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Presentación 

 

O presente documento supón un complemento do Manual de calidade do Departamento de 

Benestar do CGSIB en canto ao establecemento dos requisitos do Sistema de xestión de 

calidade e do servizo. A súa finalidade é a de establecer os requisitos mínimos que hai que ter  

en conta no funcionamento do departamento xestor, de xeito que se asegure o cumprimento 

das especificacións da norma de referencia.  

 

Os requisitos recollidos neste manual son de aplicación unicamente aos servizos abranguidos 

polo alcance do sistema de xestión de calidade que, tal como se indica no Manual de calidade, 

son os seguintes: 

  

A PLANIFICACIÓN, XESTIÓN, E SEGUIMENTO DA REDE DE CENTROS DE ATENCIÓN A 

PERSOAS MAIORES DE XESTIÓN DIRECTA, DEPENDENTES DO CGSIB 

 

O PROGRAMA “XANTAR NA CASA” 

 

Para estas actividades definiranse os requisitos de operación necesarios para o seu correcto 

funcionamento (procesos operativos). Ademais dos requisitos que hai que ter en conta para a 

prestación do servizo definiranse tamén aqueles que fan referencia a outras actividades que 

non están directamente relacionadas co servizo pero que é necesario levar a cabo para que 

aquel poida prestarse. Estamos a falar de actividades de apoio para a xestión interna do propio 

Departamento de Xerontoloxía, como é a comunicación, a xestión dos equipos da unidade, a 

xestión dos seus propios recursos humanos, etc. (procesos de apoio a operativos). Por último, 

é necesario definir todos aqueles procesos que aseguren o bo funcionamento do sistema, 

recollendo información sobre o seu desempeño e planificando e implantando as melloras 

necesarias (procesos estratéxicos e de apoio a estratéxicos). 

A continuación recollemos as especificacións que son necesarias para ter en conta na 

execución de todos os procesos mencionados: operativos, apoio a operativos, estratéxicos e 

apoio a estratéxicos. 
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Procesos operativos relativos á 

planificación, seguimento e apoio á rede 

de centros de atención a persoas maiores 

de xestión directa, dependentes do CGSIB 
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Temos identificados os seguintes procesos operativos dentro da área de xestión da 

PLANIFICACIÓN, XESTIÓN, E SEGUIMENTO DA REDE DE CENTROS DE ATENCIÓN A 

PERSOAS MAIORES DE ATENCIÓN DIRECTA, DEPENDENTES DO CGSIB: 

• Xestión da rede  

• Xestión de altas e baixas de usuarios 

• Xestión de subministracións 

• Xestión de persoal 

 

Vexamos cada un deles en profundidade 

 

XESTIÓN DA REDE 

 

Alcance:  este proceso abrangue as actividades de xestión da estrutura da rede e a definición 

de directrices de funcionamento que estandaricen o servizo da mesma en todos os centros de 

atención a persoas maiores. 

Sistemática a seguir:  

1. Xestión da estrutura da rede 
 

 

A decisión de apertura na rede de novos centros chega ao xerente adxunto como directriz 

determinada dende a Xerencia. A función da Xerencia Adxunta ante a decisión de expansión 

será: 

 - asegurar que se ten asinado o convenio de colaboración coa autoridade municipal do 

concello no que se localiza o centro. 

- levar a cabo as xestións necesarias para tramitar a solicitude de apertura do centro. 

- asegurar que o futuro centro cumpra cos requisitos marcados na lexislación e /ou 

normativa aplicable en cuestión de características infraestruturais e de dotación de 

equipamentos mínimos, tanto no caso de centros de nova construción coma no caso de 

centros que se localicen en edificios xa existentes que se teñan decidido dedicar a este fin. 

-xestionar as emendas e correccións precisas para acadar o punto anterior. 

 

A continuación descríbense polo miúdo as actuacións a levar a cabo para o cumprimento das 

citadas funcións: 
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• SINATURA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Tomando como referencia o convenio de colaboración tipo que será asinado por ambas 

partes; no caso do CGSIB a sinatura será a da súa Presidencia e por parte do 

Concello, a do alcalde ou persoa na que este delegue. 

 

• CONTROL DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INFRAESTRUTURAIS E 

FUNCIONAIS APLICABLES AOS CENTROS 

O control efectuarase de acordo coa  inspección e informe do Centro: 

o Informe de idoneidade: é un informe que determina a idoneidade (a nivel 

das infraestruturas) do edificio como sede dun centro de atención a 

persoas maiores pois debe de axustarse a características concretas que 

veñen definidas pola normativa e /ou lexislación aplicables.  

• TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES DE APERTURA 

Paralelamente á elaboración do informe de idoneidade, a Área tramitará unha 

solicitude de apertura coa administración competente, debendo completar os trámites 

aplicables e elaborar cantos informes e documentos sexan necesarios para dita xestión 

en base aos procedementos determinados pola administración competente vixentes no 

momento de efectuar a mesma. Presentada a solicitude, o centro que se vai engadir á 

rede será inspeccionado pola administración competente, quen dará a autorización de 

apertura do mesmo segundo o resultado que derive da citada inspección. 

 

 

2. Definición das directrices de funcionamento da Rede de Centros 
 

 

O Dpto. de Xerontoloxía do CGSIB establece requisitos de referencia para o funcionamento da 

rede de centros, a fin de asegurar que non existen diferenzas entre os servizos recibidos polos 

usuarios nos diferentes concellos integrados naquela. 

As ferramentas que aplica o departamento para este fin son: 

• A definición do RRI 

 Todos os centros funcionan baixo un Regulamento de réxime interno (RRI) común, que é 

deseñado polas técnicas do departamento, visto e prace polo Servizo de Inspección de 

Centros de Atención a Persoas Maiores da Xunta de Galicia e incorporado e implantando 

nos centros. A aprobación do RRI corresponde ao Comité Directivo do CGSIB. A revisión e 

modificación do RRI é só posible en base á decisión adoptada dende o departamento ou 

superiores. 
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• A definición dun Manual técnico para a implantación e control dos procesos do 
Sistema de xestión de calidade nos centros de atención a persoas maiores de 

xestión directa do CGSIB. 
 Este sistema de xestión foi desenvolvido polo Departamento de Xerontoloxía e está implantado en 

todos os centros da rede, asegurando a estandarización do servizo, tanto a nivel de procesos 

operativos  como apoio a operativos, estratéxico e apoio estratéxicos. A revisión e modificación do 

Manual técnico é só posible en base á decisión do departamento xestor ou superiores de 

que é necesario facer cambios, podendo contar coa opinión dos diferentes centros. 

• A remisión de circulares informativas 

De xeito complementario ás dúas ferramentas que acabamos de comentar envíanse 

circulares informativas nas que se marcan requisitos de funcionamento común que non 

estean incluídos naquelas. En xeral, empregarase este tipo de difusión para requisitos 

puntuais que non supoñan a modificación do RRI nin do Manual técnico. 

 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do Comité Directivo do CGSIB: 

- A aprobación do RRI dos centros. 

É responsabilidade da Presidencia do CGSIB 

- A sinatura de convenios cos concellos 

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB: 

- O nomeamento das direccións dos centros 

- A sinatura das solicitudes de apertura dos centros  

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- A proposta de dirección dos centros propios 

- A aprobación das circulares informativas 

- A aprobación do Manual técnico dos centros  

 

É responsabilidade das técnicas do Departamento de Xerontoloxía: 

- A elaboración do RRI, Manual técnico dos centros e circulares informativas. 

 

É responsabilidade da auxiliar administrativa de Xerencia Adxunta 

- A recompilación de toda a documentación necesaria para a solicitude de apertura e o trámite 

da mesma. 

- A elaboración da solicitude do PIA ante a administración competente 
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É responsabilidade das auxiliares do Departamento de Xerontoloxía: 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario ás técnicas no desempeño das súas funcións. 

Rexistros: 

• Convenio de xestión 

• Informe de idoneidade 

• Solicitude de apertura (xunto coa documentación necesaria para presentala) 

• Resolucións de nomeamento de direccións 

• RRI  

• Manual técnico para a implantación dos procesos do Sistema de xestión de calidade 

dos centros de atención a persoas maiores 

• Circulares informativas 

 

XESTIÓN DE ALTAS, BAIXAS E TARIFAS DE USUARIOS 

 

Alcance: este proceso abrangue as actividades relativas á valoración de solicitudes de 

inscrición e á alta efectiva de usuarios e as súas baixas. Tamén se controlan os cobros a 

usuarios. 

Sistemática que se debe seguir:  

• ALTAS DE USUARIOS 

No momento que existan vacantes nos CD pódese proceder a efectuar altas de usuarios 

seguindo dúas vías de acceso: 

1. Acceso mediante o Programa de asignación de recursos (PAR - en diante-) do 

Sistema de atención á dependencia da Xunta de Galicia: esta é a vía prioritaria e 

preferente por diante de calquera outra (agás ingresos de emerxencia social). O PAR 

xestionase mediante unha aplicación informática que se manexa dende o 

Departamento de Xerontoloxía en coordinación cos departamentos competentes da 

Xunta de Galicia, para a asignación directa dos recursos a persoas que se atopan en 

situación de dependencia e teñen asignado un Programa individual de atención. A 

auxiliar do departamento realizará unha busca de usuarios por criterio de proximidade 

ao/s centro/s nos que existen prazas a disposición, sempre respectando a orde de 

prelación da listaxe do PAR. 

2. Acceso mediante o procedemento de libre concorrencia: no suposto de ausencia 

de usuarios mediante a vía 1 (PAR) procédese ao acceso de usuarios das listaxes de 

agarda emanados das comisións de valoración descritas a continuación. Esta vía de 

acceso é subsidiaria á primeira e a orde de ingreso de usuarios igualmente mantén a 

orde de prelación das puntuacións, de acordo coa seguinte sistemática:   
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2.1 Realizarase a convocatoria de celebración de comisión de valoración: 

cantas veces sexa necesario, a petición das direccións dos centros. 

2.2 Achegarase representación do CGSIB para as comisións de valoración. As 

comisións de valoración de usuarios están regulamentadas na circular 

“Criterios que se deben ter en conta no acceso a prazas dos centros de 

atención a persoas maiores, os apartamentos tutelados e as prazas 

residenciais do CGSIB”, do 15 de febreiro de 2008, e a Resolución do 18 de 

xaneiro da Presidencia do CGSIB pola que se aproban as normas provisionais 

para o funcionamento das comisións de valoración das persoas usuarias e/ou 

solicitantes das prazas dos centros de atención a persoas maiores e centros 

residenciais do CGSIB. De tales comisións o Departamento de Xerontoloxía 

deberá conservar copia das actas e do ditame proposta resultante.  

2.3 Comunicarase aos solicitantes o resultado de cadanseu baremo e 

atenderanse e resolveranse as alegacións que poidan ter lugar. 
*Elimínase “2.4 Ditarase resolución de xerencia sobre o baremo das solicitudes en base ao resultado definitivo das 

comisións.” 

 

• BAIXAS DE USUARIOS 

En canto ás baixas, a participación do departamento xestor  é realmente limitada: o 

Departamento de Xerontoloxía unicamente recibirá e arquivará os formularios de baixa. 

   

• COBRO DE TARIFAS DE USUARIOS 

O papel do departamento nesta xestión limítase a facer de intermediario entre os centros e 

o Departamento de Contabilidade do CGSIB. O cobro de tarifas efectúase en base aos 

parámetros establecidos polo Comité Directivo do CGSIB e actualizados anualmente polo 

departamento, que traslada a información aos centros. En base a estas tarifas cada centro 

calcula as contías a aplicar a cada usuario e transmite a información ao departamento por 

correo electrónico por medio dunha orde de cobro. O departamento reenvía á súa vez dita 

orde ao Departamento de Contabilidade, xa sexa por correo electrónico ou por outro medio, 

pero debendo quedar sempre constancia da entrega. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB: 

 - Ditar resolución de baremos de solicitudes de ingreso por libre concorrencia. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- Convocar as comisións de valoración. 

- Asinar o resultado dos baremos dos usuarios (cartas). 
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É responsabilidade das técnicas do Departamento de Xerontoloxía: 

- Asistir ás comisións de valoración ou delegar noutro responsable a asistencia. 

- Actualizar os prezos públicos e comunicarllos ás direccións dos centros. 

- Xestionar o PAR 

 

É responsabilidade das auxiliares do Departamento de Xerontoloxía: 

- Elaborar a convocatoria da comisión de valoración  

- Arquivar formularios de baixa. 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario a técnicos de departamento no desempeño das 

súas funcións. 

- Efectuar a recepción da orde de cobro e enviarlla á Xerencia do CGSIB (contabilidade) 

- Arquivar actas, ditames, comunicacións e resolucións. 

- Comunicar o resultado dos baremos (enviar comunicacións aos solicitantes). 

- Enviar copia das resolucións de Xerencia aos centros. 

- Apoio administrativo para a xestión do PAR. 

 

 

Rexistros: 

• Circular de convocatoria de Comisión de Valoración. 

• Acta de Comité de Valoración e ditame proposta do mesmo. 

• Comunicación ao usuario do resultado do baremo. 

• Resolución de Xerencia do baremo. 

• Orde de cobro (con constancia de envío) 

• Comunicación de baixas do usuario 

• PAR (Listaxes semanais) 

 

 
 
 

XESTIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS  

 

Alcance: este proceso abrangue as actividades que é necesario levar a cabo para asegurar 

que os centros dispoñen dos recursos necesarios para a prestación do seu servizo a nivel de 

recursos materiais. O papel do departamento neste sentido é o de intermediario entre os 

centros e outros departamentos do CGSIB, recollendo as necesidades dos primeiros e 

transmitindo esas necesidades aos segundos.  
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Sistemática que se debe seguir:  

Entendemos por xestión de subministracións a adquisición de calquera tipo de materiais ou 

servizos que os centros precisan para levar a cabo a súa prestación do servizo. 

• CONTRATACIÓN DE SERVIZOS MAIORES 

Os servizos a contratar para o funcionamento dos centros de atención a persoas 

maiores son basicamente: a contratación das empresas que proporcionan os xantares 

dos usuarios, a contratación de empresas de controis sanitarios básicos, as de 

uniformidade e amoblamento dos centros. Dependendo da contía do servizo e da  

tipoloxía do contrato estas contratacións son executadas en base ás diferentes 

fórmulas de contratación que se prevén na Lei de contratación pública. A achega do 

Departamento de Xerontoloxía nos procesos de contratación de servizos limítase á 

colaboración co Departamento Xurídico e de Contratación do CGSIB na elaboración 

dos pregos técnicos que regulen a convocatoria pública. O resto das actividades 

relativas ao desenvolvemento do expediente de contratación quedan fóra dos límites 

do departamento. 
 

• ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E SERVIZOS MENORES 

a) A detección da necesidade de merca pode vir por dúas vías: 

 - O propio centro comunica as súas necesidades: achégase por parte do centro un 

correo electrónico no que se xunta un formulario de solicitude ou un listado de 

materiais ás técnicas do departamento solicitando a adquisición de determinados 

artigos. 

 - As técnicas do departamento detectan necesidades: ben con base nas  

necesidades estimadas para a dotación de subministracións iniciais previas á apertura 

do centros, ben nas necesidades puntuais detectadas nas visitas aos centros, 

elabórase por parte dos propias técnicas un informe de necesidades. 

 

b) A sistemática mediante a que se dá curso á merca vai depender de se é unha 

merca colectiva (para varios centros) ou individual (para un único centro) e da contía 

dos artigos que se van adquirir: 

 - Merca colectiva: confeccionase un informe de necesidades que se completa co/s 

presuposto/s de provedores. Dito informe recibe o “visto e prace” do xerente adxunto, 

que o presenta á Xerencia, e unha vez aprobado por ela a pasa ao Departamento de 

Contabilidade. 

 - Merca individual: o formulario de solicitude é valorado polas técnicas, que facilitan 

a súa avaliación ao xerente adxunto, quen lle dá o visto e prace asinando o formulario. 

A Dirección contactará co provedor e recibirá o material. En caso de que a merca 
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individual supere unha contía de 6.000  o procedemento que se deberá aplicar será o 

mesmo que para compras colectivas, agás no caso do transporte. 

 

c) A verificación da merca levarase a cabo en dous tempos: 

 1- Verificación da recepción da mercancía nos centros, na que se comproba que os 

materiais recibidos coinciden cos que se recollen nos albarás e na factura que os 

provedores achegan co pedido e que os materiais se reciben en condicións correctas. 

As directoras dos centros farán chegar ao Departamento de Xerontoloxía: 

 

• No caso de mercas realizadas directamente dende o centro: as 

facturas acompañadas por un escrito de conformidade coa 

recepción. 

