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PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS DO CENTRO SOCIAL DE TRABA RC 15041A503003450001FP 

PLANIMETRIA PXOM: 

 

 

  
Plano TM -1.4 do PXOM 

 

DATOS DO SOLAR : 
 

Superficie parcela:  3.460 m² 

Datos Rexistrales :  

 

Finca: 5998_ Tomo: 1156_ Libro: 78_ Folio: 222_ Inscrición: 3_Registo Propiedade: Carballo. 

 

DATOS DA CONSTRUCCIÓN: 

 
Superficie Construída:  150 m² 

Descrición: Edificio de unha planta en forma de “L” con nave anexa adicional, e beirarrúa de cemento arredor. 
Construción en ladrillo de formigón e cuberta en parte plana, en parte con pendente. Consta de varias estancias, 
cociña e baños. Ligado a mesma e na parcela inclúese unha pista polideportiva con chan de cemento, valada e con 
porterías de futbito e canastras de baloncesto que ocupan 1200 m².   

Ano de construción:  2003 

 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA: 

 

PXOM do Concello de Laxe.:  Solo Rústico Protección Ordinaria 

Réxime urbanístico(Disposición transitoria 1ª da Lei 2/2016 do solo de Galicia.): Solo Rústico Protección Ordinaria 
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VALOR DAS OBRAS DE ADECUCIÓN: 

 
 
O valor das obras de adecuación do Centro Social para o desenrolo da actividade segundo a orde que expoñemos a 
continuación serán, basicamente as seguintes: 13.603,00 TRECE MIL SEISCENTOS TRES EUROS IVE 
ENGADIDO. 

 
ORDEN de 22 de marzo de 2021 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de 
ayudas para la puesta en marcha de casas del mayor y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva para los años 2021, 2022 y 2023 (código de procedimiento BS212A). 

 
De acordo coa mencionada orde: 

“Artigo 2. Características do proxecto  

1. A casa do maior, como fórmula destinada a contribuír na atención e prevención da dependencia para manter e 
mellorar a calidade de vida das persoas maiores de 60 años en situación de dependencia moderada e severa, grados 
I e II respectivamente, e para persoas maiores sen dependencia, como recurso de prevención da dependencia e 
promoción da autonomía persoal, comprenderá a atención específica de súas necesidades básicas de alimentación, 
hixiene e tempo libre, de forma que se procure o mantemento no medio social habitual evitando o internamento na 
institución cando no sexa desexado ou cando non existan cerca do seu domicilio habitual.  

Deseñarase  e organizarase un ambiente e trato familiar, no que se de resposta as necesidades derivadas da 
idade e da situación de dependencia das persoas usuarias, co fin de evitar e /o retrasar a institucionalización das 
persoas maiores, reducindo a súa dependencia e illamento sociais.  

2. Este proxecto piloto desenrolarase, sen prexuízo do establecido para o servizo de manutención, con carácter 
gratuíto na modalidade de atención diúrna e de luns a venres durante todo o ano, excepto os días festivos e un mes 
de cada doce, no que a casa do maior permanecerá pechada por vacacións.  

3. Salvo as excepcións previstas no número anterior, o proxecto debe manterse en funcionamento 
ininterrompidamente durante todo o ano, polo que é necesario contar con unha persoa que sustitúa a titular no caso 
de enfermidade ou algunha situación de emerxencia. 

4. A atención prestada comprenderá a manutención, a hixiene, o desenrolo de actividades de ocio e/ou 
entrenamento cognitivo. 

As persoas usuarias da casa do maior decidirán voluntariamente se fan uso do servizo de manutención. As 
persoas beneficiarias das axudas poderán facturar por este servizo un máximo de 5 euros por persoa e día, sempre 
que se realice un servizo completo. A estes efectos, con anterioridade ó ingreso na casa do maior, deberán informar 
as persoas usuarias das condicións esenciais do mesmo.  

5. Si a persoa promotora da casa opta por asumir o desprazamento das persoas usuarias ata a mesma, percibirá 
unha axuda adicional da Xunta de Galicia, a razón de 5 euros por persoa e día. A estes efectos, deberá facilitar unha 
declaración responsable na que manifeste a  súa vontade de prestar o servizo de desprazamento, no caso de que as 
persoas usuarias quixeran facer uso do mesmo.  

6. As persoas maiores poderán acudir ó centro un máximo de oito horas diarias nun horario flexible que se pactará 
con o/a  profesional que desenrole o proxecto piloto. En función do mesmo, servirase a comida, o almorzo e/ou a 
merenda, segundo proceda.  

