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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto no

artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei galega de

residencias de maiores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

A presente lei  ten por obxecto regular  todas  as residencias  para persoas maiores

situadas na Comunidade Autónoma de Galiza coa finalidade de garantir o dereito a unha

vellez digna entendido como un dereito fundamental inherente a todas as persoas tal e como

recollen os Principios das Nacións Unidas a favor das persoas de idade, de 1991 (Resolución

46/91); a Proclamación sobre o envellecemento, de 1992 (Resolución 47/5) e a Declaración

Política e Plan de Acción Internacional de Madrid sobre o envellecemento, de 2002.

Esta  regulación  abrangue  dous  aspectos.  Por  unha  banda,  a  definición  e

regulamentación  do modelo de residencias de persoas maiores, de xeito que se aseguren

mínimos estándares de calidade e actividade asistenciais en todas as residencias de atención

a persoas maiores de Galiza, con independencia da súa titularidade. E por outra banda, tendo

en conta tanto a previsíbel evolución demográfica para as seguintes décadas derivada do

aumento da poboación de persoas maiores en Galiza, a implantación dunha planificación

pública  que  permita  reforzar  o  sistema  público  de  residencias  para  persoas  maiores,

asegurando a creación de distribución de recursos asistenciais deste tipo ao longo de todo o

territorio galego dun xeito equilibrado e como garantía de cobertura de todas as situacións de
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necesidade  que  demanden  este  servizo  e  tamén  para  asegurar  o  dereito  a  obter  esta

prestación social  a todas as persoas consonte a súa capacidade de financiamento.

Actualmente en Galiza máis do 25% da poboación supera os 65 anos. As previsións

indican  que  esta  porcentaxe  se incremente  nas  próximas  décadas  como resultado dunha

maior  esperanza  de  vida  e  do  crecente  envellecemento  da  poboación  pola  redución  da

natalidade e a emigración xuvenil.

Porén, o aumento da lonxevidade non significa de maneira automática que eses anos

de vida teñan lugar coa maior calidade e benestar. De facto, e malia carecermos de datos

específicos para Galiza, no conxunto do Estado español a esperanza de vida en boa saúde, é

dicir,  o  promedio  do  número de anos  que  vive  unha persoa  en  ausencia  de  limitacións

funcionais ou de discapacidade, sitúase ao nacer en 70,4 para as mulleres e 69,4 para os

homes (INE 2019, últimos datos publicados) fronte os 86,2 e 80,9 da esperanza de vida

xeral.

Isto quere dicir que unha parte importante da vellez está condicionada por algunha

discapacidade  ou  dependencia  o  que  esixe  das  institucións  públicas  accións  firmes

encamiñadas a cumprir cun obxectivo fundamental, engadir vida aos anos, tal e como sinala

a Organización Mundial da Saúde (OMS) na Estratexia Mundial sobre o envellecemento e a

saúde (2016-2030).

Para cumprir con ese imperativo moral e ético de garantir o dereito a unha vellez

digna,  é  fundamental  incorporar  unha  nova  filosofía  no  deseño,  na  planificación  e  no
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despregamento dos servizos públicos baseada na prevención da dependencia, nos coidados

de  longa  duración e  nunha atención  centrada  nas  persoas.  Ademais,  cómpre  afortalar  o

modelo público de protección social ás persoas maiores, apoiándose nunha planificación que

conte cos recursos económicos necesarios para que a rede pública de residencias de persoas

maiores teña unha maior dimensión e peso ante opcións privadas de provisión social, que

foron gañando espazo nos últimos anos debido ao paulatino abandono do modelo público de

protección social auspiciado polas políticas neoliberais de recortes e austeridade.

II

Un  novo  modelo  que  supere  a  consideración  das  persoas  usuarias  dos  servizos

sociais en xeral e das persoas maiores en particular, como meras receptoras de servizos para

ser  consideradas  suxeitos  de  dereitos.  Promover  a  súa  capacidade  de  decisión,  plena  e

autónoma,  a  súa  participación  así  como  o  desenvolvemento  do  seu  proxecto  de  vida

garantindo os medios e apoios precisos para tal fin.

Coa presente lei, procúrase pois transitar dun enfoque asistencialista e/ou paternalista

cara á outro de dereitos e desenvolvemento da autonomía das persoas centrando o modelo de

atención e coidados na prevención da dependencia e na procura dunha vida independente así

como  nos  demais  principios  xerais  dos  servizos  sociais  recollidos  no  artigo  4  da  Lei

13/2008,  do  3  de  decembro,  de  servizos  sociais  de  Galiza,  tales  como a  equidade  e  o

equilibrio territorial na prestación dos servizos, a igualdade e non discriminación por razón

de  xénero,  raza,  clase  social,  orientación  ou  identidade  de  xénero  entre  outros;  a

descentralización  e proximidade no acceso aos recursos e o dereito  de participación das

persoas usuarias nos mesmos.
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Dentro  da rede de servizos  sociais  dirixidos  á  atención  e  o coidado das  persoas

maiores atópanse as residencias.

En Galiza, existen na actualidade 21.944 prazas en centros residenciais para persoas

maiores en 383 centros, o que sitúa o noso país en 3 prazas por cada 100 maiores de 65 anos,

lonxe das rateos recomendadas pola Organización Mundial da Saúde (OMS) do 5%. Por

outra  banda,  é  o  territorio  do  Estado  coa  porcentaxe  máis  baixa  de  prazas  públicas  en

residencias de persoas maiores, atinxindo unicamente o 41 %, o que indica que a maior parte

son privadas.  Ademais,  a cobertura dos centros residencias  non garante os principios  de

equidade e proximidade que esixe a normativa vixente, nomeadamente a Lei 13/2008, do 3

de decembro, de servizos sociais de Galiza pois, segundo o Foro Económico de Galiza, con

datos de 2020, a quinta parte dos maiores de 74 anos viven en lugares onde a cobertura dos

servizos de atención residencial non chega, é nula ou moi deficiente, o que se reflicte nun

índice de atención residencial e centros de día que é escaso no 28,92% e 43,60% dos casos,

respectivamente.

III

A  pandemia  provocada  pola  Covid-19  puxo  de  manifesto  que  o  actual  modelo

residencial  para  maiores  en  Galiza  arrastra  desde  hai  anos  problemas  estruturais  que  se

agudizaron durante a emerxencia sanitaria.
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As residencias  de  maiores  foron  un  dos  principais  focos  de  contaxio  durante  a

primeira onda do virus rexistrando, naquela altura,  case o corenta por cento de todos os

falecementos.  Ademais,  de acordo cos datos oficiais,  a inmensa maioría dos contaxios e

mortes con Covid-19 producíronse en residencias de persoas maiores:

a) De titularidade e xestión privada. De facto, as residencias privadas rexistraron o

90% dos falecementos con Covid-19 en Galiza. De entre as vítimas rexistradas en centros de

titularidade pública (80) a metade tiveron lugar  en residencias  privatizadas  cuxa xestión

desenvolven empresas.

b) Grandes centros, sendo especialmente grave a afectación en residencias de máis

de 100 prazas onde a taxa de positividade e porcentaxe de falecementos foi maior.

É  evidente  que  Galiza  precisa  mudar  o  seu  modelo  residencial  como  parte  dun

cambio de rumbo tamén no modelo de coidados para cumprir con tres obxectivos principais:

garantir  o dereito a unha vellez digna,  despregar un sistema público de coidados forte e

situar as persoas no centro das políticas.

IV
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No que atinxe a estrutura da lei, o título preliminar contén as disposicións xerais e

definicións aplicábeis a este texto normativo.

O Título I regula en dous Capítulos,  por unha banda, os requisitos materiais  que

deben reunir as residencias para persoas maiores e, por outra banda, as esixencias legais en

canto ao persoal necesarios para a atención ás persoas usuarias.

O Título II  ten por obxecto desenvolver a nivel legal o modelo de atención dos

centros residenciais para persoas maiores.

O  Título  III  refírese  á  supersivión,  inspección  e  réxime  sancionador  e,  no  seu

Capítulo I, regulamente os mecanismos de control, e no Capítulo II, o réxime sancionador

específico.

O Título IV recolle os principios xerais da planificación pública para a implantación

de centros residenciais de persoas maiores,

A presente proposición de lei conta, ademais, cunha disposición transitoria relativa á

adaptación  normativa  e  unha derrogatoria  xeral  que establece  a preferencia  desta  norma

respecto dos centros de maiores de calquera outra normativa sectorial previa.
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TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto

Esta lei ten por obxecto:

Regular os requisitos materiais, funcionais e de persoal das residencias de maiores en

Galiza así como definir o modelo de atención e os requisitos mínimos esixidos para a súa

autorización, funcionamento e acreditación.

