
 
 
 

A 21 de Abril de 2014 
 
 
Estimado Alcalde: 
 
 
Tal e como me solicita, emito informe aclaratorio sobre o documento recibido de 
“Consideracións ao estudo de viabilidade sobre un centro residencial para persoas 
maiores no Concello de Ribadeo”, asinado polas Subdireccións Xerais de 
Autorización e Inspección de Recursos Sociais, e a de Recursos Residenciais da 
Consellería de Traballo e Benestar. 
 
Permítame o atrevemento de amosarlle o meu asombro polo esforzo que me consta 
que dende a Consellería están a investir no análise de viabilidade de xestión dun 
centro para o que dende o Concello, segundo a información que me consta, soamente 
se está a solicitar unha porcentaxe mínima sobre o custe total da construción do 
centro residencial. 
 
A modo informativo, gustaríame que fose coñecedor de primeira man dunha 
circunstancia laboral que me está a suceder. Eu traballo no Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar, organismo autónomo da Xunta de Galicia e dos 
Concellos galegos asociados. O pasado venres día 4 do presente mes, o Xerente me 
informa verbalmente que ten indicacións expresas do Gabinete da Conselleira de 
Traballo e Benestar, de abrirme un expediente disciplinario. O motivo para dita 
decisión, é a realización do informe que dende o  Concello de Ribadeo se me solicita 
sen ter tramitado pola miña parte a petición administrativa de compatibilidade.. Ten 
que saber tamén, como así informei o propio Xerente e a propia Conselleira, que 
dende o ano 2012 fixen mais de 180 informes de avaliación de competencias a 
petición dun organismo da Consellería de Traballo e Benestar, sen ter realizado 
tampouco o tramite administrativo de compatibilidade, e sen que iso me supuxera 
inconvinte laboral algún para min.  
 
Espero e confío que os apuntamento que lle envio, lle sirvan de orientación para a 
súa xestión. 
 
 
Reciba saúdos cordiais, 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Ximena Campos 
 
 



DE: XIMENA CAMPOS PÉREZ 
 
A: ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO 
 
ASUNTO: INFORME SOBRE AS CONSIDERACIÓNS AO ESTUDO DE 
VIABILIDADE SOBRE UN CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSOAS 
MAIORES NO CONCELLO DE RIBADEO. 
 

Unha vez recibido do Concello del Ribadeo copia do documento 
“Consideracións ao estudo de viabilidade sobre un centro residencial para persoas 
maiores no Concello de Ribadeo”, dende as Subdireccións Xerais de Autorización e 
Inspección de Recursos Sociais, e a de Recursos Residenciais da Consellería de 
Traballo e Benestar, co fin de que aclare os puntos alí expostos, paso a detallar as 
puntualizacións ao respecto que, baixo a miña consideración, o Concello que vostede 
preside debe de coñecer. Para maior claridade, especificarei en cursiva as 
consideracións das Subdireccións e pasarei a aclarar cada un dos apuntamentos. 

 

En canto as consideracións previas: 
 
A) 

O informe non define claramente a quen se vai a prestar o servizo de residencia. 
Inicialmente, fálase de persoas con dependencia moderada e en outras partes do 
informe, fálase de persoas con dependencia severa. 

 

O informe especifica dende a súa portada e, con posterioridade en varias 
ocasións, que se trata dun centro residencial para persoas maiores. Si con 
posterioridade se fala de persoas maiores con dependencia moderada ou severa 
indistintamente, se fai porque para o informe de viabilidade que nos ocupa este dato é 
irrelevante debido a dous motivos: 

1. Tal e como se indica na páxina 14 do informe, os ratios de persoal 
están calculados segundo o máximo necesario para persoas en 
situación de gran dependencia, co fin de que, no seu día, o 
Departamento de Servizos Sociais do Concello de Ribadeo poida 
avaliar a maior demanda de usuarios e necesidades e actuar en 
consecuencia en canto a tipoloxía de usuarios. 

2. A consideración da situación de moderada ou severa non afecta ao 
copago de usuarios. Estes non pagarán diferente en función das súas 
necesidades funcionais, como sí o faran os usuarios dos centros 
residenciais da Xunta de Galicia cuxo copago se regula polo Decreto 
149/2013. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
B) 

O informe, que cita como referencia o documento de Carteira de Servizos para 
persoas dependentes, non aclara cal das modalidades de servizo residencial 
previstas na carteira, se vai a prestar. 