• No caso das mercas realizadas dende o Departamento de 

Xerontoloxía, pero a súa recepción se fai nos centros: o albará 

asinado. 

 

 2- Verificación do pedido: o xerente adxunto comproba que o contido da factura ou 

albará se axusta á solicitude, conformándoa por medio da súa sinatura. 

• MERCAS URXENTES E PERECEDOIROS: ademais da tipoloxía de mercas 

descrita ata agora, existe unha terceira sistemática para a execución daquelas mercas 

de artigos que os centros precisan de xeito urxente e para os que o trámite ordinario 

retrasaría de xeito inadmisible e para as mercas de alimentos perecedoiros destinados 

ás merendas e almorzos dos usuarios. Nestes casos as mercas poden ser cursadas 

directamente polos centros, sen intervención do departamento xestor central, en virtude 

da habilitación do proveedor. Son os centros entón os que realizan o pedido, efectúan 

a merca e realizan a verificación, caendo pois todas estas actividades fóra do alcance 

do Sistema de xestión de calidade do Departamento de Xerontoloxía. A única 

actividade levada a cabo polo departamento e a de dar conformidade á factura que 

envían as directoras, acompañada polo tícket da merca e un informe de conformidade. 

 

Responsabilidades  

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB: 

 - Aprobar as mercas de subministracións para os centros, a petición do xerente adxunto. 

- Publicar, no seu caso, os pregos para a contratación administrativa de contratos maiores. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- Dar o visto e prace ás necesidades de merca detectadas e comunicalas á Xerencia. 
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- Conformar as facturas derivadas das mercas dos centros e trasladalas á Xerencia para a súa 

aprobación e posterior pagamento. 

- Asesorar na redacción técnica dos pregos administrativos para a contratación de servizos 

maiores 

 

É responsabilidade das técnicas do Departamento de Xerontoloxía: 

-  Colaborar coa Xerencia Adxunta na elaboración dos pregos técnicos de contratación dos 

servizos dos centros.  

- Detectar necesidades de merca de subministracións para os centros e recibir a detección de 

necesidades de subministracións achegadas polos mesmos centros. 

- Elaborar e presentar ao xerente adxunto o informe de necesidades de compras nos casos 

aplicables. 

 

É responsabilidade das auxiliares do Departamento de Xerontoloxía e da Área: 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario a técnicas e xerente adxunto no desempeño 

das súas funcións. 

 

Rexistros 

• Pregos técnicos para a contratación de servizos para os centros  

• Formulario de solicitude de merca. 

• Listado de solicitude de materiais. 

• Presupostos de provedores correspondentes ás solicitudes. 

• Informe de necesidade de merca colectiva/superior a 6.000 €. 

• Albarás. 

• Facturas. 

• Tíckets de mercas urxentes. 

• Informe de conformidade de pedido recibido das directoras. 

 
 

XESTIÓN DE PERSOAL DOS CENTROS 

 
 
Alcance: este proceso abrangue as actividades que é necesario levar a cabo para asegurar  

os recursos humanos necesarios para a prestación do seu servizo así como as actividades 

encamiñadas a asegurar que estes manteñan o seu perfil formativo e capacitación axeitados, a 

través da xestión dun plan de formación dirixido ao persoal dos centros de atención a persoas 

maiores. 

Sistemática que se debe seguir:  
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Dentro da xestión do persoal dos centros diferenciamos tres bloques de actividades a xestionar 

dende o departamento: 

1. NOMEAMENTO DE DIRECCIÓNS  

2.  A CONTRATACIÓN DO PERSOAL 

3. A XESTIÓN DO PERSOAL CONTRATADO 

 

 

1. Nomeamento de direccións e responsables de coordinación  
 

 

Antes da apertura, deberase nomear a persoa que ocupará a dirección do centro. O 

nomeamento será levado a cabo pola Xerencia do CGSIB a  proposta do xerente adxunto. 

 

 

2. A contratación do persoal      
 

A adscrición de persoal aos centros faise dando cumprimento, cando menos, aos ratios de 

persoal mínimo que marca a normativa vixente. Cando é necesario a elaboración dunha 

nova RPT as técnicas do departamento fan unha valoración das necesidades de persoal 

por parte dos centros en función dos ratios de persoal correspondentes e a previsión de 

apertura de novos centros xestionados con medios propios, recolléndose tales necesidades  

nun informe que se presenta ao xerente adxunto, o cal dá conformidade ás necesidades 

detectadas e as transmite á Xerencia. O restante itinerario en canto ao deseño da RPT é 

executado por outros departamentos do CGSIB e cae fóra do Sistema de xestión do 

Departamento de Xerontoloxía, que só volverá a entrar a formar parte do proceso unha vez 

se aprobe a RPT dos centros de atención a persoas maiores por parte do Comité Directivo 

do CGSIB e se faga necesario executar as contratacións contempladas naquela. Para iso,  

as técnicas do Departamento de Xerontoloxía emiten un informe de necesidades ao 

xerente adxunto, que propón á Xerencia para a súa aprobación e, unha vez máis, o 

proceso continúa noutros departamentos que non se inclúen no alcance ata que finalmente 

se oficializa a contratación. 

 

3. A xestión do persoal contratado 
 

 

O departamento ocúpase de xestionar: 

 - Baixas por incapacidade temporal e maternidade: a dirección dos centros valora ,se é 

preciso, substituír a persoas que se atopen de baixa e se considera tal necesidade 

comunícao ao departamento. Esta necesidade será valorada polas técnicas que, de  
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considerar a substitución procedente, elaborarán un informe para o xerente adxunto quen, 

á súa vez expresará a súa conformidade - de ser o caso-, achegando un informe/solicitude 

á Xerencia. 

 - Vacacións: o xerente adxunto responde ás solicitudes dos traballadores dos centros 

(previa conformidade das direccións dos centros correspondentes) e a substitución do 

persoal en vacacións xestiónase do mesmo xeito que as baixas por incapacidade temporal. 

- Cobertura de postos vacantes na RPT: o Departamento de Xerontoloxía, unha vez 

avaliadas as necesidades de ampliación de persoal en función da porcentaxe de ocupación 

dos centros, emitirá un informe á Xerencia Adxunta especificando tales necesidades. Unha 

vez que a Xerencia Adxunta da o visto e prace a dita demanda o expediente pasa á 

Xerencia do CGSIB (contratación) para a cobertura do dito posto. 

- Outros permisos: o xerente adxunto responde ás solicitudes dos traballadores dos 

centros (logo da conformidade das direccións dos centros correspondentes e das técnicas 

de xestión). 

 

 
 
Responsabilidades 

É responsabilidade do Comité Directivo do CGSIB: 
- Aprobar as RPT  

 

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB: 

- Nomear as direccións. 

 

-  Aprobar a contratación de persoal dos centros. 

- Aprobar a contratación de substitucións para as baixas por incapacidade temporal ou 

maternidade dos traballadores dos centros. 

- Propoñer ao Comité Directivo as RPTs para a súa aprobación. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- Propoñer o nomeamento das direccións. 

- Comunicar á Xerencia a proposta de contratación de persoal para os centros, sexa cal sexa a 

súa modalidade. 

 

É responsabilidade das técnicas do Departamento de Xerontoloxía: 

- Elaborar e presentar ao xerente adxunto o informe de necesidades de persoal conducente ás 

definicións da RPT. 
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- Valorar e informar da necesidade de cubrir baixas por incapacidade temporal e maternidade e 

tramitar as substitucións. 

- Valorar e informar da necesidade de cubrir vacantes da RPT. 

- A petición da Xerencia (Persoal), elaborar informes sobre a viabilidade dos permisos 

solicitados polos traballadores  

 

É responsabilidade das auxiliares do Departamento de Xerontoloxía: 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario ás técnicas e xerente adxunto no desempeño 

das súas funcións. 

 

Rexistros 

• Informe de necesidades de contratación para a elaboración da  RPT, se é o caso. 

• Informe de necesidades para a contratación do persoal. 

• Solicitudes de permisos de traballadores dos centros. 

• Informes sobre a viabilidade dos permisos solicitados polos traballadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rev 6 
Páxina 18 de 51 

 
 

13/01/2012 
 
 

Manual técnico para a implantación e control dos procesos do Sistema de xestión de calidade 
OFICINAS CENTRAIS DO CGSIB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos operativos relativos á xestión do 

programa “Xantar na Casa” 

 

 

 
 

O Programa Xantar na Casa desenvólvese en colaboración cos concellos, actuando como 

intermediario o CGSIB entre aqueles e a empresa que presta o servizo. Temos identificados os 

seguintes procesos operativos dentro da área de xestión do  Programa Xantar na Casa 

• Definición dos requisitos do programa Xantar na Casa 
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• Xestión de altas e baixas 
• Seguimento do servizo 

 

DEFINICIÓN DOS REQUISITOS DO PROGRAMA  E 

ESTABLECEMENTO DO PROGRAMA 

 

Alcance: este proceso abrangue as actividades que é necesario levar a cabo para establecer 

os requisitos do servizo de xantar na casa. Tales requisitos quedan definidos nos pregos que 

regulan a contratación do programa e nos convenios de colaboración cos concellos.  

Sistemática que se debe seguir:  

a. Definición dos requisitos do Programa: 

A definición das características do programa Xantar na Casa quedan establecidos do seguinte 

xeito: 

- Características do programa: o Departamento Xurídico define os pregos que regulan a 

contratación do servizo, para iso estará asesorado pola Xerencia Adxunta. 

- Características dos menús: nos pregos que regulan a contratación do servizo defínese a 

composición dos menús co asesoramento do director da Área de Benestar ou de calquera 

outra persoa da organización ou externa á mesma que poida acreditar que dispón dos 

coñecementos necesarios (titulado médico ou nutricionista) 

- O perfil do beneficiario e todos os demais requisitos que regulan a relación entre o concello e 

o CGSIB acórdase no convenio que se asina con cada concello. 

- As contías do servizo veñen fixadas igualmente no convenio que se asina entre o concello e 

Consorcio. 

- Os requisitos dirixidos aos concellos para a solicitude de incorporación ao programa, a 

tramitación da mesma e a xestión durante a permanencia neste, recóllense nun “Manual de 

procedementos” que se lles entrega aos responsables dos servizos sociais do concello. 

b. Establecemento do programa: 

A planificación e expansión do programa Xantar na Casa realízase de acordo cun estudo 

previo de necesidades por concellos no que se valoran dúas variables: o envellecemento e a 

dispersión da poboación. Segundo este estudo o xerente adxunto establece as directrices de 

progreso do programa (expansión, mantemento...) 

En función das directrices do xerente adxunto, a técnica responsable do programa, levará a 

cabo a promoción e información aos concellos correspondentes a fin de promover a sinatura de 

convenios. A técnica realizará esta tarefa basicamente a través de chamadas telefónicas e 

cartas informativas, levando un rexistro dos contactos realizados e o seu resultado nunha folla 
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de chamadas. Do mesmo xeito, quedará constancia dos contactos a través do correo postal  

arquivando copia de todas as cartas enviadas. 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Presidencia do CGSIB: 

- Asinar convenios cos concellos 

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- Establecer directrices para a evolución do programa. 

 

É responsabilidade da técnica responsable do Programa Xantar na Casa: 

- Informar e dar a coñecer o programa de cara aos concellos e promover a sinatura e /ou 

renovación de convenios, se procede 

 

Rexistros:  

• Convenios cos concellos 

• Folla de chamadas. 

• Cartas informativas. 

 

XESTIÓN DE ALTAS, BAIXAS  

 

Alcance: este proceso abrangue as actividades xestionadas dende o CGSIB en relación coas 

altas e baixas de usuarios no servizo, sempre dentro das marxes da Área de Benestar.  

Sistemática que se debe seguir:  

O papel do CGSIB é o de intermediario entre os servizos socias dos concellos, sobre os que 

recae a responsabilidade de recoller as solicitudes dos potenciais usuarios, e a empresa que 

ofrece o servizo directamente nos fogares dos usuarios. Deste xeito, os servizos sociais envían 

á Área de Benestar unha proposta de usuarios ademais dos datos correspondentes aos 

mesmos (tipo de dieta, datos de contacto e persoais, necesidade de microondas e datos de 

domiciliación bancaria). A listaxe de usuarios propostos polos servizos sociais dos concellos 

son facilitados pola Área á empresa que presta o servizo, xunto cos datos de domiciliación. A 

empresa deberá comunicar entón á Área de Benestar a data en que vai realizar unha visita 

inicial ao usuario -co fin de establecer a idoneidade do mesmo para o servizo e as necesidades 

particulares que cada usuario poida presentar e que marquen restricións no seu menú) e a data 

prevista de inicio do servizo, facilitándolle ao CGSIB un listado de persoas beneficiarias. 
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Ante modificacións de información relativa aos usuarios (cambios de enderezo, prescrición de 

dietas concretas, etc) o concello informa ao CGSIB, quen a súa vez traslada a información á 

empresa que presta o servizo. 

Do mesmo xeito, ante baixas tanto temporais como definitivas dos usuarios, o concello envía 

ao CGSIB unha comunicación de baixa que o CGSIB achega á empresa para que esta a teña 

en conta na súa prestación do servizo.  

O programa está financiado conxuntamente polo Consorcio, os concellos e as persoas 

usuarias. O pago do servizo realizarase do seguinte xeito: o CGSIB adianta mensualmente as 

contías necesarias para o pago dos servizos á empresa adxudicataria e, posteriormente, cunha 

periodicidade trimestral, require aos concellos a contía correspondente á súa parte do 

financiamento. Este requirimento vai asinado pola Xerencia. O cobro ás persoas usuarias 

realízao a empresa adxudicataria do servizo. 

Responsabilidades 

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB: 

- Aprobar  a proposta de pago. 

- Asinar o requirimento de contías a concellos. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 
- Propoñer o pago á Xerencia. 

- Conformar facturas. 

É responsabilidade da técnica responsable do Programa Xantar na Casa: 

- Coordinar todas as actividades relativas á prestación do servizo entre os concellos e a 

empresa que presta o servizo: 

 * Proposta de usuarios 

* Baixas temporais e definitivas 

* Outras 

 

É responsabilidade da administrativa do Programa Xantar na Casa: 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario á técnica no desempeño das súas funcións. 

Rexistros:  

• Proposta de usuarios 

• Datos de domiciliación 

• Incidencias 

• Baixas temporais e definitivas 

 

 

SEGUIMENTO DO SERVIZO 
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Alcance: este proceso abrangue as actividades que hai que seguir para o seguimento do 

servizo. 

Sistemática que se debe seguir:  

SEGUIMENTO DA SINATURA DE CONVENIOS COS CONCELLOS 

Aínda que a sinatura dos convenios é un labor do Departamento Xurídico do CGSIB, a técnica 

responsable do programa levará a cabo un seguimento deste, de xeito que dispoña de 

información da situación na que estean os convenios con cada concello. Para iso solicitara ao 

Departamento Xurídico, vía correo electrónico e regularmente -aproximadamente cada mes-, a 

información relativa á dita situación. 

 

SEGUIMENTO DA ENTREGA DOS MENÚS E CONFORMIDADE Á RECEPCIÓN 

O usuario asina un albará colectivo de conformidade co servizo que é entregado ao CGSIB 

pola empresa que presta o servizo. Unha vez que a técnica responsable do programa verifica 

que no albará figuran os mesmos menús que nos pedidos, dálle a conformidade ao servizo 

redactando un informe de conformidade que se lle entrega ao xerente adxunto da Área de 

Benestar, quen propoñerá á Xerencia o pago do servizo, conformando as facturas unha a 

unha.  

 

SEGUIMENTO DE INCIDENCIAS NA PRESTACIÓN DO SERVIZO 

A empresa que presta o servizo mantén informada en todo momento á Área do Benestar das 

incidencias que se poidan dar na prestación do servizo. A información élle facilitada á técnica 

responsable do programa vía correo electrónico, existindo un informe periódico de incidencias, 

se ben na meirande parte dos casos, adiantarase diariamente a comunicación destas sen que 

sexa necesario esperar ao informe periódico para ter coñecemento do ocorrido. 

Para o seguimento das accións definidas para emendar as incidencias e o seu resultado, a 

técnica responsable do programa imprime os informes facilitados pola empresa e anota 

manualmente toda a información relativa ao tratamento da incidencia nesta mesma folla, 

deixando evidencia do tratamento e resolución, de xeito que se poida facer un trazo completo 

de cada caso. 

Responsabilidades  

É responsabilidade da técnica responsable do Programa Xantar na Casa: 

- Facer o seguimento da sinatura dos convenios cos concellos. 