Aprobar  a  planificación  pública  para  a  implantación  de  centros  residenciais  de

persoas maiores a fin de atinxir  o obxectivo de dotar a todo o territorio da Comunidade

Autónoma de Galiza de prazas públicas para atender a demanda de servizos residenciais.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. A presente lei, no que atinxe aos requisitos materiais, funcionais e de persoal, será

de aplicación para todos os centros residenciais para persoas maiores, tanto de titularidade

pública como privada, ubicados na Comunidade Autónoma de Galiza.
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2.  Quedan  excluídos  expresamente  do  ámbito  de  aplicación  da  presente  lei  os

servizos  de  aloxamento  para  persoas  maiores,  é  dicir,  os  apartamentos  tutelados  e  as

vivendas  comunitarias  cuxo  réxime  se  determinará  regulamentariamente.  Así  mesmo,

quedan  excluídos  desta  lei  os  centros  de  persoas  con  discapacidade  que  deberán  ser

regulados a través dunha normativa específica.

3. Todo isto, sen prexuízo de que nun mesmo edificio se poidan emprazar un centro

residencial para persoas maiores xunto con outros servizos, conforme ao que determine a

normativa vixente nos devanditos servizos.

Artigo 3. Definicións

1.  Para  os  efectos  desta  lei  enténdese  por  residencias  de  maiores  os  centros

residenciais destinados a servir de vivenda habitual ou permanente, e no seu caso temporal, a

persoas  maiores  de  65  anos,  sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo  5  da  presente  lei,  en

situación de dependencia ou risco de dependencia ás que se presta unha atención profesional

integral e continúa durante as 24 horas do día orientada ao benestar físico, psicolóxico e

social.
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Artigo 4. Obxectivos

As residencias de maiores perseguen os seguintes obxectivos:

a) Garantir os coidados e a asistencia persoal necesaria das persoas usuarias para

realizar  as  actividades  da vida  diaria  procurando manter  a  súa  autonomía  persoal  e,  no

posíbel, fomentar o seu desenvolvemento e evitar o deterioro físico e cognitivo da persoa.

b) Garantir o desenvolvemento, co apoio preciso cando for necesario, de actividades

encamiñadas a manter as relacións das persoas usuarias coa contorna comunitaria e a súa

participación na mesma.

c) Garantir o mantemento e ampliación das relacións persoais das persoas usuarias

coa súa familia, con outras persoas residentes no centro ou alleas ao medio residencial así

como a súa participación, no posíbel, na vida do centro.

Artigo 5. Poboación destinataria.

1. As persoas usuarias dos centros residenciais serán persoas cunha idade igual ou

superior aos 65 anos en situación de dependencia ou, no seu caso, risco de dependencia e,
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con carácter excepcional, persoas maiores de idade que poidan equipararse a este colectivo

por circunstancias persoais e sociais.

Nos  supostos  excepcionais  previstos  neste  apartado  deberá  quedar  debidamente

acreditado e xustificado que a atención prestada nun centro residencial para persoas maiores

é a idónea para atender as necesidades da persoa.

2.  De maneira  excepcional  e  co  obxectivo  de manter  a  unidade  de  convivencia,

tamén poderán acceder aos centros residenciais persoas que non cumpran co límite de idade

fixado no apartado anterior, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Ser cónxuxe, parella de feito ou relación análoga sempre que medie relación de

convivencia habitual.

b)  Posuír  coa  persoa  usuaria  unha  relación  de  parentesco  até  segundo  grao  de

consanguinidade ou afinidade e mantendo con ela unha relación de convivencia habitual.

Neste caso será requirida motivación fundamentada dos servizos sociais que acredite esta

situación.

Artigo 6. Principios xerais do modelo de atención
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Os principios xerais que guían o modelo de atención nas residencias de maiores son

os seguintes:

a) Promoción da autonomía persoal e dunha vida independente: promover que as

persoas usuarias dispoñan das condicións máis convenientes e dos apoios necesarios para

desenvolver os seus proxectos vitais favorecendo en todo momento o desenvolvemento, a

conservación e o exercicio das súas capacidades.

b)  Principio  de  libre  decisión:  no  ámbito  da  toma  de  decisións,  informarase,

orientarase e prestarase a axuda necesaria para que as persoas usuarias poidan desenvolver e

dar continuidade aos seus proxectos de vida sendo elas mesmas as que exerzan o control

sobre os asuntos que lles afectan.

c) Atención integral: implementar un modelo global, coordinado e interdisciplinar

que garanta a adecuada cobertura das necesidades da persoa tanto sociais como sanitarias, de

convivencia,  culturais  ou  doutra  índole,  sempre  desde  unha  abordaxe  profesional

respectando os seus dereitos e, en especial, a súa dignidade e intimidade.  

d) Atención personalizada e estábel: avaliación individual das necesidades de cada

residente e asignación estábel de profesionais de atención directa mediante a diminución da

rotación de persoal así como o fomento da estabilidade na contratación co obxectivo de

promover un maior coñecemento das persoas usuarias e unha relación continúa, próxima e

estábel entre residentes e profesionais.
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e) Principio de profesionalización: sen prexuízo do labor do voluntariado social ao

que se lle recoñece o valor complementario, todo o persoal do centro residencial deberá ter a

formación  e  competencias  profesionais,  técnicas,  relacionais  e  éticas  para  prestar  uns

coidados de calidade e acordes ao disposto na presente lei.

f)  Principio  de  participación  das  persoas  usuarias,  das  súas  familias,  dos  grupos

sociais  e das entidades  representativas das usuarias e usuarios de centros residenciais.  A

participación  promoverase  e  garantirase  a  través  das  canles  e  mecanismos  previstos  na

presente lei e guiarase por criterios democráticos.

g) Enfoque comunitario: utilización de todos os servizos que sexan posíbeis dentro

da contorna do centro residencial  incluíndo o desenvolvemento de actividades que teñan

como destino as persoas que vivan na contorna da residencia.

h)  Igualdade  e  non  discriminación:  as  persoas  usuarias  non  poderán  ser

discriminadas  por  razón  de  raza,  sexo,  orientación  sexual  ou  identidade  de  xénero,

capacidade, ideoloxía, crenza ou calquera outra circunstancia de carácter social ou persoal.

Neste senso, o persoal da residencia así como os poderes públicos deberá garantir e velar en

todo momento polo respecto dos dereitos fundamentais e a igualdade de oportunidades das

persoas usuarias e das súas familias.  
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i)  Avaliación,  calidade  e  transparencia:  estableceranse  sistemas  de  avaliación

periódica que garantan a calidade, a acreditación e o cumprimento da normativa vixente nas

residencias  de  maiores  así  como  mecanismos  de  acceso  cidadán  a  esta  información  de

acordo co previsto na presente norma.

l)  Descentralización  e  proximidade:  a  localización  das  residencias  de  maiores

responderá,  sempre  que  sexa  posíbel,  a  criterios  de  desconcentración,  proximidade  e

accesibilidade  á  poboación  usuaria  garantindo  o  acceso  a  este  servizo  con  criterios  de

equilibrio territorial.  

Artigo 7. Deberes das persoas ou entidades prestadoras de servizos

1. No marco do disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de

Galiza,  as persoas físicas  ou xurídicas  que sexan titulares  ou xestoras  de residencias  de

maiores e que estean suxeitas a calquera tipo de autorización regulada nesta lei  terán as

seguintes obrigas:

a)  Proporcionar  canta  información  lle  requiran  os  servizos  de  inspección  ou  a

consellaría  competente  en  materia  de  servizos  sociais  sobre  as  condicións  materiais  ou

funcionais da residencia así como cantos datos de xestión relacionados cos estándares de

calidade lle sexan requiridos.



      

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela

Galiza

b)  Publicar  en  formato  físico  e  dixital  as  actas  de  inspección  garantindo  a  súa

accesibilidade ao conxunto do persoal, das persoas usuarias e das súas familias así como a

calquera persoa interesada nas mesmas.

c)  Comunicar no prazo máximo de 24 horas ao órgano competente en materia de

inspección as incidencias de carácter grave rexistradas no libro de incidencias.

d)  Todas  as  residencias  de  maiores  deberán  contar  cun  Plan  de  continxencia

consensuado cos servizos sanitarios da súa área sanitaria de referencia para facer fronte a

crises de saúde pública, contendo as medidas preventivas necesarias.

e)  Comunicar  á  consellaría  competente  en materia  de servizos  sociais  a  relación

actualizada de persoas usuarias que pasarán a integrar o Censo único de persoas usuarias de

residencias de Galiza, de acordo co previsto na presente lei.