 

Como claramente xa se especifica nas propias consideracións da Consellería, 
trátase dun Servizo Residencial. Non se fala en ningún momento de servizo 
residencial terapéutico, nin de servizo de atención noctura nin de servizos específicos. 
Non se entende, por tanto, a confusión. 

 

C) 
 

O informe non especifica con claridade qué réxime de xestión se empleará: 
xestión directa ou xestión indirecta, se ben, sinala que será en todo caso “xestión 
pública sen ánimo de lucro”. 

 

No primeiro parágrafo da páxina 12 do informe de viabilidade específicase “A 
columna vertebradora do modelo de xestión do recurso, é o de ser un servizo público 
municipal cunha xestión externalizada (...)”. Parece difícil explicar o réxime de 
xestión con maior nitidez.  

 

D) 
Se polo contrario quere referirse a unha xestión indirecta, (...) deberá de aclarar 
a forma xurídica na que se outorgará esa xestión, (...)

 

Dito xa con anterioridade que a fórmula de xestión será a indirecta, debe de ser 
o propio Concello en aras da súa autonomía municipal e con respecto a lexislación 
vixente, o que determinará o mecanismo para o outorgamento de dita xestión. 

Sobre esto, considero necesario apuntar que o profesional que no seu día 
deberá de velar pola legalidade do procedemento xurídico de contratación, será o 
Secretario do Concello de Ribadeo, habilitado estatal para velar polo cumprimento da 
legalidade nesa Administración Local dentro das súas competencias.  

Considero que neste momento procedimental nin a Xunta de Galicia nin por 
suposto a quen suscribe este documento, nos cabe outro comportamento que o de 
manifestar a total confianza no Concello de Ribadeo no que se refire ó cumprimento 
da legalidade. Confianza institucional que se debe esperar, e se presupón, entre ambas 
Administracións. É por elo polo que resulta canto menos inaudito, que a ambas 
Subdireccións Xerais lle soliciten aclaracións ao Concello ao respecto.  

 

 

 

 



E) 

(...) si se estivera valorando contar cos servizos da congregación relixiosa (...) 

 

O estudo de viabilidade está realizado tendo en conta os custes de persoal coa 
titulación requerida para cada posto. Non é obxectivo do mesmo valorar a situación 
laboral, formativa ou profesional dos empregados doutro centro residencial. Por elo 
non se entende, para o caso que nos ocupa,  os motivos que levan a Consellería a 
advertir sobre a suposta non adecuación da titulación dos profesionais doutra 
residencia. 

 

En canto a avaliación do estudo de viabilidade: 
 
a) 

No que respecta as ratios de persoal de atención directa propostas, non é posible 
a súa valoración ata coñecer a tipoloxía exacta dos usuarios do centro en 
cuestión 

 
Remitese ao apartado A) do punto anterior. Este aspecto non ten relevancia para o 
resultado económico da xestión do centro residencial. 
 
b) 
 

Pola súa parte, no que fai aos efectivos destinados a prestar servizos xerais, son 
claramente insuficiente ( ...). (...) xa que non se preveé a externalización destes 
servizos. Polo que a estimación de menos de 5 efectivos neste ámbito non 
cubriría a prestación so servizos requeridos aínda que a ocupación do centro no 
ano 2016 sexa parcial. 

 

A carga de traballo do persoal de servizos xerais ben  condicionado por moitos 
e variados factores como os plans de limpeza implantados ou, por poñer un exemplo, 
a configuración das habitacións. Así, por seguir co exemplo, nunha das residencias 
que no informe de consideracións se menciona, todos os usuarios están en habitacións 
individuais. Esto significa que todos os días se fai a limpeza diaria de 49 cuartos de 
baño e de 49 habitacións, moi distinto ao que pasaría na residencia de Ribadeo onde 
as habitacións son compartidas, polo que estaríamos a falar dunha limpeza diaria de 
24 habitacións e 24 cuartos de baño. 

Por tanto, este tipo de comparativas, poden, ou non, ser acertadas. 

Asemade, afirmase erróneamente, que non se preveé a externalización de 
servizos.  

Cabe sinalar  que os ratios de persoal de servizos xerais non están estipulados 
normativamente e, por tanto, queda supeditado a criterios valorativos da empresa 
xestora, tal e como fan todas as empresas que xestionan centros residenciais da Xunta 
de Galicia.  

 
 



 
c) 
 

Por último lembrar que na actual proposta non se están tendo en conta os 
recursos humanos que deben cubrir outros servizos comuns, como os servizos de 
mantemento, recepción ou acompañamento e traslado de persoas usuarias a 
consultas médicas ou hospitalarias. 