- Definir as medidas que hai que tomar para a solución de incidencias e facer o seu 

seguimento. 

- Verificar os albarás dos menús e elaborar o informe de conformidade correspondente. 
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É responsabilidade da administrativa do Programa Xantar na Casa: 

- Proporcionar o apoio administrativo necesario a técnica no desempeño das súas funcións. 

 

Rexistros 

• Informes de incidencias. 

• Albarás colectivos 

• Correos electrónicos co Departamento Xurídico 
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Capítulo 2 

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE HAI QUE TER EN CONTA NAS ACTIVIDADES DE 

APOIO:  

PROCESOS DE APOIO A OPERATIVOS 
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Tal e como se identifica no mapa de procesos que figura no Manual de Calidade, os procesos 

implicados na prestación do servizo son:  

 

• XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

• XESTIÓN DE EQUIPOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURAS 

• XESTIÓN DE MERCAS E PROVEDORES 

• COMUNICACIÓN 

• CONTROL DA DOCUMENTACIÓN E OS REXISTROS 

 

A continuación recollemos as especificacións que é necesario ter en conta na execución de 

ditos procesos. 

 

XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Alcance: o proceso de xestión de Recursos Humanos (RRHH) abrangue todas as actividades 

encamiñadas a asegurar que as persoas integrantes do departamento cumpran cos requisitos 

de capacitación esixidos para asegurar un servizo de calidade, así como para que estas 

dispoñan e manteñan  a información referente á súa formación como traballadores en materias 

que estean relacionadas directamente coa calidade do servizo prestado. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

1. En relación co proceso selectivo: o persoal do Departamento de Xerontoloxía contrátase  

conforme a lexislación de contratacións públicas vixente, polo tanto, os requisitos que 

deben cumprir os candidatos e a metodoloxía de selección establécese na convocatoria 

pública de emprego pola que se fai a contratación . 

2. En relación coa formación dos traballadores do departamento en materias 
directamente relacionadas coa calidade do servizo: anualmente, as técnicas do CGSIB 

comunican a detección de necesidades de formación en materia de calidade e/ou relativa a 

materias que incidan directamente na calidade do servizo. Esta comunicación efectuarase 

conforme á realización dun informe que especificará se as necesidades formativas 

detectadas se poden satisfacer cos recursos do propio Departamento (p.ex. sesións 

formativas para a aclaración de aspectos da documentación do sistema) ou se é necesaria 

a implicación de recursos alleos ao centro (ex: docentes externos). O informe seralle  

entregado ao xerente adxunto que valorará a proposta e, se procede, dará o visto e prace 

ás accións formativas concretas para cada traballadora e/ou a elaboración dun plan de 

formación conxunto para a totalidade do persoal do departamento. 
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Unha vez realizada a formación por calquera das dúas vías citadas, o departamento 

deberá rexistrar as actividades formativas directamente relacionadas coa calidade do 

servizo, para iso, cumprimentarase un rexistro de acción formativa interna. 

Por último, anualmente, e unha vez máis no informe de entrada á revisión do sistema, o 

responsable de calidade do departamento deberá facer unha valoración da eficacia das 

accións formativas executadas, ben conforme á expedición de diplomas por parte da 

entidade que as imparte, de ser o caso, ou segundo a valoración interna da escala 

proposta no formulario de rexistro de acción formativa interna.  

 

Responsabilidades  

 

É responsabilidade do xerente adxunto: 

- Darlle o visto e prace ao plan de formación do departamento (formación externa). 

 
* Elimínase: “É responsabilidade do director da Área de Benestar: aprobar o plan de formación proposto 

polas técnicas e comunicarllo á Xerencia Adxunta”. 

 

É responsabilidade das técnicas do Departamento de Xerontoloxía: 

- Desenvolver a proposta do plan de formación das traballadoras do departamento. 

 

Rexistros:  

• Informe de necesidades de formación 

• Rexistro de acción formativa interna  

 

XESTIÓN DE EQUIPOS, MATERIAIS E 

INFRAESTRUTURAS 

 

Alcance: o proceso de xestión de equipos, materiais e infraestruturas inclúe todas as  

actividades encamiñadas a asegurar a disposición e mantemento en óptimas condicións dos 

equipos, materiais e infraestruturas directamente implicados na prestación do servizo. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

Antes de comezar a exposición débese definir o que entendemos por equipos e materiais e por 

mantemento correctivo e preventivo: 

• Equipo: enténdese por equipo todo dispositivo que precisa de mantemento. 
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• Material inventariable: enténdese por material inventariable todo dispositivo 

que non precisando de mantemento se caracteriza por non sufrir desgaste a 

consecuencia do seu emprego e/ou ter baixa frecuencia de reposición.  

• Material funxible:enténdese por material funxible todo dispositivo que, non 

precisando de mantemento, se caracteriza por sufrir desgaste a consecuencia 

do seu emprego ou por ter un único uso, así como pola súa alta frecuencia de 

reposición e o sei baixo custo (pilas, papel, material de escritorio, CD´s...) 

• Mantemento preventivo: aquel que se leva a cabo nos equipos de xeito 

proactivo, cunha periodicidade determinada, sen necesidade de que medie 

avaría para iso. 

• Mantemento correctivo: aquel que se leva a cabo como reacción á detección 

dunha avaría. 

 

Actuacións que se levan a cabo na xestión de equipos: 

 

1. Inventariado:  deberase dispoñer dun inventario (listado) dos equipos e materiais 

inventariables dispoñibles no departamento ou que estes estean incluídos dentro do 

inventario xeral do CGSIB. O material funxible non se incluirá no inventariado, dado que 

non se considera crítico o seu control, debido á facilidade, rapidez e baixo custo de 

adquisición.  

2. Identificación: todos os equipos deberán estar claramente identificados conforme a un 

número de identificación, o cal figurará no propio equipo e no inventario. Poderase 

empregar o número de serie do aparato ou asignarlle un número de identificación novo. 

3. Mantemento preventivo e mantemento correctivo: os equipos deberán ser sometidos a 

un mantemento preventivo para asegurar que estean en óptima disposición para a 

prestación do servizo. Para os equipos que polas súas características técnicas ou por un 

contrato cun provedor de mantemento, teñen unha periodicidade de revisión xa marcada, 

respectarase esta e deberá quedar evidencia documental da revisión efectuada por medio 

dos partes de traballo da empresa de mantemento ou de calquera outro rexistro que 

acredite a realización de dita actividade. 

4. No caso do mantemento correctivo, sexa levado a cabo polo persoal do centro ou alleo, 

tamén deberá rexistrase nunha ficha de vida do equipo ou ben deixar constancia en base 

ao parte de traballo que facilite o técnico alleo ou calquera outro rexistro que acredite a 

realización de dita actividade. 

5. Mantemento de dispositivos de seguimento e medición: os equipos que teñen por 

finalidade a obtención de datos de medición deben ser sometidos a un control que asegure 

a obtención de datos precisos. Malia que nun principio o Departamento de Benestar non 

emprega este tipo de dispositivos no desempeño da súa actividade, defínese aquí o control 
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que será necesario aplicar a este tipo de equipos no caso de que nun momento dado se 

empreguen na prestación do servizo. O control a realizar dependerá do tipo de dispositivo, 

a súa finalidade e a repercusión que teña na calidade da prestación do servizo e poderá 

efectuarse en base a verificacións periódicas ou calibracións. Na ficha de vida deste tipo de 

equipos deberán figurar as instrucións para levar a cabo este control e ademais o rexistro 

dos controis levados a cabo. 

 

Responsabilidades  

É responsabilidade do responsable de calidade: 

-  Asegurar que se efectúa o inventariado dos equipos e materiais inventariables. 

- Asegurar que se leva a cabo o mantemento preventivo e correctivo dos equipo e o rexistro 

dos mesmos. 

Rexistros:  

1. Listado de equipos  

2. Ficha de vida ou rexistro análogo 

3. Partes de traballo de empresas externas de mantemento. 

 

 

XESTIÓN DE MERCAS E PROVEDORES 

 

Alcance:  o proceso de xestión de mercas e provedores inclúe todas as actividades que hai 

que levar a cabo para a provisión dos recursos materiais necesarios para o funcionamento 

diario do Departamento de Benestar e para o control dos provedores que nos facilitan ditos 

recursos. 

 

Sistemática que se debe seguir:  

A sistemática que hai que seguir nas mercas para o departamento é moi similar á definida para 

as mercas dirixidas aos centros. 

1. Detección de necesidade de merca: cada traballadora do departamento identifica as 

súas necesidades de merca e documéntaas cubrindo un formulario de solicitude/informe. 

2. Información para mercas: as solicitudes/informes entréganselle ao xerente adxunto para 

a súa valoración e visto e prace, se procede, caso no que conforma a solicitude e a envía á 

Xerencia. As solicitudes aprobadas, fotocopiaranse e esta copia servirá para a verificación 

na recepción. 

3. Recepción e verificación de mercas: deberá realizarse unha verificación no momento da  

recepción a fin de comprobar se o material que se recibe chega en bo estado e se este 
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coincide co relacionado no albará. A evidencia documental desta revisión será o albará 

punteado e asinado pola persoa que realiza a recepción da mercancía. Por outra banda, 

deberase verificar que o que serviu o provedor coincide co que se pediu, para o que 

contrastaremos o albará e a fotocopia do informe, quedando evidencia documental o 

devandito listado punteando e asinando a persoa que fai a recepción da mercancía. Toda 

incidencia rexistrada na recepción de mercas deberá ser rexistrada na fotocopia do 

informe. 

4. Avaliación de provedores:  os provedores do departamento son seleccionados polo 

CGSIB conforme a procesos de contratación pública. No momento da merca especifícanse 

os requisitos que deben cumprir os provedores e os criterios a seguir para a selección. Por 

outra banda, o control de provedores levarase a cabo de acordo coa Instrución técnica 

para o control de provedores 

Rexistros:  

•  Folla de pedido  

•  Informe de entrada á revisión do sistema. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade de todo o persoal do departamento: 

- Comunicar as necesidades de merca ao xerente adxunto. 

- Realizar a recepción e verificar os pedidos 

 

É responsabilidade da Xerencia Adxunta. 

- Revisar, darlle o visto e prace e enviar á Xerencia as solicitudes de merca do persoal do 

departamento. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade a elaboración do informe de entrada á 

revisión do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
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Sistemática que hai que seguir:  

 

1. Comunicación interna nas oficinas centrais do CGSIB:  

A comunicación interna no día a día no departamento será principalmente a nivel verbal a fin 

de facela o máis áxil posible. Reservarase a comunicación escrita para aquelas circunstancias 

nas que se poida ver afectada a calidade do servizo prestado, empregándose calquera soporte 

documental que supoña evidencia da recepción da comunicación por parte do destinatario. 

Ademais, as decisións tomadas na reunión deberán quedar recollidas na correspondente acta. 

 

2. Comunicación co cliente: a comunicación co cliente no día a día será principalmente de 

xeito verbal; reservarase a comunicación escrita para aquelas circunstancias que poidan ter 

efecto sobre a calidade do servizo prestado.  

As reclamacións deberán ser rexistradas documentalmente para o que os centros disporán de  

follas de reclamacións e deberáselles dar tratamento no menor tempo posible, deixando 

constancia documental das actuacións tomadas e o resultado das mesmas (apuntándoo por 

exemplo no reverso da folla de reclamacións). As reclamacións serán remitidas ao responsable 

de calidade central para o seu tratamento e seguimento en colaboración co persoal afectado. 

 

3. Comunicación entre as oficinas centrais e os centros de día: a comunicación entre a  

central e o centros será principalmente verbal e reservarase a comunicación escrita (fax, 

correos electrónicos, outros escritos...) para aquelas circunstancias que poidan ter efecto sobre 

a calidade do servizo prestado. A comunicación normalmente realizarase entre as directoras 

dos centros e as técnicas do departamento, o cal non supón restrición algunha a que se realice 

con outros postos do organigrama. Ademais realizaranse reunións de directoras na central 

tantas veces como se considere necesario e a petición de calquera das dúas partes, en todo 

caso, deberá levantarse a correspondente acta de reunión que documente toda a información 

referente á mesma. 

 

4. Comité de calidade: as comunicacións relativas ao seguimento do Sistema de xestión de 

calidade realizaranse a través do establecemento do Comité de calidade. Existirá un Comité de 

calidade xeral, integrado polo director da Área de Benestar, o responsable de calidade central, 

os responsables de calidade de cada centro de día e as técnicas do Departamento de 

Xerontoloxía. O Comité de calidade xeral reunirase semestralmente e nel levarase a cabo a 

análise dos resultados de indicadores de control e seguimento de procesos e trataranse todos 

os temas relativos ao Sistema de xestión de calidade que procedan. Deberase levantar acta do 

Comité a fin de documentar os temas tratados e os acordos achegados. 
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Ademais do Comité de calidade xeral poderán convocarse comités parciais, tanto a nivel de 

centro como a nivel de oficinas centrais, para tratar temas relativos ao SXC, tales reunións 

deberán ser igualmente documentadas. Os comités de calidade parciais non teñen capacidade 

de decisión unilateral para a modificación do Sistema de xestión de calidade, incluso cando os 

cambios inflúan unicamente á parte propia do SXC. Os obxectivos e melloras tampouco 

poderán ser modificados unilateralmente. Toda proposta de cambio nestes aspectos debe ser 

posta en coñecemento do responsable de calidade central e a dirección da Área do Benestar, e 

tratada en Comité de calidade central para a toma das decisións pertinentes. 

 

Responsabilidades:  

- É responsabilidade de todo o persoal do departamento e dos centros, atender as 

comunicacións dos clientes e informar á dirección da recepción de reclamacións. 

- É responsabilidade do responsable de calidade central, xestionar as reclamacións dos 

clientes e facer seguimento das mesmas. 

Rexistros:  

•  Documentos de comunicación interna 

•  Actas de reunión. 

•  Folla de reclamacións 

•  Actas de Comité de calidade xeral,  actas de Comité de calidade de centro, actas 

de Comité de calidade de central. 

 

CONTROL DA DOCUMENTACIÓN E OS REXISTROS 

 

Alcance: o proceso de control de documentación e rexistros inclúe todas as actividades a 

levar a cabo para que a documentación do SXC e os rexistros que xera sexan controlados, 

conservados, custodiados e arquivados de xeito que se asegure  o seu bo funcionamento e a 

súa correcta recuperación para as auditorías. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

 

1. Elaboración da documentación do sistema: a documentación do sistema a controlar e: 

Manual de Calidade e manuais técnicos para a implantación e control dos procesos do Sistema 

de xestión de calidade, todos os rexistros xerados na implantación dos anteriores e todos 

aqueles documentos e rexistros de carácter externo relacionados coas actividades obxecto do 



rev 6 
Páxina 32 de 51 

 
 

13/01/2012 
 
 

Manual técnico para a implantación e control dos procesos do Sistema de xestión de calidade 
OFICINAS CENTRAIS DO CGSIB 

 

 

alcance do SXC. No seguinte cadro determínanse as responsabilidades para a elaboración, 

revisión e aprobación da documentación do sistema: 

 

 

 

* A elaboración e modificación do manual técnico dos centros lévase a cabo de xeito común en 

todos os centros posto que é un documento único para todos. Os responsables de calidade dos 

centros deberán acordar cales son os contidos do manual e estes son propostos ao 

responsable de calidade para a súa revisión, o cal proporá os cambios oportunos ou a 

aprobación íntegra do documento proposto. 

 

5.  Identificación da documentación e rexistros do SXC: deberase elaborar unha listaxe de 

documentación e rexistros que se manterá actualizada segundo se vaian rexistrando cambios 

na documentación do sistema. Esta listaxe identificará tanto a documentación e os rexistros 

da central como dos centros de día. 

 

6.  Distribución dos formularios no centro: o Responsable de Calidade Central facilitará a 

todo o persoal os formularios que necesiten para o desempeño das súas funcións, 

asegurándose de retirar os obsoletos cando se produzan revisións. Para a distribución da 

documentación nos centros, o responsable de calidade distribuirá a documentación aos 

responsables de calidade de centros, os cales pola súa vez se asegurarán de facilitar a todo 

o persoal os formularios que necesiten para o desempeño das súas funcións e de retirar os 

caducos cando se produzan revisións. 