Artigo 8. Dereitos e deberes das persoas usuarias de residencias de maiores

1. No marco dos dereitos recoñecidos no artigo 6 da Lei 13/2008, do 3 de decembro,

de  servizos  sociais  de  Galiza,  as  persoas  usuarias  de  residencias  de  maiores  terán  os

seguintes dereitos :
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a)  A  liberdade  individual  para  o  ingreso,  a  permanencia  e  a  saída  do  centro

residencial de acordo co disposto na normativa vixente.

b) A recibir do persoal que presta servizo na residencia de maiores, sexa cal for a súa

ocupación no mesmo, un tratamento personalizado, afectuoso, digno e respectuoso coa súa

intimidade,  identidade,  crenzas,  co  seu  proxecto  de  vida  e  atendendo  a  diversidade  das

persoas como un elemento enriquecedor.

c) A recibir unha atención personalizada de acordo coas súas necesidades específicas

e cos obxectivos estabelecidos no seu Programa de Atención Individual así como a recibir os

apoios e a axuda que precise para conseguir o máximo benestar.

d)  A  ver  garantidos  os  seus  dereitos  sociais  incluídas  as  relacións  interpersoais

especialmente  con  familiares,  amizades  e  outras  persoas  da  súa  contorna  social

facilitándolles o acceso ao centro.

e) A participar, activa e autonomamente, de acordo coas diversas capacidades, nas

decisións que afecten ao seu coidado e ao seu proxecto de vida así como á organización

actividades e desenvolvemento da vida no centro, xunto coa súa familia, amizades e persoas

de referencia ou apoio se así o desexar.

Para tal fin, cando as persoas usuarias requiran de apoio ou axuda, deberán dispor do

apoio e axuda necesaria para exercer o dereito de participación.
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f)  Á  intimidade  e  privacidade.  Garantirase  a  intimidade  corporal  e  espacial  das

persoas en todo momento, procurando garantir habitacións individuais e poñendo especial

atención nas actividades de autocoidado respectando a confidencialidade da súa información

persoal.

g)  A decidir,  sen  prexuízo  da  organización  do centro,  os  horarios  de  deitarse  e

erguerse así  como os horarios das comidas  para cuxos efectos  será válida a fixación de

faixas horarias sempre que permitan marxe de decisión para as persoas usuarias.

h) A recibir información nunha linguaxe e formato comprensíbel, en particular, sobre

a súa situación persoal  e  familiar,  sobre  os  seus  coidados e  a  súa saúde;  sobre os  seus

dereitos e obrigas así como sobre a súa estancia no centro e a súa relación coa entidade

titular e/ou xestora da residencia. De igual maneira, calquera persoa usuaria terá dereito a

coñecer  e  acceder  en  todo  momento  ás  actas  de  inspección  do  centro  realizadas  pola

autoridade competente en materia de servizos sociais.

i) A formular queixas e reclamacións perante a dirección do centro e a autoridade

competente  en  materia  de  servizos  sociais  e  a  recibir  cumprida  resposta,  por  escrito,

informando o que proceda en relación co obxecto da súa queixa ou reclamación.

l)  A  estar  libre  de  suxeicións  físicas  e  farmacolóxicas  que  unicamente  poderán

prescribirse en supostos excepcionais  e como única alternativa de acordo coa normativa
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vixente nesta materia. O uso irregular de mecanismos de suxeición física ou farmacolóxica

será considerado unha violación dos dereitos da persoa usuaria e trasladado polos servizos

de inspección de maneira automática ás autoridades xudiciais competentes.

m) A levar consigo algúns dos seus móbeis e outros elementos que permitan gozar

dun maior e mellor acollemento e integración no centro residencial.  Estes poderán integrar

o seu espazo persoal.

2. No marco dos deberes recollidos no artigo 7 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de

servizos sociais de Galiza, as persoas usuarias de residencias de maiores terán as seguintes

obrigas:

a)  Coñecer  e  cumprir  as  normas,  requisitos,  condicións  e  procedementos

estabelecidos para a obtención e goce das prestacións e servizos, facendo un uso responsábel

dos mesmos.

b)  Facilitar  información  veraz  dos  datos  persoais,  de  convivencia,  económicos  e

patrimoniais e a presentar unha documentación fidedigna cando así se requira para valorar a

súa situación.

c) Respectar a dignidade e os dereitos do persoal que presta os servizos así como das

demais persoas usuarias do centro.
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d) Facer un uso responsábel das instalacións e dos bens móbeis do centro.

e)  Cumprir  os  compromisos  asumidos  co  centro  residencial  e,  de  ser  o  caso,  o

contrato asistencial asinado co mesmo.

Artigo 9.  Consello de participación

1. As residencias de maiores deberán garantir a participación das persoas usuarias e

das súas familias na toma de decisións do centro, sen menoscabo da súa organización.

2. O devandito sistema de participación deberá incluír, entre outros mecanismos que

se consideren acaídos de acordo coas características do centro, un Consello de participación

cuxa composición e  funcionamento deberá estar determinado no Regulamento de réxime

interior da residencia.

3. O Consello de participación estará integrado, procurando sempre o equilibrio entre

mulleres e homes, polos seguintes perfís:

a) A persoa que ostente a dirección do centro.
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b) Representantes das e dos profesionais de atención directa

c) Persoas usuarias, familiares e/ou representantes legais das e dos residentes.

d) Representante do concello no que se sitúe a residencia.

4. Entre as funcións do Consello de Participación estarán, como mínimo:

a)  A  aprobación  das  súas  normas  de  funcionamento  do  propio  Consello  de

Participación.

b) A aprobación do Regulamento de réxime interior do centro residencial.

c) A aprobación da programación xeral anual da residencia.

d) Recibir  a información relevante sobre o funcionamento do centro residencial

incluídas as queixas e reclamacións así como a memoria anual.
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e) Impulsar propostas e recomendacións de mellora do

5. O Consello de participación reunirase, como mínimo, de forma ordinaria unha vez

cada seis meses e de maneira extraordinaria a instancia da presidencia ou da maioría dos

seus membros.

6. Os acordos no seo do Consello de participación adoptaranse por maioría simple

agás os apartados b) e c) do punto anterior que requirirán dunha maioría de dous terzos do

total de membros.

7. De cada reunión levantarase acta pola persoa que asuma a responsabilidade da

secretaría na que se recollerá necesariamente a orde do día da xuntanza, o lugar e o tempo no

que se levou a cabo, as persoas asistentes, os principais puntos da deliberación así como o

contido dos acordos adoptados. A acta deberá estar asinada por todas as persoas asistentes

garantindo que  todas  tiveron  a  oportunidade  de  darlle  lectura  e  comunicar  o  acordo ou

obxeccións á mesma.

8.  As  asociacións  de  familiares  e  persoas  usuarias  serán  recoñecidas  como

interlocutoras  efectivas  e  representativas  no  Consello  de  participación  con  dereito  a

información, audiencia, participación e presentación de queixas, suxestións, estean ou non

representadas no mesmo.
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Artigo 10. Actuacións administrativas. Autorización e rexistro.

1.  As  residencias  de  maiores  estarán  suxeitas  ás  actuacións  administrativas  de

autorización, rexistro e inspección que lles correspondan atendendo á natureza pública ou

privada da entidade titular das mesmas, nos termos previstos polo Título VIII, capítulos I e

II, da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galiza.

2. Ademais do previsto no apartado anterior,  os centros residenciais  para persoas

maiores en Galiza de titularidade privada deberán cumprir os requisitos materiais, funcionais

e de persoal regulados nos capítulos II, III e IV da presente lei.

3. Co fin de garantir a homoxeneidade da rede de servizos, as residencias de maiores

de titularidade  pública,  aínda que non están suxeitas  a autorización,  deberán cumprir  os

requisitos materiais, funcionais e de persoal regulados nos capítulos II, III e IV da presente

lei.