7. Cada casa do maior terá un máximo de 5 prazas.  

As persoas maiores que acudan a casa do maior deberán estar en todo caso empadroados/as no Concello no que 
esta estea situada ou en un limítrofe que non dispoña de recursos de atención diúrna a persoas maiores.  
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No poderán ser persoas usuarias aquelas persoas que precisen de atención e coidados sanitarios continuados, nin 
padecerán enfermidades infecto-contaxiosas en fase activa sen tratamento efectivo instaurado, trastornos aditivos 
que precisen dun tratamento de deshabituación ou trastornos conductuales severos que impidan a normal 
convivencia na casa. 

 
8. Para acceder a financiamento previsto é necesario que se atenda a un mínimo de 1 e máximo de 5 persoas 

maiores.  

Para estes efectos, non se terá en conta o período de tempo que transcorra para a adxudicación da praza así 
como o establecido entre a notificación da adxudicación de praza á persoa usuaria e a ocupación efectiva da mesma 

Artigo 4. Persoas beneficiarias 

 
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas para poñer en marcha unha casa do maior as persoas físicas que se 

establezan como empresarios autónomos ou que constitúan cooperativas de traballo asociado que reúnan os 
seguintes requisitos: 

 
a) Estar en posesión ou contar, polo menos, cunha persoa socia que o estea, no caso de cooperativas de 

traballo asociado, de calquera das titulacións que se recollen a continuación, ou equivalentes, ou da 
formación ou experiencia seguinte: 
 

1º. Grao en medicina. 
2º. Grao en enfermería. 
 
3º. Título de Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería establecido polo Real Decreto 546/1995, do 7 
de abril, ou os títulos equivalentes de Técnico Auxiliar Clínica, Técnico Auxiliar Psiquiatría e Técnico Auxiliar 
de Enfermería que se establecen no Real decreto 777/1998, do 30 de abril, ou no seu caso, calquera outro 
título que se publique cos mesmos efectos profesionais. 
 
4º. Título de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, regulado polo Real Decreto 
1593/2011, do 4 de novembro, ou o título equivalente de Técnico de Atención Sociosanitaria, establecido 
polo Real Decreto 496/2003, do 2 de maio, ou no seu caso, calquera outro título que se publique cos 
mesmos efectos profesionais. 
 
5º. Título de Técnico Superior en Integración Social, establecido polo Real Decreto 1074/2012, do 13 de 
xullo, ou o título equivalente de Técnico Superior en Integración Social establecido no Real Decreto 
2061/1995, do 22 de decembro, para aqueles profesionais que á data de publicación do presente Acordo, 
atópense traballando na categoría profesional de asistente persoal ou auxiliar de axuda a domicilio. 
 
6º. O Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións 
Sociais, regulado polo Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou no seu caso, calquera outro certificado 
que se publique cos mesmos efectos profesionais. 
 
 
7º. O Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio, regulado polo Real 
Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou o equivalente Certificado de Profesionalidade da ocupación de 
auxiliar de axuda a domicilio, regulado no Real Decreto 331/1997, do 7 de marzo, ou no seu caso, calquera 
outro certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais. 
 
8º. Diploma que acredite a realización de cursos de formación integral e/ou complementaria para futuros 
profesionais da casa do maior. O curso terá unha duración de 30 horas e será impartido pola Dirección Xeral 
de Maiores e Persoas con Discapacidade. 
 
9º. Habilitación para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador, gerocultor, auxiliar de 
axuda no fogar e asistente/a persoal nos centros e servizos sociais do Sistema para a autonomía e atención 
á dependencia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, regulada pola Orde do 19 de novembro de 
2008. 
 

b) Residir en concellos que non dispoñan de recursos de atención diúrna a persoas maiores, no que se 
promova o establecemento da casa do maior, ou facelo nos cinco anos anteriores á posta en marcha 
da experiencia piloto. 
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c) Contar cun inmoble en condicións de accesibilidade nunha das poboacións mencionadas na letra 
anterior, ou dispoñer del con anterioridade á posta en marcha da experiencia piloto. 
 

O inmoble deberá contar coas condicións arquitectónicas, de deseño e construción, que garantan o 
cumprimento das normas en vigor, especialmente o código técnico da edificación e as súas esixencias 
básicas. Estará dotado dos seguintes recursos: 
 
1º. Instalación de auga corrente. Os centros dispoñerán de auga corrente procedente da rede de 
abastecemento público ou de calquera outra fonte que cumpra a normativa técnico-sanitaria vixente. 
 