 

 

DOCUMENTO ELABORA REVISA APROBA 

MANUAL DE CALIDADE 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRAL 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRAL 

XERENTE 

ADXUNTO 

MANUAL TÉCNICO 

CENTRAL 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRAL 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRAL 

XERENTE 

ADXUNTO 

MANUAL TÉCNICO 

CENTROS 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRO* 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 

CENTRAL 

XERENTE 

ADXUNTO 



rev 6 
Páxina 33 de 51 

 
 

13/01/2012 
 
 

Manual técnico para a implantación e control dos procesos do Sistema de xestión de calidade 
OFICINAS CENTRAIS DO CGSIB 

 

 

7.  Arquivo e custodia da documentación do SXC e os seu rexistros: especificarase no 

listado de documentación e rexistros quen é o responsable do arquivo dos documentos e 

rexistros do SXC. 

 

8.  Identificación de requisitos legais e normativos: o director da Área deberá identificar os 

requisitos legais e normativos que apliquen á actividade do departamento e aos centros de 

día, para o que cumprimentará unha listaxe de requisitos legais e normativos e os 

comunicará ás traballadoras do departamento e ás direccións dos centros. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do xerente adxunto a aprobación do Manual de calidade e dos manuais 

técnicos para a implantación e control dos procesos do Sistema de xestión de calidade. 

 

É responsabilidade dos responsables de calidade central e dos centros a elaboración da 

documentación do SXC cos acoutamentos arriba definidos e a distribución da documentación  

 

É responsabilidade do responsable de calidade central a identificación da documentación e 

os rexistros do SXC. 

 

É responsabilidade do director da Área de Benestar a identificación e comunicación dos 

requisitos legais e normativos aplicables á actividade.  

 

É responsabilidade de todo o persoal do departamento e dos centros custodiar a 

documentación e rexistros que se lle asignan na listaxe de documentación e rexistros e 

recuperar para as auditorías a documentación e rexistros que son da súa responsabilidade. 

 

Rexistros:  

•  Listado de documentación e rexistros  

•  Listado de requisitos legais e normativos  
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Capítulo 3 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE HAI QUE TER EN CONTA NA XESTIÓN DO SXC: 

PROCESOS ESTRATÉXICOS E DE APOIO A 

ESTRATÉXICOS 
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Tal e como se identifica no mapa de procesos que figura no Manual de calidade, os procesos 

estratéxicos son:  

 

• REVISIÓN DO SISTEMA POLA DIRECCIÓN. 

• OBXECTIVOS DE CALIDADE. 

 

Ademais, e coa finalidade de obter a información necesaria para executar estes dous procesos, 

no mapa temos identificados os seguintes procesos: 

• CONTROL E SEGUIMENTO DOS PROCESOS. 

• NON CONFORMIDADES E ACCIÓNS CORRECTIVAS-PREVENTIVAS. 

• SATISFACCIÓN DO CLIENTE. 

• AUDITORÍA INTERNA. 

A continuación recollemos as especificacións que se necesitan ter en conta para a execución 

de ditos procesos, comezamos polos de apoio a estratéxicos.  

 

CONTROL E SEGUIMENTO DOS PROCESOS 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para asegurar que 

obtemos información do desempeño dos restantes procesos integrantes do sistema de xestión. 

Sistemática que se debe seguir:  

 

1. Establecemento de sistemática de control dos procesos: a metodoloxía a empregar para 

o control do funcionamento dos procesos do Departamento de Benestar do CGSIB poderá ser: 

 

 A definición de indicadores de referencia que se medirán sistematicamente - ao medilos 

facilitarannos unha información que deberemos analizar periodicamente-, e que nos 

guiarán na definición e toma de accións de novo axuste do sistema. Para a definición da 

batería de indicadores debemos ter en conta que: 

o O indicador sexa medible e obxectivo. 

o Debe existir polo menos un indicador por proceso, a non ser que se xustifique que 

para algún dos procesos non sexa pertinente a definición de indicador de control, 

caso no que se establecerá outra metodoloxía para o seu control. 

o Para cada indicador definirase un límite ou intervalo de resultado considerado 

satisfactorio (limiar de conformidade). 

 A valoración do rendemento do proceso conforme a unha análise descritiva do seu 

funcionamento. 
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Os métodos de seguimento definidos recolleranse nun documento ao que denominaremos 

táboa de control e seguimento de procesos (ver anexo 2) 

 

2. Medición dos procesos: a metodoloxía, responsabilidades e prazos para a medición dos 

procesos do SXC estableceranse na táboa de control e seguimento de procesos. O 

responsable de levar a cabo a medición custodiará os datos obtidos ata o momento de 

entregarllos ao responsable de calidade para a súa análise. 

 

3. Análise de rendemento de procesos: a información obtida da medición de procesos será 

analizada coa periodicidade que se determine, pero tendo sempre en conta que debe facer 

cando menos unha análise semestral. O resultado da análise é un informe de análise de 

procesos e antes da elaboración do informe de entrada para a revisión do sistema farase 

un resumo dos datos do período de revisión correspondente nun informe anual de 

indicadores. 

 

Rexistros:  

•  Táboa de control e seguimento de procesos  

•  Informe periódico de control e seguimento de procesos  

•  Informe anual de control e seguimento de procesos 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do responsable de calidade: 
- a definición da sistemática de control e seguimento de procesos. 

- a elaboración dos informes periódico e anual de control e seguimento de procesos 

 

É responsabilidade do xerente adxunto, aprobar a táboa de control e seguimento de procesos  

 

É responsabilidade de todo o persoal, conforme á asignación de responsabilidades recollida 

na táboa de control e seguimento de procesos, a súa medición. 

 

 

 

 

 

NON CONFORMIDADES E ACCIÓNS CORRECTIVAS E 

PREVENTIVAS 
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Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para o control das non 

conformidades que se detecten e accións correctivas e preventivas que se definan para o seu 

tratamento. 

 

Sistemática que se debe seguir:  

 

Primeiro: definición de non conformidade 

 Entenderase por non conformidade:  

• Calquera desviación respecto dos limiares de conformidade recollidos no sistema 

que foron detectados (ben por medio da execución do proceso de auditoría, ben 

polo proceso de control e seguimento ou no funcionamento diario do centro). 

• Calquera desviación respecto dos requisitos e especificacións definidos nos 

procedementos do sistema de xestión 

• Calquera desviación respecto dos requisitos da norma de referencia UNE-EN-ISO 

900:2000, que foran detectados. 

• Calquera incumprimento de lexislación aplicable. 

 

Segundo: tipificación de non conformidades 

 

NON CONFORMIDADES REAIS 

Faise referencia ás non conformidades que xa ocorreron e foron detectadas, neste caso as non 

conformidades poderán ser LEVES ou GRAVES atendendo aos seguintes criterios: 

• Leves: Todas aquelas que non afecten directa ni gravemente á capacidade de 

prestación do servizo. 

• Graves: 

 Todas aquelas que imposibiliten ou dificulten gravemente a 

continuidade da prestación do servizo. 

 A redundancia dunha non conformidade leve. 

 Incumprimentos dun apartado completo da norma de referencia. 

 O incumprimento dos limiares de conformidade definidos para os 

indicadores. 

 

 

NON CONFORMIDADES POTENCIAIS 

Son aquelas non conformidades que aínda non ocorreron pero cuxa potencial causa se 

detectou.  
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Terceiro: actuación ante non conformidades 

 

As actuacións a emprender no caso de non conformidade dependerán da tipificación desta e a 

que parte do Sistema de xestión de calidade afectan: 

 

 

NON CONFORMIDADES REAIS LEVES 

 - Que afectan unicamente a partes propias de centro ou central do SXC: o 

responsable de calidade de centro e central, respectivamente, procederá á análise das 

causas que a provocaron e, conforme a iso, á definición das accións correctivas e 

accións correctoras necesarias para a súa eliminación e as súas consecuencias . 

 

 -Que afectan a partes comúns do SXC (procesos estratéxicos e de apoio a 

estratéxicos): o responsable de calidade de central procederá á análise das causas 

que a provocaron e, conforme a iso, á definición das accións correctivas e accións 

correctoras necesarias para a súa eliminación e as súas consecuencias. 

 

 

NON CONFORMIDADES REAIS GRAVES 

- O responsable de calidade de central procederá á análise das causas que a 

provocaron e, conforme a iso, á definición das accións correctivas e accións 

correctoras necesarias para a súa eliminación e as súas consecuencias . 

 

 

NON CONFORMIDADES POTENCIAIS 

O responsable de calidade de centro e central, no correspondente centro de día e central, 

respectivamente, procederán á análise e descrición da causa da potencial non conformidade e 

á definición das accións preventivas necesarias para a súa eliminación a fin de que aquela non 

se chegue a producir. 

 
 

 

 

Cuarto: rexistro e arquivo de non conformidades 

 

Efectuarase un rexistro da ocorrencia de non conformidades segundo o modelo documental 

Parte de non conformidade/acción correctiva-preventiva. Tales partes serán custodiados e 
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arquivados polo responsable de calidade ao que corresponda a súa xestión, como rexistros de 

calidade. 

Para cubrilos farase o seguinte: 

 

A. DESCRIBIR E TIPIFICAR A NON CONFORMIDADE 

 

Cumprimentarase o primeiro apartado do parte indicando: breve descrición da non 

conformidade real ou potencial, persoa que a detectou e data de detección. Por outro lado,  

realizarase a tipificación da non conformidade segundo as indicacións do apartado segundo da  

presente norma. 

 
B. DEFINIR TRATAMENTO 

O responsable de calidade definirá o tratamento que hai que dar á non conformidade 

dependendo da tipificación que se lle deu á mesma, tal e como se expón no apartado terceiro: 

 

- No caso de ser non conformidade real: realizarase unha análise das causas da non 

conformidade e definiranse as accións correctivas/medidas correctoras pertinentes. 

 

- No caso de ser non conformidade potencial: describiranse aqueles aspectos que foron 

identificados como posibles causantes dunha non conformidade potencial e definiranse as 

accións preventivas pertinentes (marcar casiña acción preventiva). 

 

En ambos os dous casos definirase ademais cal será a evidencia conforme á que se verificará 

a implantación das accións e medidas tomadas.  
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Para cada actuación, o responsable de calidade asignará sempre ao responsable de realizala e 

o prazo. Por último fixará a data na que el mesmo efectuará a verificación de que as accións 

propostas foron executadas polos responsables asignados nos prazos fixados. 

 

Temos aquí a modo de exemplo algunha causa coa súa correspondente acción correctiva. 

 

C. PECHE DO PARTE 

Unha vez  que se teñan executadas as actuacións definidas verificarase a súa efectividade: no 

caso de que se considera que foron efectivas o responsable de calidade dará por pechado o 

parte por medio da súa data e sinatura, se pola contra, se considera que as acción foron 

ineficaces, derivarase a un novo parte e comezarase de novo o proceso. 

 

 

 

DETERMINACIÓN DA CONFORMIDADE DO SERVIZO 

Para a valoración da conformidade do servizo estableceremos tres bloques de actividades e en 

cada un deles analizaremos un indicador de conformidade: 

  

ANÁLISE DE CAUSAS ACCIÓNS CORRECTIVAS 

Erro humano / confusión Corrixir o error 

Esquecemento Comunicación 

Descoñecemento Formación  

Falta sistemática Definir  a sistemática 
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a. Xestión dos centros de atención a persoas maiores (actividades a nivel de 

servizos centrais para o servizo de planificación, xestión e seguimento da Rede 

de Centros de Atención a Persoas Maiores) 

Terase en conta o resultado do indicador de control de proceso marcado 

na táboa de indicadores como medida de referencia. Se o indicador se 

mantén dentro da U.C. para el definido, entenderase que esta parte do 

servizo é conforme. 

 

b. Prestación do servizo nos centros (actividades a nivel de centros para a 

prestación do servizo de atención a persoas maiores na rede de centros 

dependentes do CGSIB)  

Terase en conta o resultado do indicador de control de proceso marcado 

na táboa de indicadores como medida de referencia. Se o indicador se 

mantén dentro da U.C. para el definido, entenderase que esta parte do 

servizo é conforme. 

 

c. Xestión do Programa Xantar na Casa (actividades relativas á xestión do 

programa) 

Segundo o informe de conformidade que a técnica responsable elabora 

tras verificar os albarás de entrega de menús.  

 

Responsabilidades:  

 

É Responsabilidade de todo o persoal do departamento e de centros, comunicar ao seu 

responsable de calidade de referencia a ocorrencia de non conformidades. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade central e de centro, o rexistro e definición de 

accións ante non conformidades e incidencias, conforme á distribución de responsabilidades 

arriba descrita. 

 

Rexistros:  

•  Parte de non conformidade e acción correctiva/preventiva 
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AUDITORÍA INTERNA 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a realización da 

auditoría interna na Área de Benestar do CGSIB e nos centros de día dependentes da mesma. 

 

Sistemática que se debe seguir:  

1. Planificación da auditoría: deberase establecer a planificación das auditorías internas do 

SXC. Unha vez planificado o programa de auditorías, comunicaráselle ao persoal afectado as 

áreas que van ter auditoría. A planificación evidenciarase por medio da acta do Comité de 

calidade, no informe de revisión do sistema, ou en calquera outro soporte documental. 

 

2. Realización de auditoría: as auditorías realizaranas un/s auditor/es interno/s designado/s 

que  poden formar parte da organización ou ben ser externos  á mesma. En todo caso o CGSIB 

debe asegurarse de que o/s auditor/es cumpre/n cos seguintes requisitos: formación en 

calidade de polo menos 100 horas, ter realizado cando menos 5 auditorías internas (para 

acreditalo disporase do currículo do/s mesmo/s ). O/s auditor/es deberá enviar ao centro, con 

anterioridade á data prevista de auditoría, unha planificación na que se expoñan as que van 

pasar a auditoría e o horario da mesma. O resultado da auditoría será un informe de auditoría, 

no que figurarán as desviacións detectadas. A toda desviación detectada en auditoría 

correspóndelle a apertura do correspondente parte de non conformidade e acción correctiva e 

preventiva. 

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade do responsable de calidade central, a planificación das auditorías, a 

coordinación da realización da auditoría e a definición de accións correctivas ás desviacións 

detectadas. 

 

É responsabilidade do/s auditor/es interno/s, a realización da/s auditoría/s interna/s e do 

informe. 

 

Rexistros:  

•  Acta Comité de calidade / Informe de revisión do sistema  

•  Plan de auditoría  

•  Informe de auditoría interna.  
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SATISFACCIÓN DO CLIENTE 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a realización do 

seguimento de todos os clientes do Departamento de Benestar do CGSIB, dentro do alcance 

do SXC. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

Antes de establecer a sistemática que hai que seguir para a obtención de datos e a súa análise 

e tratamento, definiremos cales son os nosos clientes. Temos identificados tres clientes na 

nosa actividade: 

• En relación co servizo de atención a persoas maiores na rede de centros do CGSIB 

 1º  Cliente Interno: os propios centros son clientes do servizo de planificación, 

xestión e seguimento da rede que se realiza dende o Departamento de Xerontoloxía, 

que personificaremos nas súas direccións. 

 2º  O cliente externo: é dicir, os receptores do servizo, os usuarios e/ou as súas 

familias 

• En relación co programa Xantar na Casa 

3º O cliente é o concello no que se presta o servizo, na persoa do responsable 

de servizos sociais. 

 

1. Obtención de datos: En canto á satisfacción do cliente interno, as direccións dos centros, 

pasase anualmente unha enquisa a través da que se obtén a información necesaria. En 

relación co cliente externo, o CGSIB realiza periodicamente estudos de satisfacción de usuario 

para o programa Xantar na Casa que inclúe os/as traballadores/as socias dos concellos, e 

estudos de satisfacción dos usuarios dos centros de atención a persoas maiores. Ditos estudos 

teñen como resultado un extenso informe sobre numerosos aspectos relacionados coa 

satisfacción dos usuarios.  

2. Análise de datos: deberá realizarse unha valoración dos resultados do informe de 

satisfacción de ambos clientes no informe de revisión do sistema, a fin de determinar se é 

necesario a toma de accións respecto á mellora dos requisitos do servizo conforme ás 

especificacións do cliente. 

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade do xerente adxunto, promover os estudos de satisfacción de usuarios e 

direccións facilitando o acceso aos recursos necesarios e revisar as propostas de acción do 
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responsable de calidade para dar resposta ás necesidades expresadas polos clientes, a fin de 

propoñer  á Xerencia aquelas que se consideran pertinentes. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade da central a valoración dos resultados dos 

estudos de satisfacción e a proposta de accións para dar resposta ás necesidades expresadas 

polos clientes. 

 

Rexistros:  

•  Informe de satisfacción 

•  Informe de saída á revisión do sistema.   

 

REVISIÓN DO SISTEMA POLA DIRECCIÓN 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a realización da 

revisión do SXC do Departamento de Benestar do CGSIB, a fin de asegurar que se dispón da 

información necesaria para a toma de decisións na mellora continua. 

