reúnen no momento de peche
do devandito exercicio, polo menos dúas das catro circunstancias sinaladas.
Ademais, de acordo co previsto na disposición adicional duodécima e disposición
adicional décimo terceira do Real Decreto 1636/1990, de 20 de decembro, polo que se
aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 191988, de 12 de xullo, de auditoría de
contas, engadidas polo RD 180/2003, de 14 de febreiro, están tamén obrigadas a
auditarse aquelas fundacións que:
o Durante un exercicio económico percibisen subvencións ou axudas con cargo
aos orzamentos das Administracións públicas ou a fondos da Unión Europea,
por un importe total acumulado superior a 600.000 €.
o Durante un exercicio económico tivesen realizado obras, xestión de servizos
públicos, fornezo, consultaría e asistencia e servizos ás Administracións
públicas, por un importe total acumulado superior a 600.000 €.
Tamén someteranse a auditoría externa aquelas contas que, a xuízo do padroado da
fundación ou do protectorado, presenten circunstancias especiais que o aconsellen en
relación coa contía do patrimonio ou co volume de xestión.
Os informes de auditoría presentaránselle ao Protectorado trala súa emisión ou xunto
coa presentación das contas anuais.
Deberán presentar contas anuais consolidadas aquelas fundación que teñan participación
en sociedades mercantís sempre que se atopen en calquera dos supostos previstos na
lexislación mercantil para a sociedade dominante.
Segundo establece o artigo 42 do Código de Comercio, toda sociedade dominante dun
grupo de sociedades estará obrigada a elaborar e presentar contas consolidadas e
informe de xestión consolidado. Existe grupo cando unha sociedade ostenta ou pode
ostentar o control doutra o outras. En particular enténdese que existe control cando unha
sociedade cualificada como dominante se atope en relación con outra cualificada como
dependente en calquera dos casos seguintes:
o Posesión da maioría dos dereitos de voto, ou disposición dos ditos dereitos en
virtude de acordos celebrados con terceiros.
o Ter facultade de nomear ou destituír a maioría dos membros do órgano de
administración.
o Ter nomeado a maioría dos membros do órgano de administración.
As contas anuais serán asinadas en todas as súas follas pola persoa que ostente a
presidencia do padroado ou por quen, segundo os estatutos da fundación ou o acordo do
padroado lle corresponda formulalas.
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As Fundacións aprobarán nos seis primeiros meses seguintes ao peche do exercicio as
contas anuais, que deberán presentar ante o Protectorado, no prazo de vinte días hábiles
desde a súa aprobación, xuntando a seguinte documentación:
o Solicitude asinada pola persoa autorizada para representar á fundación na que se
incluirá a manifestación de se existe ou non obriga de auditar as contas nos
termos establecidos no apartado 3.3.
o Certificación do secretario/a da fundación, co visto e prace do presidente/a, do
acordo de aprobación das contas anuais polo órgano de goberno da fundación,
na que conste que as contas presentadas correspóndense coas auditadas nos
supostos en que esta sexa preceptiva, caso no que se xuntará ó informe de
auditoría.
O exercicio económico coincidirá co ano natural, a non ser que nos estatutos se
estableza un período diferente.
O padroado non poderá delegar a función de aprobación das contas anuais, noutros
órganos da fundación.
O padroado elaborará e remitirá a protectorado, nos últimos 3 meses de cada exercicio,
un Plan de Actuación, no que queden reflectidos os obxectivos, as actividades que se
prevexan desenvolver durante o exercicio seguinte, unha previsión das partidas de
ingresos e gastos calculados e mais unha memoria explicativa do mesmo. O padroado
non poderá delegar esta función noutros órganos da fundación.
O Plan de actuación conterá a suficiente información indicativa das actividades propias
da fundación e das actividades mercantís, dos gastos estimados para cada unha delas e
dos ingresos e outros recursos previstos, e calquera outra información que permita
comprobar o grao de realización de cada actividade ou grao de cumprimento dúas
obxectivos.
O padroado remitirá ao Protectorado o plan de actuación xunto coa certificación de
aprobación do mesmo polo padroado da fundación.
Comprobada a adecuación formal do plan de actuación á normativa vixente o
Protectorado procederá a depositalo no Rexistro de Fundacións de Interese galego.
Legalización e mantemento de libros :
Os Libros, Diarios de Inventario e Contas Anuais deben ser legalizados pola sección
correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese galego, antes de ser utilizados ou
despois de realizar os asentos pertinentes. No último caso, téñense que legalizar dentro
do prazo de presentación das contas anuais.
Igualmente será obxecto de legalización o Libro de Actas da Fundación.
Os libros, incluídos os auxiliares, conservaraos ou padroado, polo menos, durante un
prazo de 6 anos, contados desde a data da última anotación nestes.
Ditos libros, así como os rexistros e comprobantes dos asentos contables poranse a
disposición do Protectorado cando este ou requira.
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Concello de Boimorto

PROPOSTA DE FORMULA DE
XESTIÓN DO SERVIZO
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Analizadas as diferentes fórmulas de xestión do servizo, tendo en conta que a posta en
marcha do servizo asistencial pretendido pode partir da xestión directa desde o Concello
de Boimorto sen crear órgano especial de xestión e actuando como en relación a outros
servizos que neste Concello xa son obxecto de xestión directa; así o Punto de atención á
infancia, o Centro de maiores , o servizo de axuda a domicilio, o abastecemento de auga
, a recolleita de lixos , ... A PROPOSTA DE XESTIÓN É :

Xestión directa sen órgano especial para a posta en
marcha do servizo de Miniresidencia e Centro de día de
Boimorto, xa que esta opción permite a optimización de
recursos sobre todo persoais do Concello, a crise
económica, a baixada de subvencións, e polo tanto, tamén
de servizos a prestar por este Concello, lévannos a
propoñer esta opción como opción de mantemento do
persoal actual do Concello cuxas funcións están
relacionadas con este servizo e reducir os custos de
persoal que son os máis cuantiosos deste proxecto no
momento de posta en marcha sen que teña o Centro de día
unha ocupación total.
Desenvolvese nesta memoria de cara a un futuro na xestión da Miniresidencia e Centro
de día a opción da Fundación do sector público local, Fundación privada que tería un
padroado público e que se rexería por normativa administrativa nos aspectos sinalados
nesta memoria ( contratación, selección de persoal, etc..) como unha técnica de xestión
flexible e adecuada para a prestación dun servizo asistencial, con suficiente
independencia e control para unha adecuada xestión dos fondos e patrimonio público
que estarían adscritos a este novo servizo.
A opción da fundación requiriría de novos acordos plenarios en relación coa forma de
xestión do servizo, aprobación de estatutos e normas da fundación adscrición ao
protectorado etc....
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