TÍTULO I : REQUISITOS MATERIAIS E DE PERSOAL

CAPÍTULO I. Requisitos materiais

Artigo 11. Ubicación e criterios de localización.
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Con carácter xeral, para a autorización de residencias de persoas maiores,  deberán

estar ubicadas en espazos que reúnan os seguintes criterios:

a) As residencias deberán localizarse de forma integrada dentro da estrutura urbana

ou  rural  das  unidades  espaciais   (barrios,  parroquias,  municipios  ou  ámbitos

supramunicipais) ás que sirven. 

b) As residencias deberán situarse en lugares próximos a servizos comunitarios e ben

comunicados mediante transporte público ou, no seu defecto, as residencias deberán facilitar

outro medio de transporte alternativo diario ao centro do concello. En todo o caso non se

ubicarán  en  espazos  illados  dos  núcleos  de  poboación,  ou  afastados  do  solo  urbano ou

núcleos rurais.

c) As residencias deberán procurar localizacións en zonas resgardadas de agresións

ambientais, como ruído e contaminación, con especial coidado daquelas provocadas polas

grandes infraestruturas,  así como das provocados por outro tipo de usos de significación

máis agresiva.

d)  Igualmente  procurarán  a  proximidade  con  espazos  libres  co  fin  de  poder  ser

empregados como espazos complementarios aos espazos exteriores da propia residencia. As

administracións  públicas  deberán  garantir  que  estes  espazos  estean  libres  de  barreiras
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arquitectónicas e que conten coa maior seguridade e protección para as persoas usuarias das

residencias co fin de fomentar a súa autonomía persoal.

e)  Así  mesmo,  tendo  en  conta  o  especial  impacto  que  ten  para  as  mulleres  a

mobilidade  de coidados,  tanto  para traballadoras  como para a contorna de relacións  das

persoas usuarias, as  administracións públicas deberán introducir a perspectiva de xénero na

planificación do transporte público de forma que se teñan en conta as pautas de mobilidade,

o modo de viaxar e os horarios dos desprazamentos das mulleres. 

f) As residencias deberán contar coas dotacións de servizos de acceso rodado, auga,

enerxía,  auga,  servizos  de  telecomunicacións  avanzados  precisas  para  desenvolver  a

actividade e situarse en terreos que dispoñan da adecuada cualificación urbanística para a

realización das edificacións e instalacións así como para o desenvolvemento da actividade.

g)  A implantación de novas residencias de maiores será preferentemente en edificios

xa  construídos,  priorizando  a  reutilización  e  a  rehabilitación  fronte  á  nova  construción,

sempre  que  estes  garantan  os  anteriores  criterios  e  permitan  acoller  o  programa e  usos

residenciais. 

Artigo 12. Condicións xerais.
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1.  As residencias  de maiores  non poderán  superar  a  capacidade  máxima de  100

prazas  e  aqueles  centros  residenciais  que  superen  as  25  prazas  deberán  contar  cunha

distribución modular en unidades de convivencia de acordo co previsto na presente lei, e a

porcentaxe mínima de habitacións individuais será do 90%.

2. A calidade vivencial dos centros residenciais deberá adecuarse ás necesidades das

persoas maiores usuarias especialmente a respecto da habitabilidade, o espazo, a seguridade,

a accesibilidade, as facilidades para a orientación e o espazo privado.

3.  As  residencias  de  maiores  estarán  dotadas  das  instalacións  e  equipamentos

necesarios que garantan unha atención adecuada ás necesidades das persoas residentes. Na

medida en que estas necesidades muden, determinarase un proceso continuo de adaptación

ás mesmas.

4. Prestarase unha atención especial ao mantemento, conservación e reparación, se

for o caso, das instalacións e o mobiliario co obxectivo de evitar o seu deterioro así como ao

conxunto do equipamento.

5. Os edificios deberán procurar incorporar criterios de sustentabilidade e conforto

ambiental, tanto a través de sistemas pasivos que axuden a reducir a demanda enerxética e a

pegada de carbono do edificio, como a través de sistemas activos, con especial atención nas

instalacións  para  o  aproveitamento  de  fontes  de  enerxías  renovables  ou  a  redución  de

residuos. 
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6.  De  igual  maneira,  garantirase  a  limpeza  e  desinfección  do  inmóbel  e  as

dependencias que o compoñen así como dos utensilios e materiais, coa frecuencia necesaria

para asegurar a maior calidade de habitabilidade.

7.  As  condicións  de  habitabilidade  e  comunicación;  condicións  de  protección  e

seguridade;  accesibilidade,  distribución  de  estancias  e  os  seus  requisitos  materiais

específicos deberán desenvolverse regulamentariamente no prazo máximo dun ano desde a

entrada en vigor desta lei.

8.  Os  centros  residenciais  poderán  crear  unidades  de  psicoxeriatría,  unidades

sociosanitarias  ou doutra  índole  para favorecer  a  mellor  atención das  persoas  residentes

atendendo ao tipo de dependencia, grao da mesma e a intensidade dos coidados que precise.

Aritgo 13. Unidade de psicoxeriatría

1. No caso de contar con unidade de psicoxeriatría serán atendidas nela as persoas

maiores afectadas por procesos demenciais (Alzheimer, demencias vasculares e outras) ou

con enfermidade mental ou discapacidade intelectual con deterioro cognitivo, que presenten

trastornos do comportamento.
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2. Os obxectivos específicos desta unidade son:

a)  Prestar  unha  atención  integral  e  especializada  ás  persoas  con  procesos

demenciais en fases moderadas-graves, no ámbito residencial, con criterios de máxima

eficiencia no uso dos recursos.

b) Minimizar os riscos para a integridade física, psíquica e emocional das persoas

usuarias.

c) Evitar na medida do posíbel suxeicións físicas e as contencións farmacolóxicas

que só deberán ser empregadas por prescrición médica e como último recurso cumprindo 

escrupulosamente  a  normativa  vixente  que  as  regula  e  respectando  os  protocolos

específicos de atención.

d)  Favorecer  a  libre  deambulación  na  área  de  seguridade  da  unidade  de

psicoxeriatría co obxectivo  de  promover  o  exercicio  físico  positivo  e  reducir  os

niveis de ansiedade.

e) Garantir ás familias das persoas usuarias a seguridade de que as mesmas están

recibindo a atención que precisan coa máxima profesionalidade e calidade respectando

ao máximo os seus dereitos individuais.
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3.  As  condicións  materiais  e  funcionais  da  unidade  de  psicoxeriatría  deberán

desenvolverse regulamentariamente no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da

presente lei.

Artigo 14. Unidade sociosanitaria.

1.  As residencias  de persoas  maiores  deberán contar  cun espazo para albergar  a

atención sociosanitaria, cando sexa preciso e recomendábel realizala no propio centro.

Sen prexuízo de que a atención ordinaria das persoas maiores residentes se efectuará

no sistema sanitario, as residencias de maiores deberán dispor dunha zona na que existan

espazos suficientes e adecuados para contar cunha oficina médica, unha sala de curas e unha

de enfermería.

Os  requisitos  materiais  e  as  condicións  mínimas  que  deben  reunir  ditos  espazos

fixaranse regulamentariamente en función da capacidade das residencias no prazo máximo

de seis meses desde a entrada en vigor da presente lei.

2.  As  residencias  de  persoas  maiores  contarán  con  personal  sanitario  de  forma

presencial ou localizábel nos termos que se establezan regulamentariamente en atención á

súa capacidade e perfil das persoas usarias.
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3.  A  regulación  dos  requisitos  para  contar  con  unidades  sociosanitarias  nas

residencias  de  maiores  estableceranse  regulamentariamente  no prazo máximo de un ano

desde a entrada en vigor da presente lei.

4. Non obstante as condicións e requisitos que se establezan regulamentariamente no

que atinxe aos profesionais sanitarios e unidades sociosanitarias,  a atención sanitaria  das

persoas  maiores  dos  centros  residenciais  prestarase  de forma integral  nos  dispositivos  e

recursos do sistema sanitario,  a través das unidades de coordinación sociosanitaria.

Artigo 15. Unidade de convivencia.  

1.  Co  obxectivo  de  promover  e  garantir  a  autonomía  persoal  e  proporcionar  un

ambiente doméstico nas residencias de maiores, aquelas que superen as 20 prazas deberán

contar  con  unidades  de  convivencia  para  as  persoas  usuarias  que  se  atopen  dentro  dos

módulos.

2.  As  condicións  materiais  e  funcionais  das  unidades  de  convivencia  deberán

desenvolverse regulamentariamente no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da

presente lei. No entanto, contarán, como mínimo, con:
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a) Unha capacidade máxima de 25 prazas que no caso de persoas con dependencia

non poderá superar o límite máximo de 20.   

b) Zonas comúns: cociña, comedor e sala de estar.

b) Habitacións dotadas de baño propio con ducha, inodoro e lavabo.

d) As zonas comúns, as habitacións e as zonas de circulación serán contiguas en

cada unidade de convivencia.

e)  Deberán estar  adaptadas  e  ser  accesíbeis  para cadeiras  de rodas en todos os

casos.