 

Sistemática que se debe seguir:  

 

1. Informe de entrada á revisión do Sistema a nivel centro: A información a incluír no 

informe é a seguinte:  

•  Resultados das auditorías levadas a cabo durante o período de revisión  

•  Información de retroalimentación do cliente (reclamacións, queixas, suxestións). 

•  Desempeño dos procesos. 

•  Conformidade do servizo. 

•  Valoración das non conformidades ocorridas. 

•  Valoración das accións correctivas e preventivas. 

•  Valoración do plan de formación interna e detección de necesidades de formación 

•  Valoración de provedores. 

•  Cambios que poidan afectar ao sistema: no manual de calidade,  manual de 

procedementos, cambios organizativos, lexislativos, etc. 

•  Seguimento de accións derivadas de revisións anteriores (seguimento do plan de 

melloras) 

•  Seguimento dos obxectivos de calidade 

•  Recomendacións para a mellora 
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Para a obtención desta información dos centros o responsable de calidade central 

recibirá un informe de cada un dos responsables de calidade de centro. En canto á 

obtención desta información na central do CGSIB (Servizo de xestión da rede e Xantar 

na Casa), será o propio responsable de calidade central quen elabore o informe de 

entrada. 

Todos estes informes parciais recompilaranse nun único informe de entrada para a 

revisión do Sistema de xestión de calidade, que será o que se presente á Dirección da 

Área de Benestar.  

 

2. Informe de saída á revisión do sistema: este informe supón a toma de decisións 

respecto á mellora do funcionamento do SXC e constituirá as definicións de accións para a 

mellora do sistema de xestión de calidade, especificando actuacións, responsables, prazos 

e recursos necesarios para a mellora de: 

i. O sistema de xestión e os seus procesos. 

ii. Os requisitos do servizo conforme ás especificacións do cliente. 

iii. Os recursos. 

Tal informe deberá ser presentado á Xerencia a fin de que este lle dea o visto e prace ás 

medidas definidas. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB a aprobación das melloras definidas e a dotación 

de recursos para a súa execución. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade de centro, a elaboración do informe de 

entrada á revisión do Sistema de cada centro. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade, a elaboración do informe de entrada para a 

revisión do Sistema de xestión de calidade 

 

É responsabilidade do xerente adxunto, a elaboración do informe de saída á revisión do 

Sistema e de presentarllo á Xerencia para a aprobación das melloras definidas. 

 

 

Rexistros:  

•  Informes parciais de entrada á revisión do Sistema  

•  Informe de entrada para a revisión do Sistema de xestión de calidade (completo)* 
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•  Informe de saída á revisión do Sistema* 
 

Ambos os dous informes poden fundirse nun único documento.  

 

 

OBXECTIVOS DE CALIDADE 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a definición e 

seguimento dos obxectivos de calidade para o Departamento de Xerontoloxía do CGSIB. 

 

Sistemática que se debe seguir:  

1. Definición de obxectivos: deberase planificar cales son os obxectivos de calidade para o 

departamento. Ditos obxectivos deberán ser medibles e nas súas definicións estableceranse as 

metas necesarias para a súa consecución e as actuacións, responsables, prazos e recursos. 

Os obxectivos serán propostos polo responsable de calidade central, tendo en conta a opinión 

dos responsables de calidade de centro, podendo o establecemento do acordado ser obxecto 

dunha reunión do Comité de calidade central. En todo caso os obxectivos serán aprobados 

pola Xerencia.  

 

2. Seguimento de obxectivos: unha vez que se definen os obxectivos deberá realizarse un 

seguimento periódico da súa consecución, recollendo o resultado final do seguimento no 

informe de entrada á revisión do Sistema. 

 

Rexistros:  

1. Informe de entrada á revisión do Sistema  

2. Plan de obxectivos. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Xerencia, a aprobación dos obxectivos e a provisión de recursos para a 

súa execución. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto, revisar a proposta dos obxectivos e darlle o visto e 

prace  para a súa presentación á Xerencia. 
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É responsabilidade do responsable de calidade, propoñer o plan de obxectivos e facer o 

seguimento da súa execución. 
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ANEXO 1. 

Táboa de Control e  

Seguimento de Procesos 
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PROCESOS DE PRESTACIÓN DE  SERVIZO DE XESTIÓN DE CENTROS DE 
ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES 

 
 

PROCESO MÉTODO DE CONTROL U.C. RESPONSABLE PERIODICIDADE 

Xestión da rede 

 

INDICADOR: 

Porcentaxe de  solicitudes PIA que 

teñen como resultado un PIA  
(nº de solicitudes pechadas con permiso de 

apertura no semestre / nº total de solicitudes 

pechadas no semestre) x 100 

 

 

100 % 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

 

INDICADOR: 

 Porcentaxe de comunicacións de 

baremos que son efectuados 

dentro dos 12 días laborais dende 

data de acta de comisión de 

valoración 
(nº de comunicacións dentro dos 12 días 

laborais / nº total de comunicacións) x 100 

 

≥80% 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

Altas/baixas/tarifas 
 

INDICADOR: 

Porcentaxe de comunicación das 

ordes de cobro ao Departamento 

de Contabilidade, antes do día 12 

do mes posterior ao obxecto de 

cobro  
(nº de comunicacións antes do día 9 / nº total 

de comunicacións) x 100 

 

≥80% 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

Xestión de 

subministracións dos 

centros 

 

Descrición do resultado do 

funcionamento do indicador no 

período analizado 

 

-- 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

Xestión de persoal 

do centros  

INDICADOR: 

Porcentaxe de centros que 

cumpren cos ratios de persoal 

segundo a lexislación vixente 
(nº de centros que cumpren os ratios / nº total 

de centros) x 100 

 

 

100% TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 

SEMESTRAL 
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INDICADOR: 

Porcentaxe de comunicacións de 

substitucións por baixas de 

persoal ao Departamento de 

Persoal no período de 5 días 

hábiles dende a data da baixa 
(nº de comunicacións no período de 5 días / 

nº total de comunicacións) x 100 

≥90% 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

Común a  procesos 

de prestación do 

servizo 

INDICADOR*: 

Porcentaxe de direccións que 

responderon 3 ou 4 nas enquisas 

de satisfacción de clientes internos 

(direccións con resposta 3 ou 4 / nº total de 

direccións) x 100 

Indicador de referencia para a 
conformidade do servizo 

≥85% 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

 

PROCESOS DE PRESTACIÓN DE  SERVIZO DE XESTIÓN DE PROGRAMA 

XANTAR NA CASA 

PROCESO MÉTODO DE CONTROL U.C. RESPONSABLE PERIODICIDADE 

Definición dos 

requisitos do servizo 

e establecemento do 

programa 

INDICADOR: 

Porcentaxe de concellos que se 

dan de baixa no programa 

≤10%  
TÉCNICA DO 

PROGRAMA 
SEMESTRAL  

Común a  procesos 

de prestación do 

servizo 

INDICADOR: 

Porcentaxe de Concellos que na 

enquisa de satisfacción 

responderon estar bastante, moito 

ou totalmente satisfeitos  
(nº concellos que responden 

bastante/moito/totalmente/ nº total de 

Concellos) x 100 

 

Indicador de referencia para a 
conformidade do servizo 

≥80% 
TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

  

PROCESOS DE APOIO A OPERATIVOS 

PROCESO MÉTODO DE CONTROL U.C. RESPONSABLE PERIODICIDADE 

Xestión de RRHH 

 

INDICADOR: 

Grao impacto das accións 

formativas  

 

≥80% 

(diploma) 

≥3 

(cuest.) 

RESPONSABLE 

DE CALIDADE 
SEMESTRAL  
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Mercas / Provedores 
Valoración cualitativa das mercas 

realizadas no período de análise 
≥80% 

TÉCNICAS DO 

DEPARTAMENTO 
SEMESTRAL 

Xestión de Equipos,  

Comunicación, 

Control de 

Documentación e 

rexistros 

Descrición do resultado do 

funcionamento do indicador no 

período analizado 

-- 
RESPONSABLE 

DE CALIDADE 
SEMESTRAL 

 

PROCESOS ESTRATÉXICOS E DE APOIO A ESTRATÉXICOS 

PROCESO MÉTODO DE CONTROL U.C. RESPONSABLE PERIODICIDADE 

Control e 

seguimento de 

procesos, auditoría 

interna, satisfacción 

do cliente, revisión 

do sistema 

Descrición do resultado do 

funcionamento do indicador no 

período analizado 

-- 
RESPONSABLE 

DE CALIDADE 
SEMESTRAL  

Non Conformidades 

e accións correctivas 

/preventivas 

INDICADOR: 

Porcentaxe de partes pechados 

con estimación de eficacia 
(nº de partes pechados eficaces/ no de partes 

pechados) x 100 

≥90% 
RESPONSABLE 

DE CALIDADE 
SEMESTRAL  

Obxectivos de 

calidade 

Grao de consecución de 

obxectivos 
(nº de actuacións realizadas/ no de actuacións 

planificadas) x 100 
 

≥90% 
RESPONSABLE 

DE CALIDADE 
SEMESTRAL  
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 Limiar 

Esta instrución técnica defínese coa pretensión de que no Departamento de Xerontoloxía do 

CGSIB se dispoña de información suficiente para o seguimento e control do labor dos seus 

provedores1, tanto dos relacionados co servizo de xestión nos servizos centrais (SSCC), como 

dos do servizo de atención a persoas maiores nos centros de día dependentes do 

departamento. 

 

Sistemática de control 

A sistemática que se seguirá para o control dos provedores será distinta en función da tipoloxía 

do provedor.  

Diferenciaremos principalmente: 

 

PROVEDORES CONTROLADOS POLOS CENTROS DE 

DÍA CONFORME AS INCIDENCIAS: 
 

• Alimentación GADIS 

• Lavandería 

• Transporte 

• Outros provedores sen contrato 
 

Este tipo de provedores estará controlado polos centros en virtude do seguimento do día a día 

da prestación do servizo e o seu control levarase a cabo a tres niveis: 

 

a) Control continuo: o control de provedores realizarase conforme o seguimento das 

incidencias acontecidas na prestación do servizo por parte daqueles. Calquera 

desviación respecto das condicións marcadas para a prestación do servizo deberá ser 

documentada, anotándoa na listaxe de incidencias de provedores (anexo 7). No  

caso de ser unha incidencia grave (é dicir, que impida ou dificulte gravemente a 

capacidade do centro de día de prestar os seus servizos de xeito acorde cos requisitos 

definidos para estes) deberanse informar os SSCC. 

 

b) Control periódico: semestralmente analizaranse os resultados do seguimento dos 

provedores no informe semestral de control e seguimento de provedores2. 

 

                                                
1 Os SSCC manterán unha listaxe de provedores actualizada, que incluirá tanto os dos centros de día (CD) como os 
dos SSCC. 
 
2 No informe semestral deberase informar cando menos: cales son os provedores avaliados, un resumo das 

incidencias acontecidas no semestre e as incidencias pendentes de resolución. 

1 
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c) Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do 

sistema do centro de día, realizarase unha avaliación dos provedores facendo un 

balance das incidencias acontecidas ao longo do período de revisión (sería un balance 

dos dous informes semestrais mencionados no control periódico) e recomendando, en 

consecuencia, a súa permanencia como provedor autorizado para o próximo período 

de revisión ou a súa recusación. 

 

• Provedores de desinfección, desinsectación e desratización (DDD):  

 

Para o seguimento deste tipo de provedor os centros deberán facer seguimento do 

cumprimento do contrato asinado pola empresa, así como determinados requisitos 

documentais derivados das  obrigas normativas. Para o seguimento do cumprimento do 

contrato, os SSCC realizarán unha análise das súas condicións e extraeranas nunha “ficha de 

contrato” para despois comunicalas aos centros de día (CD). Da mesma maneira, 

facilitaráselles unha táboa de “Control semestral de provedores de plan de augas, lexionela, 

DDD e residuos” na que se especificarán os termos de prestación do servizo (periodicidade, 

actuacións incluídas e outras obrigas contractuais da empresa, se procede).  

Dende o centro vixiarase o cumprimento dos ditos requisitos por medio dos seguintes controis: 

 

Control documental: os centros aseguraranse de dispor en todo momento da seguinte 

documentación actualizada da empresa: 

o Evidencia de estar autorizada para o desempeño da actividade. 

o Copia dos carnés dos aplicadores (comprobar vixencia) 

o Copia das fichas de seguridade dos produtos empregados 

o Copia da ficha técnica (autorización) dos produtos empregados 

o Plano indicando a colocación de cebos 

o Informes de resultados nas visitas de seguimento (para a 

comprobación da eficacia) 

o Resultados da análise de augas e todas aquelas análises establecidas 

no contrato. 

 

Control continuo: farase un seguimento das incidencias acontecidas na prestación do 

servizo. Calquera desviación respecto das condicións marcadas para a prestación do 

servizo deberá ser documentada, anotándoa na listaxe de incidencias de provedores 

(anexo 7). No caso de ser unha incidencia grave (é dicir, que impida ou dificulte 

gravemente a capacidade do centros de día de prestar os seus servizos de xeito 

acorde cos requisitos definidos para estes) deberase informar aos SSCC. 

 

Control periódico: semestralmente procederanse a analizar os resultados do 

seguimento de provedores no informe semestral de control e seguimento de 

2 
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provedores, no que se recollerán os incumprimentos contractuais logo da  

comprobación dos ítems incluídos na táboa  “Control semestral de provedores de plan 

de augas, lexionela, DDD e residuos”,  

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do 

sistema do centro de día, farase unha avaliación dos provedores facendo un balance 

das incidencias acontecidas ao longo do período de revisión e recomendando, en 

consecuencia, a súa permanencia como provedor autorizado para o próximo período 

de revisión ou a súa recusación. 

 

 

 

PROVEDORES CONTROLADOS POLOS SERVIZOS 

CENTRAIS 
 

 
• Provedores de servizos varios dirixidos aos SSCC: 

o Consultora 

o Formación 

o Mantemento de equipos informáticos 

o Provedores de amoblamento de novos centros. 

o Outros provedores por contrato dos SSCC  

 

Os provedores citados desenvolven os seus servizos con base nas especificacións dun 

contrato, como resultado da aplicación das diferentes sistemáticas de contratación establecidas 

na normativa aplicable na administración.  

Control continuo: designarase un responsable de seguimento para cada provedor, 

ben mediante un acordo entre o persoal da área ou ben por designación do seu 

director. O responsable de seguimento deberá coñecer claramente as especificacións 

establecidas no contrato para a prestación do servizo, rexistrándoas nunha “ficha de 

contrato”. No caso de detectarse incidencias no cumprimento das súas obrigas, 

anotaranse toda a información3 no Libro de incidencias de provedores dos SSCC4. No 

caso de provedores de amoblamento de novos centros, o seguimento levarase a cabo 

nun modelo documental específico para este tipo de provedor (Táboa de control de 

                                                
3 No caso de incidencia deberá anotarse sempre como mínimo: provedor afectado, data da incidencia, descrición da 

incidencia, accións levadas a cabo para a súa resolución, resposta do provedor, resultado/observacións. 

 
4 O Libro de incidencias de provedores de SSCC non ten un formato pechado, simplemente estará formado polo 

conxunto de incidencias rexistradas respectando sempre a información mínima requirida na nota 1 

1 
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provedor de amoblamento) e, a maiores, emitirase un informe por centro amoblado que 

será realizado polas técnicas de SSCC tras unha visita de verificación ás instalacións. 

Control periódico: farase seguimento semestral do cumprimento de prazos e 

condicións por parte do provedor, documentando o seu resultado na citada “ficha de 

contrato”. De conformidade con este seguimento e coas incidencias acontecidas, 

farase unha valoración semestral no informe de seguimento e control de provedores no 

que se indicarán os incumprimentos pola súa banda e un balance das incidencias do 

semestre. 

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do 

sistema dos SSCC, realizarase unha avaliación dos provedores facendo un balance do 

seguimento realizado ao longo do período de revisión, e recomendando, en 

consecuencia, a súa permanencia como provedor autorizado para o próximo período 

de revisión ou a súa recusación. 

 

 

 

• Provedores do servizo de xestión de centros 

 

Os provedores do servizo de xestión de centros serán controlados polas coordinadoras 

territoriais, que pasarán periodicamente información ás técnicas de SSCC. Para iso, 

facilitaráselles dende os SSCC as especificacións establecidas no contrato para a prestación 

do servizo, rexistrándoas nunha ficha de contrato.  