Dispoñemos de auga corrente. 
 
2º. Sistema de calefacción que cubra todas as estancias dedicadas ao desenvolvemento da actividade 
subvencionada e conte coa protección de elementos calefactores precisa para evitar as queimaduras por 
contacto ou outros riscos para a integridade dos maiores. 
 
Disponse de radiadores eléctricos con acumulación en cada dependencia dedicada. 
 
3º. As estancias deberán dispoñer de ventilación e iluminación natural. Exceptúanse destes requisitos os 
cuartos de baño, nos que a ventilación pode ser natural ou forzada. 
 
Disponse de fiestras practicables para o cumprimento da iluminación e ventilación. 
 
4º. Unha zona para a preparación, almacenamento e conservación de alimentos dotada cos elementos 
necesarios para prestar o servizo de manutención. 
 
A dependencia dedicada a estas labores estará correctamente equipada. 
 
5º. Unha zona de comedor habilitada para o efecto. 
 
Disponse de un comedor. 
 
6º. Unha zona diferenciada para o descanso e a hixiene: 
 

6º.1. Contará cunha sala de estar para a realización de actividades individuais ou grupais, que posibilite a 
convivencia e a participación social. A súa superficie nunca será inferior a 12,5 metros cadrados e deberá 
dispoñer de iluminación e ventilación natural. 
6º.2. Contará como mínimo con dous servizos hixiénicos diferenciados, un para cada sexo, e contarán 
cunha dotación mínima de lavabo e inodoro. Un dos servizos hixiénicos deberá contar cunha ducha. 
Deberán estar dotados de axudas técnicas en paredes e sanitarios, así como timbre de chamada con 
conexión ás zonas comúns. O chan será antiescorregadizo e de fácil limpeza e as portas terán un 
dispositivo fácil de peche e apertura. Ambas as zonas deberán estar situadas preferiblemente en planta 
baixa ou 1º con fácil acceso ao exterior e ser accesibles. 
 

Cúmprese co articulado xa que se dispón en número e forma das dependencias citadas. 
 

8º. Barras, axudas e timbre. 
 
As barras disporanse no inodoro e ducha. Na ducha disporase dun timbre segundo normativa. 
 
9º. A zonas de acceso adecuaranse tanto ao transporte adaptado como aos usuarios de  andador e cadeiras 
de rodas. 
 
As condición interiores de accesibilidade cumpre coas normativa. 
 
10º. Un mobiliario e equipamento que permita a cobertura das necesidades e características específicas da 
persoas maiores usuarias. 

 
O mobiliario instalarase será o óptimo para as necesidades. 
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11º. Dispoñer dun plan de actuación cos maiores para atender eventuais emerxencias que se poidan 
producir na casa do maior. 
 
Farase un plan de actuación e colocaranse nas paredes as informacións pertinentes. 
 

d) Acreditar unha revisión médica anual. No caso de cooperativas de traballo asociado esta revisión 
médica deberá estar referida á/ s persoa/ s socia/ s que desenvolvan o proxecto. 

e) Dispoñer dun certificado de manipulador de alimentos. 
 
 

2. O requisito establecido no número 1.a) do punto anterior, a excepción do punto 8º, así como o 
certificado médico acreditativo do estado de saúde deberán cumprirse na data de finalización do prazo 
de presentación de solicitudes. 

En canto ao requisito do número 1.a) 8º, o promotor do proxecto deberá comprometerse á súa realización 
nun prazo máximo de 6 meses desde a entrada en vigor da presente Orde, mediante a emisión dunha 
declaración responsable nos termos previstos no artigo 11. 
 
O resto dos requisitos previstos no número 1 deste artigo deberán acreditarse no prazo de dous meses 
desde a recepción da resolución de concesión, ampliable a tres para os supostos de constitución dunha 
cooperativa de traballo asociado. 
 
Todos os requisitos previstos no número 1 deberán manterse durante o período de permanencia da 
actividade. 
 
Respecto das cooperativas de traballo asociado, de non estar constituídas no momento de presentación da 
solicitude, deberán ter iniciados os trámites para a súa constitución con anterioridade á presentación da 
mesma. Neste caso, deberán achegar coa solicitude a documentación acreditativa correspondente: 
estatutos, solicitude de cualificación previa dos mesmos ou solicitude de inscrición no Rexistro de 
Sociedades Cooperativas. 
 