CAPÍTULO II. Requisitos do persoal

Artigo 16. Categorías e responsabilidades profesionais
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1. O cadro de persoal das residencias de maiores estarán formados por unha equipa

de  profesionais  acaída  en  número,  cualificación  e  experiencia  para  asumir  as

responsabilidades  e  desenvolver  as  distintas  áreas  de  atención  que  precisan  as  persoas

usuarias.

2. Os centros residenciais disporán do seguinte persoal:

a) Persoal de atención directa: coidadoras e coidadores profesionais e auxilizares de

enfermaría ou equivalente.

b) Persoal técnico: persoal médico, enfermaría, fisioterapeutas, terapia ocupacional,

animación  sociocultural,  traballo  social,  psicoloxía,  pedagoxía,  logopedia,  podoloxía,

educación social e calquera outra categoría profesional que desenvolva funcións técnicas e

que  sexa  recoñecido  así  polo  órgano  competente  en  materia  de  inspección  de  servizos

sociais.

c) Persoal de servizos xerais: aquel que desenvolve tarefas de administración, cociña,

limpeza,  lavandaría,  loxística,  transporte,  mantemento,  conservación  e  vixilancia  das

instalacións e, en xeral, calquera que non encaixe na categoría de profesional de atención

directa ou técnico.

d) Dirección do centro: todas as residencias de maiores disporán dunha persoa que

ostente a dirección.
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Artigo 17. Cualificación profesional

1.  A dirección das residencias  de maiores deberán ser asumidas  por persoas que

conten  con  titulación  universitaria  oficial  e  ter  realizado  formación  complementaria  en

dependencia,  discapacidade,  xeriatría,  xerontoloxía,  dirección  de  centros  residenciais  ou

outras áreas de coñecemento relacionadas co ámbito de atención á dependencia agás nos

postos  xa  ocupados  nos  que  a  persoa  que  asuma  a  dirección  deberá  contar  con,  como

mínimo,  tres  anos  de  experiencia  no  sector  e  contar  coa  formación  complementaria

anteriormente citada.

2.  O  persoal  de  atención  directa  deberá  contar  coas  titulacións  oficiais  que

correspondan ás súas respectivas especialidades e, cando a lexislación así o esixa, deberán

estar colexiadas.

Artigo 18. Rateos xerais de persoal/residentes

1. Para estabelecer a proporción ou rateo de persoal a respecto do número de persoas

residentes aplicarase a seguinte fórmula:
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a) Como numerador, o número de horas de atención (directa ou técnica), dividido

entre a xornada laboral anual correspondente de acordo co estabelecido no convenio laboral

que sexa de aplicación ou, no seu defecto, o Estatuto dos Traballadores.

b) Como denominador, o número de prazas ocupadas da residencia de maiores.

2. A proporción ou rateo mínima entre persoal e residentes deberá diferenciar e, polo

tanto, ser diferenciada entre tres categorías profesionais: persoal de atención directa, persoal

técnico e persoal de servizos xerais.

3.  Os  mínimos  esixidos  serán  determinados  regulamentariamente  de  acordo  co

disposto  na  presente  lei  e  previa  negociación  coas  organizacións  sindicais  e  sociais

representativas do sector. Estas cifras deberán ser revisadas periodicamente para as axustar

ás necesidades da atención residencial e o perfil das persoas usuarias.

TÍTULO II. MODELO DE ATENCIÓN

Artigo 19. Modelo de atención

1. O modelo de atención aplicábel  nos centros residenciais  para persoas maiores

centrarase nos seguintes principios básicos:
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a) A atención integral centrada na persoa.

b) A garantía de dereitos.

c) Un modelo de xestión respectuoso coa dignidade persoal.

Artigo 20. Atención integral e centrada na persoa

1. A atención que se preste nas residencias de maiores a cada persoa usuaria deberá

ser  integral,  é  dicir,  deberá  tender  á  consecución  dun  modelo  global,  coordinado  e

interdisciplinar que garanta a adecuada cobertura das necesidades da persoa, tanto sociais

como sanitarias, de convivencia, culturais  ou doutra índole, sempre desde unha abordaxe

profesional respectando os seus dereitos e, en especial, a súa dignidade e intimidade.

2.  Prestarase,  da  mesma  maneira,  unha  atención  personalizada  adaptada  ás

necesidades de cada resiente, mediante a elaboración dun Plan de Atención Individualizada

(PAI).
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3. Dentro deste marco de atención integral, todas as residencias de maiores deberán

delimitar tres grandes procesos arredor dos que deberán xirar os servizos, os protocolos e

demais intervencións:

a) Ingreso

b) Estadía

c) Saída do centro

4.  As residencias  de maiores  e  os  servizos  que estas  prestan  axustaranse  na  súa

actuación, preferentemente, ao enfoque de planificación centrada na persoa, entendida como

un  proceso  continuo  de  aprendizaxe  e  escoita  activa,  e  como  un  proceso  de  carácter

colectivo no que participan a persoa usuaria e a súa familia e persoas próximas a ela, sempre

que esta acepte previamente a súa participación.

Artigo 21. Profesional de referencia

1. Nos centros residenciais regulados por esta lei as persoas usuarias terán asignada,

como  mínimo,  unha  persoa  de  referencia  ou  apoio  que  será  desempeñada  de  maneira

preferente por un profesional de atención directa.
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2. A persoa de referencia facilitará a coordinación diaria de todas as actuacións e

actividades nas que participe a persoa usuaria adecuándoas aos obxectivos previstos no seu

Plan de Atención Individual. Apoiará o desenvolvemento do proxecto de vida e servirá de

enlace e referencia da familia, no seu caso.

3. A asignación farase de maneira informada e dialogada coa persoa usuaria e poderá

ser modificada atendendo ás necesidades e especificidades da persoa usuaria.

Artigo 22. Fase de ingreso: preparación e adaptación ao centro

1. Para facilitar o proceso de entrada, acollemento e adaptación ao centro, o persoal

da residencia de maiores deberá realizar as seguintes actuacións:

a)  Recompilar  a  documentación  necesaria  antes  do  ingreso  propiciando  un

coñecemento mutuo e o intercambio de documentación entre o centro e a persoa usuaria.

b) Ofrecer unha canle de comunicación clara entre o centro residencial e a persoa

usuaria, a súa familia, persoa de referencia ou representante legal.
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c)  Informar  sobre as  características  e  funcionamento  da residencia  así  como dos

dereitos e deberes da persoa usuaria.

d) Facilitar a toma de decisións por parte da persoa usuaria ou da súa representante

legal, favorecendo a expresión dos seus sentimentos e achegándolle tranquilidade mediante a

xeración de confianza e seguridade.

e) Minimizar os efectos adversos da mudanza de domicilio e da contorna relacional.

f) Coñecer os espazos de uso persoal e os comúns de uso cotián.

g) Realizar a avaliación de necesidades informando dos resultados á persoa usuaria

ou a súa representación legal.

h) A través dos datos recompilados na avaliación de necesidades, elaborar o Plan de

Atención  Individualizada  cubrindo  as  actividades  e  programas  da  carteira  de  servizos

marcando os obxectivos asistenciais.

i)  Realizar  e  asegurar  o  Plan  de  coidados  básicos  inicial  axustándoo  á  fase  de

atención continuada.
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l) Avaliar a adaptación da persoa usuaria ao centro transcorridos tres meses desde o

seu ingreso.

m)  Indicarlle  o  nome  da  persoa  que,  inicialmente,  será  o  seu  profesional  de

referencia no centro residencial, sen prexuízo de que, nunha fase posterior e atendendo ás

súas necesidades, se poida designar outra persoa profesional como referente.

Artigo  23.  Fase  de  estancia:  avaliación  de  necesidades  e  Plan  de  Atención

Individualizada (PAI).

1.  A  valoración  integral  e  a  elaboración  de  plans  de  atención  individualizada

constitúen  a  base  da  atención  personalizada  polo  que  deberán  contar  sempre  coa

participación  das  persoas  usuarias  e,  no  seu  caso,  coas  familias  ou  quen  exerza  a  súa

representación legal.