Control continuo: as coordinadoras territoriais pasarán ás técnicas dos SSCC 

informes mensuais nos que se xunte información sobre o cumprimento dos requisitos 

aplicables e as incidencias5 detectadas, mediante o cumprimento das táboas de 

“Control e seguimento de provedores de xestión de centros” 

Control periódico: as coordinadoras farán un seguimento semestral do provedor, 

documentándoo nun informe de control e seguimento de provedores. 

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do 

sistema dos SSCC, farase unha avaliación dos provedores facendo un balance do 

seguimento realizado ao longo do período de revisión e recomendando, en 

consecuencia, a súa permanencia como provedor autorizado para o próximo período 

de revisión ou a súa recusación. 

 

                                                
5 As incidencias irán incluídas na táboa que cobren as coordinadoras e para cada incidencia especificarase a 

descrición da incidencia e as accións realizadas (no caso de que as accións poidan ser realizadas polas  

coordinadoras). Cando, dada a natureza da incidencia, as accións deban ser tomadas dende os SSCC, abrirase unha 

incidencia no Libro de incidencias de provedores de SSCC. A información da resolución das incidencias será recollida 

polas coordinadoras no seu informe mensual xa que empezarán cubrindo o apartado de incidencias de cada mes co 

seguimento das incidencias pendentes  de resolución. Os SSCC, pola súa banda , pecharán as súas incidencias cando 

reciban a dita información ou cando teñan coñecemento de primeira man da súa resolución. 

2 
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• Provedores do servizo cátering (Xantar na Casa) 

 

Os provedores de cátering para Xantar na Casa requiren dun control específico debido a que 

se trata dun servizo afectado por unha gran cantidade de normativa específica do sector 

(APPCC).  

Control continuo: a técnica de xestión do programa levará un control das incidencias 

detectadas na prestación do servizo, rexistrándoas cando se produzan, así como as 

actuacións que levase a cabo e a resposta por parte do provedor. No caso de 

producirse unha incidencia grave (que imposibilite ou dificulte gravemente a prestación 

do servizo dentro dos requisitos establecidos), haberá que informar o responsable de 

calidade. 

Control documental: será preciso dispoñer de evidencia documental actualizada do 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

• Dispoñer do rexistro sanitario correspondente á/s actividade/s 

desenvolvidas. 

• Ter realizado as análises sanitarias correspondentes en superficies, 

manipuladores e mostras de comida (os tres tipos de análise débense 

realizar periodicamente).  

Control periódico: o control periódico realizarase conforme a dous tipos de 

seguimento 

• A información obtida do seguimento das incidencias será analizada 

semestralmente no informe de seguimento e control de procesos 

(indicadores). 

• Anualmente realizarase unha inspección do cumprimento do sistema 

APPCC mediante a recompilación e a análise da seguinte documentación, 

ben segundo a visita realizada ás instalacións da empresa ou ben 

remitíndoa  a empresa: 

 
· Certificados de manipulador de alimentos (e formación continua necesaria)  

·   Rastrexabilidade: control de calidade de materias primas (controis de temperatura e 

estado - caducidade, etiquetaxe, horario de chegada-) 

·   Provedores (con rexistro sanitario) 

·  Controis de temperaturas de conservación, desconxelación, etc 

·  Control de temperaturas dos vehículos que transportan a comida. 

·  Rexistro de renovación de aceites 

·  Plan de limpeza e desinfección (protocolo con métodos, periodicidade, zonas, etc.) e 

rexistros que evidencien o seu cumprimento 

·  Produtos de limpeza rexistrados para uso en empresa alimentaria e con nº de rexistro 

sanitario 

·   Controis de contaminación microbiolóxica en diferentes puntos: ambiente, 

manipuladores, superficies, materia prima. 
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·         Recollida de aceite por xestor autorizado como transportista de residuos non 

perigosos  e inscrito no Rexistro de produtores e xestores de residuos de Galicia 

·  Programa de loita contra pragas (desratización e desinsectación) por un provedor con 

Rexistro de establecementos e servizos biocidas de Galicia. Contrato de DDD. 

Tratamento con periodicidade determinada. Carnés de aplicadores. Ficha de datos de 

seguridade de cada produto e inscrición no rexistro de pragas. Plan de cebos. 

·   Controis de  auga: externos (analíticas) e internos (controis de cloro, organoléptico, 

pH, etc.) 

· Calibración anual de sondas de temperatura de cámaras, frigoríficos e outros 

termómetros 

·  Almacenaxe da comida (almacén, cámaras, etc.): limpo, ordenado e cunha  correcta 

ventilación, almacenaxe de produtos alimenticios separados dos produtos non 

alimenticios e de alimentos incompatibles, que non estean en contacto co chan. 

 

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do sistema dos 

SSCC, realizarase unha avaliación do provedor facendo un balance do seguimento realizado 

ao longo do período de revisión e recomendando, en consecuencia, a súa permanencia como 

provedor autorizado para o próximo período de revisión ou a súa recusación. 
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PROVEDORES QUE HAI QUE CONTROLAR DE XEITO 

COMPARTIDO 
 

Os provedores que citamos de seguido serán controlados conxuntamente polos CD e os  

SSCC posto que malia que fornecen de produtos/servizos aos primeiros, responden a criterios 

definidos a través de contratos que teñen que estar controlados dende a central. O control, polo 

tanto, será realizado por ambas as partes. 

 

• Provedores de uniformidade 

• Provedores de enxoval 

 

Control continuo: 

o Por parte dos centros: o control de provedores realizarase segundo o  

seguimento das incidencias acontecidas na prestación do servizo por parte 

daqueles, ben referidas ás entregas ou á calidade e características dos 

produtos/servizo fornecidos. Calquera desviación respecto das condicións 

marcadas para a prestación do servizo deberá ser documentada,  

anotándoa na listaxe de incidencias de provedores (anexo 7). No caso de 

ser unha incidencia grave (é dicir, que impida ou dificulte gravemente a 

capacidade dos centros de día de prestar os seus servizos de xeito acorde 

cos requisitos definidos para estes,  deberase informar aos SSCC. 

o Por parte dos SSCC: designarase un responsable de seguimento para 

cada provedor, ben mediante un acordo entre o persoal da área ou ben 

pola designación do seu director. O responsable de seguimento deberá 

identificar claramente as especificacións establecidas no contrato para a 

prestación do servizo, rexistrándoas nunha ficha de contrato. De detectarse 

incidencias no cumprimento das súas obrigas, anotarase toda a 

información (descrición, accións tomadas e resposta do provedor, sempre 

anotando as datas) no Libro de incidencias de provedores dos SSCC. 

 

Control periódico: as técnicas analizarán semestralmente os resultados do 

seguimento dos provedores no informe de control e seguimento de provedores, 

segundo a análise do cumprimento dos requisitos establecidos na “ficha de contrato”, e 

as incidencias identificadas tanto polos SSCC como as que poidan ter comunicadas os 

CD. 

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do 

sistema dos SSCC, realizarase unha avaliación dos provedores facendo un balance do 

seguimento do provedor ao longo do período de revisión e recomendando, en 

1 



INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA O CONTROL DOS PROVEDORES 
REV.0 

Páxina 9 de 11 

 

consecuencia, a súa permanencia como provedor autorizado para o próximo período 

de revisión ou a súa recusación. 

 

 

 

 
• Provedores do servizo de cátering (CD) 

 

 

O seguimento deste tipo de provedores é crítico xa que neles se externalizan parte dos 

servizos dos CD e, ademais, o servizo en si é moi sensible ao estar afectado por unha gran 

cantidade de requisitos normativos. O seu control realizarase do seguinte xeito: 

Control continuo:  

• Dende os SSCC designarase un responsable de seguimento para cada 

provedor, ben mediante un acordo entre o persoal da área ou ben pola 

designación do seu director. O responsable de seguimento deberá 

identificar claramente as especificacións establecidas no contrato para a 

prestación do servizo, rexistrándoas nunha ficha de contrato. No caso de 

detectarse incidencias no cumprimento das súas obrigas, anotarase toda a 

información no Libro de incidencias de provedores de SSCC. 

• Por parte dos CD: levarase un control continuo da empresa de cátering. 

Calquera desviación respecto das condicións marcadas para a prestación 

do servizo terá que ser documentada, anotándoa na listaxe de 

incidencias de provedores (anexo 7). No caso de ser unha incidencia 

grave (é dicir, que impida ou dificulte gravemente a capacidade dos centros 

de día para prestar os seus servizos de xeito acorde cos requisitos 

definidos para estes), deberase informar aos SSCC. 

 

Control documental:  

Deberase dispoñer nos SSCC de evidencia documental actualizada do cumprimento dos 

seguintes requisitos: 

• Dispoñer do rexistro sanitario correspondente á/s actividade/s desenvolvidas. 

Nos CD deberase controlar toda a documentación restante relativa ao APPCC: 

• Manual de APPCC 

• Certificados de manipulación de alimentos do persoal da empresa que está no 

centro e evidencia da súa formación periódica. 

• Revisión da  etiquetaxe das barquetas (non fai falta gardalas) 

• Control de temperaturas de cámaras (que se cobren e que as temperaturas 

rexistradas se atopan dentro dos parámetros críticos establecidos no manual 

APPCC da empresa). 
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• Plan de limpeza e desinfección individualizado para o CD (zonas, 

periodicidades, métodos, produtos, etc) 

• Rexistro de limpeza (evidencia do cumprimento das pautas establecidas no 

plan). 

• Fichas de seguridade dos produtos de limpeza empregados. 

• Produtos con etiqueta íntegra no envase, na que figure a autorización para o 

seu uso en empresa alimentaria e con nº de rexistro sanitario. 

• Ter realizadas as análises sanitarias correspondentes en superficies, 

manipuladores e mostras de comida (deberase gardar copia dos informes e 

asegurarse de que abranguen tomas en mostras do xantar, manipuladores e 

superficies) 

• Evidencia do control metrolóxico dos termómetros das cámaras: se é mediante  

a calibración, certificado de calibración de cada un dos termómetros o se é con 

base na verificación, rexistro da verificación de cada termómetro e do 

certificado de calibración do patrón. 

• Ademais, revisarase periodicamente a almacenaxe da comida para asegurar 

que os espazos de almacenaxe permanecen limpos, ordenados, que non hai 

produtos caducados nin en contacto directo co chan. 

 

Control periódico: o control periódico segundo dous tipos de seguimento 

• Por parte dos CD: a información obtida do seguimento das incidencias será 

analizada semestralmente no informe de seguimento e control de provedores, 

no que se informará dos incumprimentos e incidencias non solucionadas. 

• Por parte dos SSCC: anualmente realizarase unha inspección do 

cumprimento do sistema APPCC por parte do provedor, conforme á 

recompilación e á análise da seguinte documentación (solicitarase 

aleatoriamente  a correspondente a dous ou tres meses): 
· Certificados de manipulador de alimentos dos manipuladores que están nas cociñas 

centrais (mostra). Formación en manipulación actualizada periodicamente.  

·   Rastrexabilidade: control de calidade das materias primas na súa recepción 

(temperatura e estado, caducidade, etiquetaxe, horario de chegada). 

·   Rexistro sanitario (por se houbo actualizacións). 

·  Controis de temperaturas de conservación, desconxelación, etc 

·  Control de temperaturas dos vehículos que transportan a comida. 

·  Plan de limpeza e desinfección (protocolo con métodos, periodicidade, zonas, etc) nas 

instalacións de elaboración. 

·  Produtos de limpeza especificados nos plans de limpeza das  instalacións rexistrados 

para o se uso en empresa alimentaria e con nº de rexistro sanitario 

·   Controis de contaminación microbiolóxica en diferentes puntos (ambiente, 

manipuladores, superficies, materia prima)  das instalacións de elaboración. 

·  Programa de loita contra pragas (desratización e desinsectación) nas instalacións de 

elaboración: mostras dos partes 

·   Controis de auga: externos (analíticas) e internos (controis de cloro, organoléptico, pH, 

etc. 
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· Calibración anual de sondas de temperatura de cámaras, frigoríficos e outros 

termómetros (mostraxe dos empregados nas instalacións propias). 

·  Almacenaxe de comida (almacén, cámaras, ...): limpo, ordenado e cunha correcta 

ventilación, almacenaxe de produtos alimenticios separados dos produtos non 

alimenticios e de alimentos incompatibles, que non estean en contacto co chan (só en 

caso de inspección presencial) 

 

 

Análise final: anualmente, como información de entrada ao informe de revisión do sistema dos 

SSCC, realizarase unha avaliación do provedor facendo un balance do seguimento realizado 

ao longo do período de revisión e recomendarase a súa permanencia ou recusación como 

provedor autorizado. 
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Presentación 

 

O presente documento supón un complemento do Manual de calidade do SXC en canto que  

establece os requisitos do sistema de xestión de calidade e do servizo. A súa finalidade é a de 

establecer os requisitos mínimos que hai que ter en conta no funcionamento do centro de xeito 

que se asegure o cumprimento das especificacións da norma de referencia. 

 

A filosofía coa que nace este manual é a de establecer unha liña base, uns requisitos mínimos 

que se teñan que cumprir en todos os centros integrantes da rede e que se poden complementar 

con actividades a maiores das establecidas, segundo o planificado en cada centro.  

 

Neste manual pódense atopar ademais unha serie de anexos ou formularios. Unha vez cubertos, 

estes modelos achegan evidencia documental do cumprimento dos requisitos técnicos marcados 

para a actividade e para o sistema de xestión de calidade.  As propostas presentadas 

corresponden a modelos documentais facilitados aos centros con anterioridade por parte dos 

servizos centrais do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (en adiante, 

Consorcio) e outros de nova elaboración. Co gallo de facilitar a interpretación deste manual farase 

a numeración por anexos. 
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Capítulo 1 

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE HAI QUE TER EN CONTA NA PRESTACIÓN DO SERVIZO  

PROCESOS OPERATIVOS 
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Tal e como se identifica no mapa de procesos que figura no Manual de calidade cos procesos 

implicados na prestación do servizo son:  

 

• XESTIÓN DE ALTA 

• PRESTACIÓN DO SERVIZO 

• XESTIÓN DE BAIXA 

 

A continuación recollemos as especificacións que se deben ter en conta na execución dos ditos 

procesos. 

 

XESTIÓN DE ALTA 
 

Alcance: o proceso de xestión de alta abrangue todas as actividades encamiñadas a formalizar o 

ingreso dos usuarios no centro, dende o momento en que estes realizan a solicitude ata que o seu 

ingreso é definitivo. 

 

Documentación de referencia:  

- (1) “Procedemento para o acceso a prazas dos centros de día, os apartamentos tutelados e as 

prazas residenciais xestionados polo Consorcio”, do 4 de marzo de 2008. 

- (2) Circular “Sobre as normas de regulación para o acceso ás prazas dos centros de atención ás 

persoas maiores do CGSIB”, do 4 de marzo de 2008. 

- (3) Normas para o funcionamento das comisións de valoración de persoas usuarias e/ou 

solicitantes das prazas dos centros de día e centros residenciais do CGSIB. 

- (4) Circular “Sobre as normas de codificación dos expedientes dos centros de atención a persoas 

maiores do CGSIB”, do 4 de marzo de 2008. 

- (5) Achega económica dos usuarios vixente. 

- (6)  Regulamento de réxime interno (RRI) do centro. 

- (7) Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento 

da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención 

á dependencia. 

- (8) Instrución conxunta 1/2010 da Secretaría Xeral de Familia e Benestar e da Dirección Xeral da 

Dependencia e Autonomía Persoal, do 11 de xuño . 

- (9) Instrución 13/2010 da Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal, do 30 de 
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novembro 

- (10) Circular 1/2011 do CGSIB Departamento de Xerontoloxía da Área de Benestar do CGSIB 

 

Sistemática que hai que seguir:  

1. Presentación de solicitude: o proceso comeza cando o potencial usuario presenta a súa 

solicitude por calquera das vías dispoñibles. 

A solicitude terá que ir acompañada de toda a documentación que se sinala na circular     

“Procedemento para o acceso a prazas dos centros de día, os apartamentos tutelados e as 

prazas residenciais xestionados polo Consorcio”, do 4 de marzo de 2008 (1) e que aparece 

indicada no propio formulario da solicitude. 

 

2. Comisión de valoración e seguimento (CVS): de xeito ordinario a comisión de valoración das 

solicitudes reúnese cando se xuntan 5 ou máis solicitudes e, a maiores, todas as veces que se 

estime oportuno por parte da Dirección do centro ou dos servizos centrais do Consorcio. A súa 

función é a de emitir unha valoración do expediente do solicitante. O seu funcionamento está 

regulado pola circular (2) e a resolución (3). Ademais, para a tramitación administrativa dos 

expedientes resultantes deberanse ter en consideración as indicacións incluídas na circular (4). 