3. As persoas solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que non están incursas en 

ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiarias. 

 
 
O remate das obras e subministración correspondentes, o técnico municipal xirará visita as 
instalacións para emitir informe técnico das mesmas segundo a presente orde. 
 
O final de este documento reflexase a relación de actuacións e subministracións a realizar na 
instalación obxecto da presente. 
 
Artigo 5. Permanencia mínima da actividade subvencionada 
 
O período mínimo de permanencia da actividade empresarial subvencionada será de 5 anos a contar desde 
a data de posta en marcha da experiencia piloto.  
 
Entenderase como data de posta en marcha a data da resolución de concesión da axuda. 
 
Exceptúanse deste requisito aqueles supostos no que causas de forza maior allea á vontade do/da 
profesional ou cooperativa que o leve a cabo ou a falta de demanda impidan o desenvolvemento da 
actividade nas condicións establecidas no artigo 2.7. 
 
 
Artigo 21. Deberes das persoas beneficiarias 

 
1. De conformidade co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 

sen prexuízo das demais obrigacións que resulten da normativa aplicable, as persoas beneficiarias 
destas axudas están obrigadas a: 
 

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o 
cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano que a concede, sen prexuízo da 
facultade da Consellería de Política Social de comprobar a realización material das actuacións. 
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b) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as 
transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da 
contabilidade, que permita garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control. 
Deberán igualmente conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, 
incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e 
control de acordo coa lexislación vixente. 

c) Ter unha permanencia mínima ininterrompida na actividade e manter as infraestruturas e equipamentos 
subvencionados destinados ao fin concreto para o que se concedeu a subvención por un período non 
inferior ao establecido no artigo 5 desta orde, tal como recolle o artigo 29.4.a) da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 

 
O incumprimento deste requisito dará lugar á revogación da subvención, co reintegro das cantidades 
percibidas e a esixencia dos intereses de demora legalmente establecidos desde o momento do pago da 
subvención. 
 
d) Facer constar, en todo tipo de publicidade e información relativos aos programas e actuacións 

realizados, a condición de subvencionados pola Consellería de Política Social. 
e) Levar un rexistro de persoas usuarias en soporte papel ou electrónico onde conste os datos de 

identidade das persoas maiores que se atenden, dos seus titores no seu caso, así como o día e o 
horario de atención e as autorizacións para a administración de medicamentos, de ser o caso. 

f) Levar un rexistro das persoas usuarias en soporte papel ou electrónico onde consten os datos de 
identidade dos usuarios e usuarias que fagan uso do servizo de comidas. 

g) Cumprir con todos os deberes derivados da normativa vixente en materia de protección de datos de 
carácter especial, debendo recadar os consentimentos necesarios para a tratamento dos datos de 
carácter persoal que manexen no desenvolvemento da experiencia piloto. 

h) Informar o público de que o servizo está financiado pola Xunta de Galicia – Consellería de Política social. 
No lugar de prestación do servizo colocarase nun lugar destacado e visible un cartel informativo dun 
tamaño mínimo A3 no que apareza o anagrama da Consellería de Política Social. 

i) Efectuar a xustificación para a percepción da axuda conforme ao establecido nesta orde. 
j) Facilitar toda a información que lles requira a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal 

de Contas e o  Consello de Contas no exercicio das súas función de fiscalización e control do destino 
das axudas. 

k) Someterse ás actuacións de comprobación e facilitar toda a información requirido polo órgano 
convocante, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o  Consello de Contas, o 
Tribunal de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das 
súas funcións de fiscalización e control. 

l) Comunicarlle ao órgano convocante obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para 
a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais. 

m) Acreditar a certificación de manipulador de alimentos e a realización de revisións médicas anuais co 
correspondente certificado médico oficial. 

n) Contratar un seguro que cubra as continxencias de responsabilidade civil, os danos a terceiras persoas 
e accidentes durante o desenvolvemento da actividade subvencionada. 

o)  Poñer en coñecemento da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade todas as situacións 
que dean lugar á substitución da persoa titular do servizo con anterioridade a que se produza, sempre 
que non se deba a unha situación imprevista, ou no prazo de dez días desde que se produza no resto 
dos casos. Nestes supostos deberase acompañar a documentación xustificativa do contrato laboral e o 
alta na Seguridade Social, así como o certificado médico oficial das condicións de saúde da persoa 
substituta. 

p) Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, así como antes das 
correspondentes propostas de pago, estar ao día nas obrigacións tributarias estatais e autonómicas e da 
Seguridade Social e non ter pendente de pago ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa 
Administración pública da Comunidade Autónoma. Cando as actuacións de oficio levadas a cabo polo 
órgano instrutor, segundo o artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, desen 
como resultado que a solicitante ou a beneficiaria ten débedas ou obrigacións con algunha destas 
administracións, será requirida para que regularice a situación e presente por si mesma os 
correspondentes certificados. 

q) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das 
condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 

r) Todas aquelas obrigacións e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 
11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e da súa normativa de desenvolvemento. 
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2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as 
persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a fornecer á Administración, ao 
organismo ou á entidade previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 á que se atopen vinculadas, despois de 
requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigacións previstas no 
Título I da citada lei. 

3. As persoas beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento do 
proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. 
En concreto, deberán facer constar, na súa publicidade ou na información que xeren, o financiamento 
con fondos da Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social. Para iso, no lugar onde se 
desenvolva o proxecto deberá figurar, nun lugar destacado e visible, un cartel informativo dun tamaño 
mínimo A3 no que aparezan os anagramas da Consellería de Política Social. 
 

No portal de Benestar informarase das características do devandito cartel e dos  logos e lendas de obrigada 
inclusión. Cando a casa do maior se publicite nun sitio da internet, as citadas referencias deberán realizarse 
nun lugar visible na súa páxina de inicio; no suposto de facer uso de aplicacións informáticas, deberán 
facerse as citadas referencias na zona de inicio ou menú principal da aplicación informática, así como 
no epígrafe de información da aplicación («axuda», «acerca de» ou similares); así mesmo, cando se 
elaboren materiais divulgativos da casa do maior (cadernos, folletos, notas informativas) deberán constar na 
contraportada das devanditas publicacións as citadas referencias. 
 
 
 
 
 
 
En Laxe,  

Jesús Manuel Mallo Puga | Enxeñeiro Técnico Industrial 
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Anexo. 
 

ORZAMENTO DESAGREGADO DOS GASTOS DE INVESTIMENTO 
(Man de obra engadida).   

    

 GASTOS   

CONCEPTO DESCRICIÓN CUSTO TOTAL 

 1 Avisador acústico baño 104,00€ 104€ 

 3 Timbres colgantes baño 63,00€ 189€ 

MOBILIARIO 5 Sofás reclinables 350,00€ 1.750,00€ 

 

Televisión TV LED 65" - Samsung 65RU7105, 4K UHD Real, HDR, 
Smart TV, Bluetooth, Solución cables ordenados 759,00€ 759€ 

 

Televisión TV LED 65" - Samsung 65RU7105, 4K UHD Real, HDR, 
Smart TV, Bluetooth, Solución cables ordenados 759,00€ 759€ 

 2 Soporte televisión 50,00€ 100,00€ 

 Mobiliario de oficina 350,00€ 350,00€ 

 Estantes para almacenaxe 450,00€ 450,00€ 

 Portátil 400,00€ 400,00€ 

 Impresora 60,00€ 60,00€ 

 Conxunto de ducha 395,00€ 395,00€ 

 2 Barras baño discapacitados 100,00€ 200,00€ 

 2 Barras de agarre baño discapacitados 25,00€ 50,00€ 

 5 Estores opacos 250,00€ 1.250,00€ 

 Termo 339,00€ 339,00€ 

 Frigorífico Combi  1.569,00€ 1.569,00€ 

 Microondas integrable 329,00€ 329,00€ 

 Radiador de parede 350,00€ 350,00€ 

OUTROS 
GASTOS 2 Pedalier electrónico 125,00€ 250,00€ 

 1 Robot de limpeza 300,00€ 300,00€ 

 1 Bicicleta estática 600,00€ 600,00€ 

 Vinilos 300,00€ 300,00€ 

 Man de obra 1.450,00€ 1.450,00€ 

MATERIAL 
DIDÁCTICO Bolígrafos, lapis, lapis de cores, e outro material funxible 600,00€ 600,00€ 

 Xogos 200,00€ 200,00€ 

 Produtos de limpeza 500,00€ 500,00€ 

 TOTAL  13.603,00€ 

Ascende á cantidade total  de TRECE MIL SEISCENTOS TRES EUROS IVE ENGADIDO. 
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