2.  O  Plan  de  Atención  Individualizado  (PAI)  consiste  nunha  programación

individual  para  garantir  a  mellor  adecuación  da  intervención  ás  necesidades  da  persoa

incluíndo, como mínimo, os seguintes contidos:
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a) Valoración integral das súas necesidades tanto sanitarias, psicolóxicas, sociais, de

actividades da vida diaria e, se así o desexar a persoa usuaria, aqueles aspectos biográficos

importantes para a súa atención.

b) Valoración de capacidades, as súas necesidades de apoio, hábitos, preferencias e

desexos.

c) Fixación de obxectivos concretos no ámbito preventivo e asistencial.

d) Determinación de programas e actividades para conseguir os obxectivos.

e) Execución das devanditas actividades.

f) Avaliación periódica do cumprimento dos obxectivos definidos e, se for preciso,

introdución das mudanzas necesarias e novos obxectivos.

3. A avaliación de necesidades realizarase con instrumentos validados e adaptados

ao colectivo en cuestión.
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4.  Realizaranse  xuntanzas  periódicas  da  equipa  multidisciplinar  da  residencia,

preferentemente semanais e obrigatoriamente mensuais, para a planificación e o seguimento

dos  Plans  de  atención  individualizada.  Todo  isto,  co  obxectivo  de  que  o  PAI  sexa  un

documento vivo e dinámico que recolla en cada momento a situación actual da persoal.

5. O PAI entregarase á persoa usuaria ou á súa persoa de referencia e á súa familia,

se  así  o  desexar  a  devandita  persoa.  Cando se  entregue  explicarase  de  maneira  clara  o

contido do mesmo.

6. A valoración da persoa usuaria por parte das e dos profesionais, deberá facerse

dentro dos primeiros quince días da súa entrada no centro e completarase como moi tarde

nos dous primeiros meses.

Artigo 24. Fase de saída do centro.

A saída da residencia de maiores  producirase pola perda da condición de persoa

usuaria motivada por unha das seguintes razóns:
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a)  Por  propia  decisión  e  renuncia  voluntaria  que  deberá  facerse  por  escrito  de

maneira expresa e inequívoca.

b) Por defunción.

c) Por sanción de acordo co previsto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos

sociais de Galiza.

Artigo 25. Igualdade e non discriminación

1. Para garantir os dereitos das persoas usuarias das residencias de maiores e do seu

persoal traballador especialmente fronte a calquera forma de discriminación por razón de

xénero ou orientación sexual, os centros deberán contar:

a) Cun Plan de igualdade e non discrminación.

b)  Protocolos  de  prevención  e  intervención  fronte  a  situadcións  de  violencia

machista, racismo, LGBTfobia ou calquera forma de discriminación. 

2.  Así  mesmo,  deberán  organizarse  actividades  formativas  e  informativas  nesta

materia de maneira periódica dirixidas tanto ao persoal traballador como ás persoas usuarias.
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TÍTULO III. SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN E RÉXIME SANCIONADOR

CAPÍTULO I. Mecanismos de control

Artigo 26. Censo único de persoas usuarias

1. Créase o Censo único de persoas usuarias de residencias de maiores entendido

como  un  rexistro  único,  centralizado  e  informatizado  de  persoas  usuarias  en  centros

residenciais ubicados na Comunidade Autónoma de Galiza.

2. O devandito censo estará xestionado pola consellaría competente en materia de

servizos sociais e  estará suxeito ao disposto na lexislación vixente en materia de xestión e

protección de datos.

3. As condicións técnicas e os datos que deberá incluír o censo serán desenvolvidas

regulamentariamente no prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor da presente

lei. No entanto, incluirá, como mínimo:
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a) O nome, apelidos, documento de identidade da persoa usuaria e a localidade na

que está censada.

b) A identificación do centro residencial no que se atopa e a data de ingreso no

mesmo. 

c)  O grao de  dependencia,  se  o houber,  da  persoa usuaria  e  as  súas  principais

afectacións sociosanitarias.

d) A actualización da información requirida polo Censo único de persoas usuarias

de residencias  de  maiores  deberá  ser  continua  e  os  centros  residenciais  estarán

obrigados a comunicar calquera mudanza na situación das e dos residentes nun prazo

máximo de 24 horas.

Artigo 25. Servizos de inspección

1. A efectos de garantir o cumprimento do previsto nesta lei a inspección de servizos

sociais realizará un labor permanente de control, recomendación, requirimento ou proposta

de procedementos sancionadores, tanto de oficio como a instancia de parte.
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2. Sen menoscabo do disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais

de Galiza a consellaría competente en materia de inspección e servizos sociais deberá crear

un  corpo  específico  de  inspección  para  residencias  de  maiores   dotado  dos  recursos

humanos, materiais e económicos suficientes que permitan cumprir co labor de inspección

recollido no artigo 35.1 desta lei.

Artigo 26. Labor de inspección

1. Será obrigatorio o desenvolvemento de oficio, cando menos, de dúas inspeccións

anuais  a  todas  as  residencias  de maiores,  públicas  e  privadas,  ubicadas  na  Comunidade

Autónoma de Galiza.

2.  Naqueles  centros  residenciais  en  que  se  detecten  irregularidades  durante  a

inspección  e  se  inste  á  entidade  titular  ou  xestora  a  introducir  correccións  deberán  ser

inspeccionados de novo para verificar o cumprimento da normativa no prazo máximo de tres

meses.

3.  O uso irregular de mecanismos de suxeición física ou farmacolóxica ou calquera

outra violación dos dereitos fundamentais da persoa usuaria será trasladado de oficio polos

servizos de inspección ás autoridades xudiciais competentes de maneira automática.
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Artigo 27. Transparencia e dereito á información

1. Os centros residenciais deberán publicar as actas de inspección garantindo a súa

accesibilidade ao conxunto do persoal, das persoas usuarias e das súas familias así como, de

calquera persoa interesada nas mesmas. As actas deberán ser publicadas en formato dixital e

físico e pendurarse en lugar visíbel e accesíbel nos accesos exteriores á residencia.

2. Para garantir a accesibilidade á información por parte do conxunto da poboación,

a Xunta de Galiza, a través da consellaría competente en materia de servizos sociais, creará

un portal web no que publicará e facilitará a consulta das actas e os informes de inspección

así como das sancións que se impoñan anualmente a cada un dos centros residenciais tanto

públicos como privados.

3. Na web descrita no apartado anterior deberá constar,  cando menos, a seguinte

información:

a) Nome da entidade sancionada

b) Nome do centro residencial obxecto da sanción e a súa localización (enderezo)

c)  Modalidade  de  titularidade  e  xestión  da  residencia  (pública,  privada  ou

concertada)

c)  Incumprimentos  detectados,  actas  de  inspección  levantadas  e  informes  de

inspección
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d) Importe da sanción e estado de tramitación no que se atopa

4. Con carácter anual, a Xunta de Galiza remitirá ao Parlamento un informe no que

se detalle, como mínimo:

a)  O  número  de  prazas  residenciais  e  modelo  de  xestión  das  mesmas  (pública,

privada, concertada ou en réxime de concesión) tanto totais como desagregadas por centros 

b) Nome das empresas, entidades e institucións titulares e xestoras das residencias de

maiores 

c) Custe anual do concesión e concertación para a administración pública, tanto total

como desagregada por centros

d) Número de persoas que integran o Programa de Asignación de Recursos e servizo

polo que están á espera.

CAPÍTULO II : Réxime sancionador

Artigo 28. Réxime de infraccións e sancións.

1. As infraccións en materia de residencias de maiores serán obxecto das sancións

administrativas  correspondentes,  que  serán  impostas  polos  órganos  competentes  da

Administración autonómica, logo de instrución do oportuno expediente e sen prexuízo das

responsabilidades penais, laborais ou doutra orde que puidesen concorrer.
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2. Sen prexuízo do réxime de infraccións e sancións previsto neste capítulo, resultará

aplicábel a regulación contida no título IX da Lei 13/2008, de 13 de decembro, de servizos

sociais  de  Galiza  e  no título  III  da Lei  39/2006,  do 14 de decembro,  de promoción da

autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, coas especialidades

previstas nesta lei.

Artigo 29. Infraccións

1. As infraccións administrativas relativas ao incumprimento do prescrito nesta lei

clasifícanse en leves, graves e moi graves.