Por último, para o cálculo dos custos que lle suporá o servizo ao usuario aplicaremos as contías e 

baremos establecidos na circular (5). No caso de usuarios derivados de PIAS, terase en conta o 

Decreto  15/2010 (7). En todos os casos se terá en conta a circular 1/2011 da Área de Benestar 

do Consorcio. 

Como evidencia documental da realización das súas tarefas, a Comisión de valoración e 

seguimento (CVS) achegará a acta da reunión aos servizos centrais do Consorcio, acompañada 

pola proposta. A valoración dos expedientes individuais quedará no centro, xunto coa copia da 

acta e a proposta. Á súa vez, o xerente do Consorcio emitirá a resolución pola que se fai pública a 

puntuación dos usuarios valorados. 

 

 

3. Ingreso – período de adaptación: unha vez que o usuario accede ao centro de día deberá     

asinar a aceptación de praza e o contrato de prestación de servizo e terá que ser informado (este 

ou ben os seus familiares, se é o caso) das normas do Regulamento de réxime interno (RRI) do 

centro, facilitándoselle unha copia del. Á súa  vez, recollerase toda a documentación esixida para 

a formalización do contrato -segundo explica o RRI-.  Abrirase un expediente por usuario, de 
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acordo coa sistemática de codificación regulada na circular (4), e neste expediente figurará a ficha 

de usuario e irase arquivando toda a documentación referida a el ao longo da prestación do 

servizo. Asemade, será anotado no rexistro de usuarios a fin de poder actualizar  as novas 

incorporacións ao centro. No momento do ingreso, sempre que proceda, deberán tamén 

rexistrarse os seguintes aspectos: cal é o gardador de feito do usuario - por medio dunha 

declaración do gardador de feito-, e as pertenzas do usuario que o centro custodiará (xeralmente  

as pertenzas custodiadas polo centro son: unha muda completa, o neceser de aseo, e a 

medicación recollida na folla de medicación).   

 Durante 30 días o usuario permanecerá en período de adaptación, rematado o cal a Comisión 

técnica de avaliación e intervención deberá emitir unha avaliación do usuario, de acordo coa 

información incluída no informe de valoración inicial, e pronunciarase sobre se o período de 

adaptación se levou a cabo con éxito ou se, pola contra, as necesidades do usuario teñen que ser 

atendidas conforme a outros recursos asistenciais. Sexa cal sexa o resultado do período de 

adaptación o centro xustificará a súa decisión e documentaraa na acta de reunión da Comisión 

técnica de avaliación e intervención (CTAI). Anexo XI. 

Rexistros:  

Para a solicitude 

1. Solicitude de ingreso nos centros de día do Consorcio (anexo I). Deberá achegarse toda a 

documentación esixida para a tramitación da solicitude.  

2. Informe de saúde (anexo II) 

3. Informe social (anexo III) 

Para a Comisión de avaliación e seguimento 

4. Acta de reunión da Comisión de valoración e seguimento (anexo IV) 

5. Valoración final dos expedientes de solicitude (anexo V) 

6. Proposta da Comisión de valoración e seguimento (anexo VI) 

7. Resolución da Xerencia do Consorcio  

8. Aceptación / non aceptación de praza (anexo VII) 

9. Declaración de gardador de feito (anexo VIII) 

Para o ingreso – período de adaptación 

10. Valoración inicial e de seguimento da Comisión técnica de avaliación e intervención (anexo 

IX) 

11. Relación de pertenzas (anexo X) 

12. Acta da reunión da Comisión técnica de avaliación e intervención (anexo XI) 
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13. Contrato de prestación de servizos (anexo XII) 

14. Expediente do usuario 

15. Libro de rexistro de usuarios  

16. Ficha de usuario (anexo XIII) 

 

 

Responsabilidades:  

A CVS será responsable de valorar as solicitudes, os informes de saúde e informes sociais e de 

levantar acta da súa decisión. 

 

A Comisión técnica de avaliación e intervención será a responsable de facer o seguimento do 

usuario no seu período de adaptación e de elaborar a valoración inicial de avaliación e 

intervención. 

 

O xerente do Consorcio fará pública a puntuación dos usuarios valorados. 

 

A dirección do centro será a responsable da sinatura do contrato e da custodia  da documentación 

implicada nesta e no expediente do usuario. 

 

 

 

PRESTACIÓN DO SERVIZO 
 

Alcance: o proceso de prestación do servizo incorpora todas as actividades de planificación, 

execución e seguimento do funcionamento do centro e da atención aos usuarios. 

 

Sistemática que debe seguir:  

As actividades que se van levar a cabo para a prestación do servizo implican dous niveis de 

actuación: centro e usuario. Estes dous niveis de actuación están fortemente relacionados e 

lévanse a cabo de xeito parello. Temos establecida a diferenciación como xeito de facilitar a 

exposición do procedemento. En ambos os dous niveis de actuación contemplaremos a 

planificación, execución, seguimento e nova planificación, se procede, das actividades que se 

desenvolven en cada eido coa finalidade de establecer un funcionamento acorde co ciclo de 
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mellora continua que esixe a norma de referencia. 

I. ACTIVIDADES QUE HAI QUE LEVAR A CABO A NIVEL CENTRO: 
 

1. Xestión das actividades de atención terapéutica: neste apartado establecemos a 

sistemática que hai que seguir conforme á organización interna do centro para poder levar a 

cabo o seu servizo de atención. 

 

a. Planificación das actividades: deberase levar a cabo unha planificación das 

actividades do centro e establecer o horario e calendario no que se realizarán. Esta 

planificación pode articularse conforme a un programa fixo de actividades, tal e como 

recolle o formulario, de xeito que haxa unha planificación semanal fixa durante todo o 

ano ou realizarse conforme a unha periodicidade determinada que o centro estableza 

(mensual, trimestral...). En todo caso, sempre deberá quedar constancia documental 

da planificación realizada. 

Tal e como comentamos no Manual de calidade, as actividades non son deseñadas 

individualmente senón que se aplican técnicas xa asentadas historicamente na práctica 

terapéutica. O persoal do centro definirá o seu horario / calendario. 

 

b. Execución das actividades: coa finalidade de coñecer se a actividade de atención 

terapéutica se está desenvolvendo de acordo co planificado e de dispoñer de 

información sobre o seu decurso, establecerase unha sistemática de rexistro da 

execución das ditas actividades. Para este rexistro, e tendo en conta que o máis 

habitual é que a planificación siga o seu curso, documentaremos cada vez que se 

produza un incumprimento do plan (ex: suspensión das actividades planificadas para 

realizar unha actividade extraordinaria como bailes, visitas etc.), establecendo medidas 

de nova planificación se fose necesario (algo que dada a natureza da actividade 

seguramente será pouco ou nada habitual). O documento no que se rexistre esta 

información será elixido polo centro, se ben se recomenda o uso dalgún dos 

documentos empregados na xestión da actividade, por exemplo: reverso da 

planificación do horario de actividades, documento de seguimento diario de  usuarios -

ver: actividades que hai que levar a cabo a nivel de usuario)-,  ou o rexistro de 

incidencias. 

 

c. Seguimento e nova planificación das actividades: deberase efectuar un seguimento 
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e unha valoración periódica das actividades e do seu desenvolvemento. A 

periodicidade queda a elección do centro pero haberá que ter en conta que deberá 

existir polo menos un seguimento e unha valoración intermedia, por exemplo, a 

mediados de ano, para evitar arrastrar erros durante todo o exercicio cando se 

poderían ter detectado en fases temperás. Sempre deberá quedar evidencia 

documental do seguimento e valoración das actividades, por exemplo, a través da acta 

de reunión, polo que se recomenda que se aproveiten as reunións ordinarias do equipo 

terapéutico que cadren nas datas próximas ás que haxa  que efectuar o seguimento, 

incluíndo aquel como un punto máis da orde do día.  Se nestes seguimentos se 

detectase que a planificación ou a execución das actividades non é a axeitada, 

deberase planificar de novo, deixando constancia documental clara, xa sexa conforme 

ao mesmo modelo documental empregado inicialmente ou ben, segundo outro 

documento no que se recollan os mesmos parámetros de planificación. 

 

2. Xestión do servizo de comedor: este punto quere chamar a atención sobre os aspectos que 

hai que controlar no servizo de comedor dos centros que, se ben é imposible de segregar do 

apartado anterior xa que forma parte da propia planificación do centro e da propia atención ao 

usuario, require o establecemento de controis concretos.  O servizo de comedor dos centros 

de día do Consorcio realízase a través de contratos con empresas externas. 

 

II. ACTIVIDADES QUE HAI QUE LEVAR A CABO A NIVEL USUARIO: 
 

A atención terapéutica a usuarios divídese en dúas grandes áreas: 

 

a. Área funcional: esta área fai referencia ás capacidades implicadas na realización das 

actividades básicas e instrumentais da vida diaria e supón un dos piares cos que hai que traballar 

para preservar a autonomía funcional. Os aspectos que se deben controlar son: 

Controis de saúde: administración de medicamentos. 

•  Mobilización física. 

 

b. Área psicosocial: área conformada por parámetros psicolóxicos e sociais que abranguen 

capacidades cognitivas, emocionais e de relación. 

 

As actividades incluídas na planificación a nivel centro (apartado I) van encamiñadas á atención 
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das dúas áreas. Debaixo de todas as actividades hai subxacente un carácter transversal, de xeito 

que incide en ambas as dúas áreas simultaneamente, se ben a focalización principal ou o maior 

peso terapéutico recae principalmente nunha delas.  Para a participación dos usuarios nas 

diferentes actividades teremos como punto de partida unha avaliación inicial do usuario e para a 

valoración e seguimento da súa repercusión establecerase a súa avaliación periódica conforme ao 

documento de avaliación.  

 

 

1. Valoración inicial, determinación de obxectivos e definición da opción terapéutica: cada 

usuario terá que ser avaliado de xeito individualizado a fin de dispoñer dun informe completo 

sobre a súa situación de partida, esta valoración inicial deberá documentarse nun informe de 

valoración inicial da Comisión técnica de avaliación e intervención (liña base) e incluír tanto a 

valoración da área funcional como da psicosocial (as áreas mínimas sobre as que debemos 

ter información figuran no rexistro). Segundo esta avaliación inicial deberanse definir uns 

obxectivos terapéuticos por usuario, entendendo que os tres obxectivos xerais do centro son 

aplicables a todos os usuarios (manter, retrasar, recuperar) e, a maiores, deberanse definir 

obxectivos específicos para o caso concreto do usuario. Por último, conforme aos obxectivos 

que teñamos marcados establecerase cal é a opción terapéutica máis apropiada para a súa 

consecución, se ben partimos da base de que todos os usuarios atenderán a todas as  

actividades do centro (sempre que o permita o seu estado de saúde) e que a opción 

terapéutica se moverá no eido de prestar maior apoio ou atención ás actividades máis 

relacionadas cos obxectivos definidos para o usuario. 

 

2. Execución das actividades de atención á área funcional: dentro deste punto teremos 

actividades nas que predominan aspectos encamiñados ao apoio, rexistro e monitorización en 

determinados aspectos e parámetros relacionados co día a día, e actuacións dirixidas á 

exercitación de capacidades directamente relacionadas coa optimización do grao de 

autonomía que o usuario presenta. 

a. Actividades da vida diaria: farase un control diario das rutinas de alimentación, 

deposición/micción, e camiñar, no caso das persoas que o precisen. Deberá existir un 

rexistro documental da actividade de cada usuario neses aspectos. Resulta de gran 

importancia igualmente o rexistro de caídas, tanto as acontecidas no centro como as 

que se producen no domicilio, sempre e cando o centro sexa coñecedor delas. O 

rexistro deberá efectuarse no libro de incidencias  e cubrirase o informe de caídas 
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(anexo XVIII), que formará parte do expediente individual de cada usuario. 

b. Controis de saúde: en caso de que sexa necesario que durante a estancia do usuario 

no centro se siga unha pauta de administración de medicamentos por prescrición 

médica, rexistrarase a administración das diferentes tomas, para iso empregaremos os 

campos habilitados para tal fin no rexistro de AVD. Para evitar medicacións erróneas 

disporemos dun documento no que figure o/s medicamento/s a administrar, a posoloxía 

indicada polo seu médico e o período de tempo que dura o tratamento. Este rexistro 

deberá estar sempre acompañado dalgunha evidencia documental que demostre que a 

medicación foi prescrita por un médico ( copia das receitas, informe do médico...), 

ademais, neste documento estará incluída a medicación que poida tomar o usuario con 

carácter ocasional (cando teña dor, axitación, etc) sempre e cando estea  pautada polo 

médico. 

 

c. Mobilizacións físicas: inclúense aquí actividades, tanto de carácter de grupo 

(xerontoximnasia) como de carácter individual, encamiñadas á mellora da función física 

dos usuarios. Ambas as dúas forman parte da planificación xeral de actividades 

ordinarias do centro (incluídas na planificación das actividades do centro) e, como xa 

comentamos antes, todos os usuarios participan nelas polo que non é necesario o seu 

rexistro diario por usuario. 

 

d. Seguimento do estado funcional xeral do usuario: efectuarase un seguimento diario 

do estado funcional xeral do usuario, para iso incluímos unha serie de campos 

habilitados para tal fin no rexistro de seguimento diario de usuarios. 

 

3. Execución das actividades da área psicosocial: o maior peso terapéutico destas 

actividades céntrase na atención ás capacidades cognitivo-condutuais e sociais- relacionais do 

usuario. Ditas capacidades relaciónanse entre si, polo que as actividades terapéuticas coas 

que traballamos, como xa comentamos, son de natureza transversal e todos os usuarios 

participan nelas, non sendo así necesario o seu rexistro diario, se ben se deberá rexistrar 

diariamente o estado das áreas cognitivo-condutual e social – relacional. A metodoloxía de 

obtención desta información será a observación do usuario ao longo do desenvolvemento das 

diferentes actividades. Anexamos formulario que permite o rexistro desta gran cantidade de 

información nunha única páxina por mes, o rexistro de seguimento diario de usuarios.  
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4. Avaliación periódica do usuario, seguimento de obxectivos terapéuticos e valoración da 

opción terapéutica: deberá efectuarse un seguimento dos usuarios por medio dunha 

avaliación periódica, esta avaliación permitiranos coñecer a evolución do usuario pero tamén 

valorar o grao de consecución dos obxectivos marcados para aquel (e mesmo valorar a 

pertinencia de definir uns novos) e obter información para valorar a opción terapéutica que 

tiñamos marcado (foi axeitada?, hai cambios no estado do usuario que determinen unha 

modificación da opción terapéutica?). Toda esta información deberá quedar recollida 

documentalmente nun informe de avaliación coa periodicidade que estableza o centro pero 

que en ningún caso deberá superar os 6 meses. Esta avaliación revisará a situación do 

usuario nos mesmos parámetros avaliados no informe de valoración inicial da Comisión 

técnica de avaliación e intervención a fin de obter datos coa mesma estrutura e así facilitar a 

análise da evolución do usuario ao longo das súas avaliacións periódicas. 

 

Rexistros:  

1. Planificación de horario de actividades (anexo XIV). 

2. Valoración inicial e de seguimento da Comisión técnica de avaliación e intervención (anexo 

IX). 

3. Rexistro AVD (anexo XV). 

4. Folla de medicación de usuario (anexo XVI) 

5. Rexistro seguimento diario ( anexo XVII). 

6. Informe de caídas (anexo XVIII) 

7. Libro de incidencias 

 

Responsabilidades:  

 

 É responsabilidade do equipo técnico (profesionais técnicos especializados), a 

planificación periódica de actividades do centro e é responsabilidade da dirección do centro 

aprobala. 

 É responsabilidade da dirección do centro o seguimento da execución das actividades e  

de todo o equipo terapéutico (integrado por todos os profesionais do centro), informar á dirección  

cando se realizan actividades diferentes das planificadas. 

  É responsabilidade do equipo técnico,  o seguimento e valoración periódica das 

actividades executadas no centro. 
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A dirección é a responsable de que se cubran os controis de temperaturas precisos na 

rexeneración e recepción de comidas.  

Son responsabilidade da Comisión técnica de avaliación e intervención, as valoracións 

iniciais e periódicas dos usuarios. 

É responsabilidade do/s xerocultor/es o rexistro das AVD e do equipo técnico e 

xerocultores,  o das caídas. 

 É responsabilidade de todo o equipo o rexistro de seguimento diario de usuarios . 