 

En canto aos gastos de mantemento, remítese ao apuntado no epígrafe de 
“Reparacións e conservacións” da páxina 13 do informe de viabilidade. 

Relacionado coas outras actividades de recepción, acompañamento e traslado, 
estas forman parte do traballo diario do persoal de atención directa, sen que se coñeza 
ata o momento ningunha normativa que indique un ratio de persoal específico para as 
actividades anteditas.  

 
d)  

No que atinxe aos gastos de alimentación, limpeza e hixiene, tendo en contan os 
gastos existentes en centros de características semellantes sería necesaria unha 
revisión dos presupostos proxectados en aproximadamente como mínimo uns 
85.000 euros.

 

E difícil de valorar esta consideración ao non saber porque se fala de 85.000 € 
e non de 90.000 ou de 100.000 ou de -5000. Trátase dunha aportación demasiado 
vaga para poder valorar. Aínda así, aclaramos que: 

1. Computo en gastos de alimentación/usuario/día establecese no informe 
de viabilidade entorno, en función do ano e por tanto dos usuarios, dos 
7€. Coñecendo que residencias da Xunta teñen na actualidade este 
servizo por un prezo similar e que o factor da posible existencia de 
provedores locais debe de afectar a baixa o custe, considerase acertada 
a estimación realizada no estudo de viabilidade. 

2. Para valorar acaidamente os gastos en produtos de limpeza, compre 
coñecer os avances tecnolóxicos  en materia de produtos de limpeza 
industriais con dosificacións ad hoc, que posibilitan un abaratamento 
de custes notables. Sobre iso se realiza unha estimación que se 
considera correcta.  

3. Igualmente, nos gastos de hixiene, onde recordamos que se computan 
produtos básicos, estimase un gasto mais que razoable por usuario e 
mes, que, por exemplo, no momento de plena ocupación da residencia, 
ascende a 5.41 €/mes. Teñamos en conta tamén o referido no punto 
anterior sobre as dosificacións neste tipo de produtos. 

 

 e)  
Para rematar, advírtese que nos orzamentos avaliados non se dimensionan 
axeitadamente os custos por subministros, electricidade, auga, calefacción, 
telefono, ... que nun centro semellante ascenderían como mínimo a 55.000 euros 
no ano 2013 (uns 7.000 euros mais que os previstos para o centro avaliado na 
anualidade 2016). 



Reiterase no dito no punto anterior, é difícil de valorar esta aportación ao non 
saber porque se fala de 55.000 € e non de 60.000 ou de 40.000 ou de -1000. Trátase 
dunha aportación demasiado vaga para poder valorar. Aínda así, aclaramos que esta, 
como é evidente, tratase dunha residencia de nova creación e construción, por tanto 
pode resultar pouco realista unha comparación con outras residencias da Xunta de 
antiga ou moi antiga construción. Téñase en conta que estamos a falar dunha 
residencia que xa leva incorporada elementos de eficiencia enerxética que inciden 
sobresaintemente no gasto de consumos enerxéticos. 

 

En canto a conclusión: 
 

Como conclusión, as Subdirectoras manteñen que lles resulta imposible 
efectuar unha análise completa do estudo de viabilidade por: 

 
Non estar ben definida a tipoloxía de usuarios usuarios do centro. 

Nos remitimos ao punto A) do primeiro apartado, a tipoloxía de usuarios está 
definida e, ademais, resulta irrelevante para o estudo de viabilidade. 

 
...e a formula de xestión a utilizar.

Remitimonos ao punto C) do primeiro apartado. Extrana que se manteña esta 
afirmación cando no informe de viabilidade se explicita “A columna vertebradora do 
modelo de xestión do recurso, é o de ser un servizo público municipal cunha xestión 
externalizada (...). Parece difícil definilo mellor.  

 
....o estudo de viabilidade non resulta correcto por non empregar parámetros nin 
chegar a resultados axustados á realidade do que supón a xestión dun centro das 
características do examinado. 

 

Non debería de ser preciso sinalar que os datos numéricos aportados no 
informe de viabilidade responden, cada un deles, a un estudo pormenorizado de 
estimación dos gastos e de ingresos, baseados, iso si, en parámetros de eficacia e 
eficiencia. 

As politicas da xestión de cada centro residencial as elabora e as implanta a 
empresa xestora, polo que as realidades de xestión defiren moito unhas de outras. 
Posiblemente todas elas sexan válidas, pero unhas serán mais eficientes que outras 
e/ou mais extemporáneas unhas que outras.  

 
A 21 de Abril de 2014 

 
 
 
 
 
 

Asdo. Ximena Campos 