2. Considéranse infraccións leves:

a) O incumprimento da obriga de publicar as actas de inspección canto nas mesmas

non se aprecie a existencia de infracción de ningún tipo

b)  Non  dispor  na  residencia  da  documentación  relativa  as  contratos  de  traballo,

horarios,  vacacións  e  xustificantes  de  cumprimento  das  obrigas  sociais  das  persoas  que

desenvolvan o seu labor profesional na residencia

c) O atraso inferior a 30 días na actualización do Plan de Atención Individual das

persoas que residan no centro
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d) A non inscripción no libro rexistro das incidencias que se produzan, sempre e

cando foran oportunamente comunicadas ao servizo de inspección.

e)  Os  incumprimentos  das  obrigas  que  se  inclúen  nesta  Lei,  agás  que  pola  súa

intensidade  e/ou  especial  afectación  á  atención  ás  persoas  residentes  as  súas  familias  e

achegadas  merezan ser consideradas como graves ou moi graves.

f) Calquera outra irregularidade de carácter formal no cumprimento da normativa

vixente en materia de servizos sociais.

3. Considéranse infraccións graves:

a) O incumprimento da obriga de publicar as actas de inspección cando nas mesmas

se aprecie a posíbel existencia de infraccións

b)  A non elaboración  do Plan  de  Atención Individual  dentro  dos  3  días  hábiles

seguintes ao ingreso da persoa na residencia.

c)  Non  rexistrar  nen  comunicar  ao  servizo  de  inspección  as  incidencias  que  se

produzan na residencia
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d)  O  incumprimento,  en  menos  dun  10%,  do  rateo  de  persoal  legalmente

estabelecida

e)  O  atraso  igual  ou  superior  a  30  días  na  actualización  do  Plan  de  Atención

Individual das persoas que residan no centro

f) A obstrución ao labor da inspección ou a negativa a subministrar a documentación

ou a información que lle fose requirida por esta

g) A reiteración de dúas o un máis faltas leves nun ano

4. Considéranse infraccións moi graves:

a) A reiteración de dúas ou máis faltas graves nun ano

b) O incumprimento, igual ou superior a un 10%, do rateo de persoal legalmente

estabelecido

c) A falta de comunicación ao servizo de inspección as incidencias que se produzan

na residencia que atinxan a integridade físicas das persoas ou as condicións de seguridade e

habitabilidade das instalacións ou dos servizos que se prestan nelas
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d) O exceso na capacidade máxima permitida para a residencia ou, no seu caso, dos

módulos existentes

e) A aplicación de medidas de suxeición ou contención físicas ou farmacolóxicas sen

prescrición previa de facultativo do sistema sanitario público e/ou a preceptiva autorización.

f)  A  comisión  ou  tolerancia  de  actos  de  discriminación  por  razón  de  sexo,

orientación sexual ou identidade de xénero, capacidade, ideoloxía, crenza ou calquera outra

circunstancias de carácter persoal ou social coas persoas que traballen ou residan no centro,

incluídas as que soliciten o ingreso, ou coas súas familiares ou achegadas

Artigo 29. Sancións

1. Ás infraccións tipificadas no artigo anterior aplicaránselles as seguintes sancións:

a) Infraccións leves: Multa de 100 a 300 € no grao mínimo de 301 a 600 € no grado

medio e de 601 a 2500 no grado máximo, agás que pola súa levedade e falta de repercusión

se considere oportuno a realización dun mero apercibimento.

b) Infraccións graves: Multa de 2501 a 4.000 no grado mínimo, 4001 a 6000 no

medio ou 6.001 a 10.000 no máximo.
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c) Infraccións moi graves: multa  de 10.001 a 25.000 en grao mínimo,   25.001 a

50.000 en grao medio, e de 50.001 a 150.000 en grao máximo.

2.  Ás  persoas  responsables  de  infraccións  moi  graves  poderá  aplicárselles  a

inhabilitación  durante  un  período de  10 anos  para  teren  autorización  de  apertura  dunha

residencia de persoas maiores no ámbito territorial de Galiza.

Artigo 30. Criterios de gradacións das sancións

1. Para a determinación concreta da sanción que se impoña, de entre as asignadas a

cada tipo de infracción, tomaranse en consideración os seguintes criterios:

a) A existencia de intencionalidade.

b)  A  reiteración,  entendida  como  a  concorrencia  de  varias  infraccións  ou

irregularidades que se sancionen no mesmo procedemento, así como o incumprimento de

apercibimentos previos.

c) A natureza e contía dos prexuízos causados.

d) A reincidencia, nos termos establecidos pola lexislación de réxime xurídico do

sector público.

2.   A  proposta  de  resolución  do  procedemento  sancionador  e  a  resolución

administrativa que recaia  deberán expresar os criterios de gradación da sanción tidos en

conta, de entre os sinalados neste artigo. Cando non se considere relevante para estes efectos
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ningunha das circunstancias enumeradas, a sanción imporase na contía mínima prevista para

cada tipo de infracción.

Artigo 31. Procedemento sancionador

1. A potestade sancionadora no ámbito competencial autonómico corresponderalle á

consellaría  competente  en  materia  de  servizos  sociais  e  exercerase  a  través  do

correspondente procedemento sancionador, para o que resultarán aplicables as regras e os

principios establecidos na lexislación sobre o procedemento administrativo común e sobre o

réxime xurídico do sector público.

2. O prazo máximo para a tramitación, resolución e notificación do procedemento

sancionador será dun ano, contado desde a data do acordo de iniciación. Ao transcorrer o

devandito  prazo  sen  que  se  ditase  e  notificase  unha  resolución  expresa,  producirase  a

caducidade do procedemento na forma prevista pola lexislación reguladora do procedemento

administrativo común.

Artigo 32. Competencias sancionadoras

1.  A  competencia  para  incoar  o  procedemento  sancionador  polas  infraccións

tipificadas  nesta  lei  corresponde  á  persoa  titular  da  xefatura  territorial  da  consellaría

competente en materia de política social en cuxo ámbito se sitúe a residencia para persoas

maiores.

2. A competencia para resolver corresponde:



      

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela

Galiza

a)  No  caso  das  infraccións  leves,  á  persoa  titular  da  xefatura  territorial

correspondente da consellaría competente en materia de política social  en cuxo ámbito se

sitúe a residencia para persoas maiores.

b) No caso das infraccións graves, á persoa titular do órgano directivo competente en

materia de servizos sociais.

c) No caso das infraccións moi graves, á persoa titular da consellaría competente en

materia de política social.

Artigo 33. Suxeitos responsables

1. A responsabilidade das infraccións reguladas neste título recaerá sobre:

a) A persoa física ou xurídica, que sexan titulares do centro residencial para persoas

maiores, agás a existencia de calquera tipo de cesión do para a súa xestión e explotación en

favor dunha terceira persoa, caso en que a responsabilidade recaerá sobre esta última.

b) Se a persoa xurídica autora dunha infracción tipificada nesta lei se extingue antes

de ser sancionada, consideraranse responsables as persoas físicas que, desde os seus órganos

de dirección ou actuando ao seu servizo ou por elas mesmas, determinaron coa súa conduta a

comisión  da  infracción.  As  persoas  socias  ou  partícipes  no  capital  responderán

solidariamente do pagamento da sanción e, de ser o caso, do importe da reparación do dano,

ata o límite do valor da cota de liquidación que se lles adxudicase.

2.   Nas  infraccións  imputadas  a  unha  persoa  xurídica  tamén  se  consideran

responsables  as  persoas  físicas  que integren  os  seus  órganos reitores  ou de dirección,  e

tamén  os  técnicos  responsables  da  elaboración  e  do  control,  cando  se  acredite  a  súa

responsabilidade.
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3.  Sen  prexuízo  das  sancións  que  correspondan,  as  persoas  responsables  das

infraccións administrativas deberán indemnizar polos danos e as perdas causados e, se é o

caso, restituír  a legalidade xurídica conculcada.  De non se satisfacer a indemnización no

prazo que para o efecto se determine en función da súa contía, procederase na forma prevista

no artigo 101 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das

administracións públicas.

Artigo 34. Recoñecemento da responsabilidade

1.  Iniciado  un  procedemento  sancionador,  se  a  persoa  infractora  recoñece  a  súa

responsabilidade, poderase resolver o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

2. O pagamento voluntario por parte da presunta persoa responsable,  en calquera

momento anterior á resolución, implicará a finalización do procedemento, salvo no relativo á

determinación  da  indemnización  polos  danos  e  as  perdas  causados  pola  comisión  da

infracción.

3. En ambos os casos, o órgano competente para resolver o procedemento aplicará

reducións de, polo menos, o 20% sobre o importe da sanción proposta. As citadas reducións

deberán  estar  determinadas  na  notificación  de  iniciación  do  procedemento  e  a  súa

efectividade estará condicionada á desistencia ou á renuncia de calquera acción ou recurso

na vía administrativa contra a sanción.

A  porcentaxe  de  redución  prevista  neste  número  poderá  ser  incrementada

regulamentariamente.

Artigo 35. Reparación do dano ou indemnización
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1. Con independencia das infraccións e sancións que lles sexan impostas, as persoas

infractoras estarán obrigadas a reparar o dano causado ou, de non ser posible, a indemnizar

polos danos e as perdas ás persoas afectadas.

2. O órgano competente para sancionar determinará na resolución sancionadora a

forma e o prazo en que a reparación se deberá realizar ou, de ser o caso, a imposibilidade da

reparación e o conseguinte establecemento da indemnización.

Artigo 36. Vinculación coa orde xurisdicional penal

1.  En  calquera  momento  do  procedemento  sancionador  en  que  o  instrutor  do

procedemento ou órgano competente para resolver estimar que os feitos tamén poden ser

constitutivos de ilícito penal, porao en coñecemento do órgano xurisdicional competente e

daralle traslado da denuncia e das demais actuacións practicadas.

Solicitarase, así mesmo, a dita comunicación cando se teña coñecemento de que se

está a desenvolver un procedemento penal sobre os mesmos feitos que son obxecto dun

procedemento administrativo.

2.  De  se  estimar  que  existe  identidade  de  suxeito,  feito  e  fundamento  entre  a

infracción  administrativa  e  a  infracción  penal  que  podería  corresponder,  o  órgano

competente para a resolución do procedemento sancionador acordará a súa suspensión ata

que se teña coñecemento da resolución xudicial que recaia.

3. Unha vez que o órgano competente para resolver teña coñecemento da resolución

xudicial  penal,  acordará  a  non  exixencia  de  responsabilidade  administrativa  ou  a

continuación  do  procedemento  sancionador.  Durante  o  tempo  en  que  o  procedemento

sancionador estea en suspenso pola incoación dun proceso penal, entenderase interrompido

tanto o prazo de prescrición da infracción como o de caducidade do propio procedemento.
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4. A sanción penal excluirá a imposición da sanción administrativa nos casos en que

se apreciase a identidade do suxeito, feito e fundamento. De non estimarse a existencia de

delito ou falta, o órgano competente continuará, de ser o caso, o procedemento sancionador,

tendo  en  conta  os  feitos  declarados  probados  na  resolución  firme  do  órgano  xudicial

competente.

Artigo 37. Prazos de prescrición

1. As infraccións leves tipificadas nesta lei prescriben aos seis meses; as graves, aos

dous anos; e as moi graves, aos tres anos.

O  prazo  da  prescrición  comeza  a  computar  desde  o  día  en  que  se  cometeu  a

infracción ou desde que se tivo coñecemento da súa comisión.

2. Nas infraccións continuadas e permanentes, o prazo de prescrición non comezará

a computarse ata que cese a situación infractora. Para estes efectos, enténdese que existe

unha infracción permanente cando unha actividade concreta produce efectos que perduran

no tempo. Considéranse, así mesmo, comprendidas dentro das infraccións permanentes as

infraccións por omisión nas que o incumprimento nun determinado momento dunha obriga

produce efectos permanentes.

3. Interrompe a prescrición da infracción a iniciación, con coñecemento da persoa á

que se atribúa a responsabilidade, do procedemento sancionador.

4.  No caso de concorrencia  de infraccións  leves,  graves e  moi graves,  ou cando

algunha destas infraccións sexa medio necesario para cometer outra, o prazo de prescrición é

o establecido para a infracción máis grave das cometidas.

5. As sancións impostas pola comisión de infraccións leves prescriben ao ano; as

impostas por infraccións graves, aos dous anos; e as impostas por infraccións moi graves,
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aos tres  anos.  Estes  prazos  comezan a contarse  a partir  do día  seguinte  a aquel  en que

adquira firmeza en vía administrativa a resolución sancionadora.

6. A obriga de reparar o dano causado regulada nesta lei prescribirá no prazo de

quince anos, contados desde que a Administración dite o acto que acorde a súa imposición,

independentemente da data de inicio do cómputo da prescrición da sanción.

TÍTULO  V.  PLANIFICACIÓN  PÚBLICA  PARA  A  IMPLANTACIÓN  DE

CENTROS RESIDENCIAIS DE PERSOAS MAIORES

Artigo 38. Aprobación do Plan de implantación de centros residenciais de persoas

maiores

1. Apróbase o Plan de Implantación de centros residenciais de carácter público de

persoas maiores, que ten por obxectivo dotar a todo o territorio da Comunidade Autónoma

de Galiza dun número suficiente de prazas públicas para atender a demanda dos servizos

residenciais.

2. O Plan terá vixencia de catro anos, sen prexuízo das adaptacións e prórrogas que

poidan aprobarse na normativa orzamentaria, previa elaboración e aprobación do informe

anual que se regula no presente artigo.

3. Aos efectos do seguimento e execución do presente Plan, con carácter anual será

elaborado un informe que avalíe  o seu grao de cumprimento,  e onde se se proporán os

cambios que se consideren pertinentes para o seu cumprimento

Artigo 39. Obxectivos do Plan de implantación de centros residenciais de persoas

maiores
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1. O obxectivo que deberá acadarse co Plan de Implantación de centros residenciais

de carácter público de persoas maiores é atinxir unha taxa de cobertura  de prazas públicas

para  o  5  por  100  de  poboación  maior  de  65  anos,  consonte  as  recomendacións  da

Organización Mundial da Saúde (OMS).

2.  A  estes  efectos,  as  leis  de  orzamentos  da  Comunidade  Autónoma  de  Galiza

deberán consignar as partidas orzamentarias necesarias, tanto nos capítulos de investimentos

como de gastos correntes, para dar cumprimento aos obxectivos no presente Plan.

3. No prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da presente lei a Xunta de

Galiza  fixará  obxectivos  concretos  atendendo  aos  criterios  de  desconcentración,

descentralización e proximidade. 

Artigo  40.  Adscrición  dos  centros  residenciais  públicos  de  persoas  maiores  á

Axencia Galega de Servizos Sociais.

1. Os centros residencias que se creen con ocasión do desenvolvemento do presente

Plan de Implantación serán adscritos á Axencia Galega de Servizos Sociais.

2.  A xestión  de ditos  centros  efectuarase  de  forma pública  e  directa  pola  citada

Axencia, debendo dotarse, a estes efectos, nas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma

de Galiza das dotacións  necesarias para a creación de prazas de persoal.

Disposicións transitorias.- 

Primeira.- Prazo de adaptación 
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As  residencias  de  maiores  actualmente  existentes  en  Galiza  contarán  cun  prazo

máximo de catro anos para a súa adaptación ás condicións funcionais e materiais previstas

nesta lei.

Segunda.-  As  residencias  de  maiores  de  titularidade  pública  que  actualmente  están

xestionadas  por  empresas  e  entidades  privadas  baixo  a  modalidade  de  concesión  irán,

progresivamente,  recuperándose para a xestión directa da Xunta de Galiza a medida que

caduquen os actuais  contratos en vigor.  Así mesmo, no prazo máximo dun ano desde a

entrada en vigor desta lei, o Goberno galego  iniciará un proceso de auditoría pública que

verifique o grao de cumprimento  das obrigas  contractuais  e  do modelo  de atención das

mesmas. 

Disposicións adicionais 

Primeira.- Prevalencia

Naqueles  artigos  que  colidan  co  disposto  na  Lei  de  servizos  sociais  de  Galiza

prevalecerá o disposto na presente lei.

Segunda.-Dotación orzamentaria. 

A Xunta de Galiza dotará anualmente os orzamentos necesarios para pór en práctica

as medidas previstas nesta lei así como calquera outra que se desenvolva en cumprimento da

mesma. 
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Disposicións derradeiras 

Primeira.-Habilitación normativa. 

Facúltase a Xunta de Galiza para ditar cantas disposicións sexan necesarias para a

aplicación e o desenvolvemento desta lei.

Segunda.-Entrada en vigor. 

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de

Galiza. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan  derrogadas  cantas  disposicións  de  igual  ou  inferior  rango  se  opoñan  ao

disposto nesta lei.
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ANTENCEDENTES LEXISLATIVOS DA PROPOSICION DE LEI DE 

-Estatuto de Autonomía para Galiza,  aprobado por Lei  Orgánica 1/1981, do 6 de

abril.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

Portavoz do G.P. do BNG