 

 

XESTIÓN DE BAIXA 
 

Alcance: o proceso de baixa regula todas as actividades que hai que levar a cabo para a 

formalización das baixas de usuarios. 

 

Documentación de referencia:  

- (6) RRI. 

- (1) Circular  “Procedemento para o acceso a prazas dos centros de día, os apartamentos 

tutelados e as prazas residenciais xestionados polo Consorcio”, do 4 de marzo de 2008. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

A posta en marcha do procedemento pode realizarse por dúas vías: a baixa voluntaria e a  baixa 

obrigatoria e, dependendo do caso que hai que xestionar, deberemos aplicar diferentes 

sistemáticas. 

 

1. A baixa voluntaria pode vir determinada polo falecemento do usuario ou pola súa 

solicitude de abandonar o centro definitivamente. No primeiro caso, a baixa tramítase de 

oficio - comunicándoa ao CGSIB-, dáse de baixa ao usuario do rexistro de usuarios e 

arquivase o seu expediente no propio centro. No caso de baixa por solicitude do usuario, 

este  deberá cubrir a solicitude de baixa e, logo da súa valoración por parte do centro, 

comunicarase a decisión ao CGSIB. 
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2. Cando a baixa implique o traslado de expediente deberase rexistrar a solicitude de 

traslado, segundo formulario incluído na circular 1/2011 

 

 

3. A baixa obrigatoria pode vir causada por calquera das circunstancias indicadas para o 

caso no RRI (6) e na circular de funcionamento (3). No caso de poñerse en marcha un 

proceso de baixa forzosa será preciso convocar á Comisión TAI, quen tomará a decisión 

de recomendar ou non a baixa do usuario. Esta decisión terá que quedar 

convenientemente documentada na acta da reunión da dita comisión e nos informes 

técnicos que se precisen anexar. A decisión deberá ademais comunicarse aos servizos 

centrais do CGSIB, que terán que poñer en coñecemento da situación á familia e atender 

as alegacións que se poidan formular no período reservado para ese fin. Unha vez 

finalizado o período de alegacións e valoradas estas, se procede, emitirase unha 

comunicación coa decisión definitiva para o caso. 

 

 

Rexistros:  

1. Comunicación de baixa voluntaria do usuario (solicitude de baixa) (anexo XIX). 

2. Acta de reunión da Comisión técnica de avaliación e intervención (anexo XI) 

3. Comunicación de baixa voluntaria a CGSIB (anexo XX) 

4. Solicitude de traslado do expediente, segundo formulario incluído na circular 1/2011. 

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade da dirección a recepción de solicitudes de baixa voluntaria. 

 

É responsabilidade da CTAI as solicitudes de baixa voluntaria e a recomendación de baixa 

forzosa. 

 

É responsabilidade do responsable do Departamento de Xerontoloxía do CGSIB,facilitar  

información ás familias de usuarios implicados nunha tramitación de baixa forzosa, atender as 

alegacións e resolver os expedientes de baixa forzosa. 
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Capítulo 2 

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE HAI QUE TER EN CONTA NAS ACTIVIDADES DE APOIO:  

PROCESOS DE APOIO A OPERATIVOS 
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Tal e como se identifica no mapa de procesos que figura no Manual de calidade, os procesos implicados na 

prestación do servizo son:  

 

• XESTIÓN DE RCURSOS HUMANOS (RRHH) 

• XESTIÓN DE EQUIPOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURAS 

• XESTIÓN DE MERCAS E PROVEDORES 

• COMUNICACIÓN 

• CONTROL DA DOCUMENTACIÓN E OS REXISTROS 

 

A continuación recollemos as especificacións que é necesario ter en conta na execución de ditos procesos. 

 

XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) 
 

Alcance:  o proceso de xestión de RRHH abrangue todas as actividades encamiñadas a asegurarse de  

que as persoas integrantes da organización cumpren cos requisitos de capacitación esixidos para prestar un 

servizo de calidade, así como para que esta dispoña e manteña a información referente á súa formación 

como traballador en materias que estean relacionadas directamente coa calidade do servizo prestado. 

 

Documentación de referencia:  

Lei de contratación pública. 

Pregos de convocatoria de emprego público. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

2. En relación co proceso selectivo:  o persoal dos centros de día contrátase conforme á lexislación de 

contratacións públicas vixente. Polo tanto, os requisitos que deben cumprir os candidatos e a 

metodoloxía de selección establécense na convocatoria pública de emprego pola que se fai a 

contratación do persoal dos centros de día do CGSIB. 

3. En relación coa formación dos traballadores dos centros en materias directamente relacionadas 

coa calidade do servizo: a dirección do centro, anualmente, elevará aos servizos centrais do CGSIB a 

detección de necesidades de formación en materia de calidade e/ou relativa a materias que incidan 

directamente na calidade do servizo. Esta comunicación efectuarase conforme á realización do informe 

de entrada á revisión do sistema por parte do responsable de calidade no centro (dirección) e 

especificará se as necesidades formativas detectadas se poden satisfacer segundo os recursos do 

propio centro (p.ex. sesións formativas para a aclaración de aspectos da documentación do sistema) ou 

se é necesaria a implicación de recursos alleos ao centro (ex: docentes externos). Dende os servizos 
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centrais do CGSIB valorarase a aprobación de accións formativas concretas para cada centro e/ou a 

elaboración dun plan de formación conxunto para a rede de centros pero, en calquera caso, deberá 

quedar constancia documental da decisión tomada conforme por exemplo  ao informe de saída da 

revisión por parte do xerente adxunto. 

Unha vez que a formación se leve a cabo por calquera das dúas vías citadas o centro deberá rexistrar as 

actividades formativas directamente relacionadas coa calidade do servizo e para iso cumprimentarase un 

rexistro de acción formativa Interna. 

Por último, anualmente, e unha vez máis no informe de entrada á revisión do sistema, o responsable de 

calidade no centro (dirección) deberá facer unha valoración da eficacia das accións formativas 

executadas , ben conforme á expedición de diplomas por parte da entidade que as imparte, de ser o 

caso, ou ben conforme a unha valoración interna a semellanza da proposta no formulario de rexistro de 

acción formativa interna. 

Rexistros:  

1. Informe de entrada á revisión do sistema. 

2. Informe de saída da revisión do sistema. 

3. Rexistro de acción formativa interna (anexo 1) 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade dos servizos centrais do CGSIB a convocatoria pública de emprego para a contratación 

do persoal dos centros día do CGSIB. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade no centro (dirección) a detección de necesidades formativas 

e a súa comunicación aos servizos centrais do CGSIB así como o rexistro e a valoración da eficacia das 

accións formativas executadas. 

 

 

XESTIÓN DE EQUIPOS, MATERIAIS E INFRAESTRUTURAS 
 

Alcance: o proceso de xestión de equipos, materiais e infraestruturas inclúe todas as actividades 

encamiñadas a asegurarse da disposición e mantemento en óptimas condicións dos equipos, materiais e 

infraestruturas directamente implicados na prestación do servizo. 

 

Documentación de referencia:  

Documento de determinación dos requisitos de infraestrutura e dotación dos centros de día do CGSIB. 
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Sistemática que hai que seguir:  

Antes de comezar a exposición da sistemática que hai que seguir, débese definir o que entendemos por 
equipos e materiais e por mantemento correctivo e preventivo: 

• Equipo: enténdese por equipo, todo dispositivo que precisa de mantemento. 

• Material inventariable: enténdese por material inventariable todo dispositivo que non 

precisando de mantemento se caracteriza por non sufrir desgaste a consecuencia do seu 

emprego e/ou por ter baixa frecuencia de reposición.  

• Material funxible: enténdese por material funxible todo dispositivo que non precisando de 

mantemento se caracteriza por sufrir desgaste a consecuencia do seu emprego ou por ter un 

único uso, así como pola alta frecuencia de reposición e o seu baixo custo (pilas, papel, 

material de escritorio, CD´s...) 

• Mantemento preventivo: aquel que se leva a cabo nos equipos de xeito proactivo, cunha 

periodicidade determinada sen necesidade de que medie avaría para iso. 

• Mantemento correctivo: aquel que se leva a cabo como reacción á detección dunha avaría. 

 

Actuacións a levar a cabo na xestión de equipos: 

 

1. Inventariado:  deberase dispoñer dun inventario dos equipos e materiais inventariables dispoñibles no 

centro. O material funxible non se incluirá no inventariado dado que o seu control non se considera 

crítico por mor da facilidade, rapidez e baixo custo de adquisición. O inventario incluirá a información 

referida no modelo formulario (anexo XL),  que xuntamos como proposta. Poderase ter un inventario 

dos equipos cuxo mantemento preventivo vai por conta do propio centro e outro para os equipos que 

precisan dun mantemento preventivo alleo. 

 

2. Identificación: todos os equipos deberán estar claramente identificados conforme a un número de 

identificación que figurará no propio equipo e no inventario. Poderase empregar o número de serie do 

aparato ou asignarlle un número de identificación novo. 

 

3. Mantemento preventivo e mantemento correctivo: os equipos deberán ser sometidos a un 

mantemento preventivo para asegurar que estean en óptima disposición para a prestación do servizo. 

Para os equipos que, polas súas características técnicas ou por un contrato cun provedor de 

mantemento, teñen unha periodicidade de revisión xa marcada, respectarase esta; deberá quedar 

evidencia documental da revisión efectuada, ben na ficha de vida de equipo ou por medio dos partes de 

traballo da empresa de mantemento. Para os restantes equipos realizarase unha revisión anual, a 

revisión poderá rexistrarse nunha copia da propia listaxe de equipos, no campo de observacións ou na 

ficha de vida de cada equipo. 

No caso do mantemento correctivo, xa sexa levado a cabo polo propio persoal do centro ou por persoal  
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alleo, tamén deberá rexistrase na ficha de vida do equipo ou ben deixar constancia segundo o parte de 

traballo que facilite o técnico alleo. 

 

4. Mantemento de dispositivos de seguimento e medición: os equipos que teñen por finalidade a 

obtención de datos de medición deben someterse a un control que asegure a obtención de datos 

precisos. Este control, dependendo do tipo de dispositivo e a finalidade e repercusión que teña na 

calidade da prestación do servizo, poderá efectuarse conforme a verificacións periódicas ou 

calibracións. Na ficha de vida deste tipo de equipos deberán figurar as instrucións para levar a cabo 

este control e, ademais, o rexistro dos controis efectuados. 

5. Limpeza e mantemento de infraestruturas: asegurarase que o centro se atope en todo momento en  

boas condicións de hixiene e limpeza, xa sexa utilizando persoal propio ou alleo. No caso de que a 

limpeza a realice con persoal do centro, deberá existir un plan de limpeza que determine a periodicidade 

de limpeza das diferentes estancias en función da necesidade específica de cada unha delas, así como 

un rexistro de execución das tarefas planificadas. No caso de limpeza executada por persoal alleo,  

haberá que gardar rexistro da verificación periódica dos espazos a fin de asegurar que estes se atopan 

en correcto estado de limpeza. Deberase poñer especial coidado na limpeza e hixiene das áreas onde 

se leve a cabo a manipulación de alimentos (cociña e comedor). 

 

Rexistros:  

1. Listado de equipos (anexo 2) 

2. Ficha de vida (anexo 3) 

3. Partes de traballo de empresas externas de mantemento  

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do responsable de calidade do centro asegurar que se efectúa o inventariado dos 

equipos e materiais inventariables. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade asegurar que se leva a cabo o mantemento preventivo e 

correctivo dos equipos e o seu rexistro. 

 

XESTIÓN DE MERCAS E PROVEDORES 
 

Alcance: o proceso de xestión de mercas e provedores inclúe todas as actividades que hai que levar a 

cabo para a provisión dos recursos necesarios para o funcionamento diario dos centros de día e para o 

control dos provedores que nos facilitan os ditos recursos. 
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Documentación de referencia:  

- Circular da Xerencia do CGSIB “Sobre compras en centros de día e galescolas”, do 19 de maio de 2008. 

- Circular da Xerencia do CGSIB “Sobre compras en centros de día e galescolas”, do 1 de outubro de 2007.  

- Lei de contratación pública. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

Ademais de ter en conta as circulares mencionadas, debemos cumprir a seguinte sistemática:  

• CONTRATACIÓN DE SERVIZOS MAIORES 

Os servizos que hai que contratar para o funcionamento dos centros de día son basicamente: a 

contratación das empresas que proporcionan os xantares dos usuarios e a contratación de 

empresas de controis sanitarios básicos, uniformidade e mobiliario. Dependendo da contía do 

servizo e da tipoloxía do contrato, as contratacións execútanse conforme as diferentes fórmulas de 

contratación que se prevén na Lei de contratación pública e xestiónanse dende a central do CGSIB, 

polo Departamento de Xerontoloxía, en colaboración cos Departamentos de RRHH e de 

Contratacións do CGSIB. 

 

• ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E SERVIZOS MENORES 

a) A detección da necesidade de merca pode xurdir por dúas vías: 

 - O propio centro comunica as súas necesidades: o centro fai chegar ás técnicas do 

departamento,  xa sexa por correo ordinario ou por correo electrónico, un formulario de solicitude ou 

unha listaxe de materiais para a súa adquisición.. 

 - As técnicas do departamento detectan necesidades: ben conforme  ás necesidades estimadas 

para a dotación de subministración inicial previa á apertura dos centros, ben conforme a 

necesidades puntuais detectadas nas visitas aos centros, as técnicas emiten un informe de 

necesidades ou formulan unha solicitude de merca que se tramita na central do CGSIB. 

 

b) A sistemática mediante a que se dá curso á merca por parte do departamento vai depender de 

se é unha merca colectiva (para varios centros) ou individual (para un único centro) e da contía dos 

artigos a adquirir, e é un proceso no que o centro non intervén. 

 

c) A verificación da merca lévase a cabo nos centros no momento da recepción: compróbase  que 

os materiais que se reciben coinciden cos que se recollen no albará e na factura que os provedores 
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achegan co pedido e que os materiais se reciben en condicións correctas. As directoras dos centros 

farán chegar ao Departamento de Xerontoloxía: 

• No caso de mercas realizadas directamente dende o centro: as facturas 

acompañadas dun escrito de conformidade coa recepción. 

• No caso das mercas realizadas dende o Departamento de Xerontoloxía pero 

recibidas nos centros: o albará asinado. 

• MERCAS URXENTES E PERECEDOIROS: ademais da tipoloxía de mercas descrita ata agora, 

existe unha terceira sistemática para a execución daquelas mercas de artigos que os centros 

precisan de forma urxente e que os trámites ordinarios retrasarían de xeito inadmisible, e as mercas 

de alimentos perecedoiros destinados ás merendas e almorzos dos usuarios. Nestes casos as 

mercas poden ser cursadas directamente polos centros, sen intervención do departamento xestor 

central. Son os centros entón os que realizan o pedido e neste caso o procedemento que hai que 

seguir é o seguinte: 

1. Detección de necesidade de mercas: comunicarase á dirección a necesidade de mercas, 

podendo facerse a través de comunicación verbal ou a través da súa anotación na listaxe  

de necesidade de mercas. 

2. Información para mercas: no caso das mercas á/s empresa/s coa/s que se ten asinado 

convenio/contrato, a información para a merca (pedido) recollerase documentalmente 

nunha folla de pedido (Anexo 5) e a dirección solicitará a mercancía directamente ao 

provedor. No caso das restantes mercas, deberase solicitar un presuposto ao provedor. 

Unha vez que dispoñamos do presuposto acompañarémolo do formulario de solicitude de 

merca (portada)  e ambos  os dous se presentarán aos servizos centrais do CGSIB para a 

súa valoración e aprobación, se procede. No caso do provedor habilitado, enviarase ao 

CGSIB  mensualmente un resumo das mercas efectuadas segundo a folla de resumo do 

gasto.   

3. Recepción e verificación de mercas: deberase realizar unha verificación no momento da 

recepción do produto co  fin de comprobar se o material chega en bo estado e se coincide 

co detallado no albará; a evidencia documental desta revisión será o albará punteado e 

asinado pola persoa que fai a recepción da mercancía. Por outra banda, deberase verificar 

que o que serviu o provedor coincide co que se lle solicitou, para o que contrastaremos o 

albará coa folla de pedido (no caso de mercas a proveedor habilitado) ou  coa solicitude de 

presuposto (outros provedores), quedando evidencia documental ao aparecer estes últimos 

punteados. Toda incidencia rexistrada na recepción de mercas deberá ser rexistrada na 

listaxe de incidencias de provedores. 

4. Avaliación de provedores: o control de provedores efectuarase de acordo coas 

especificacións establecidas na Instrución técnica para o control de provedores. 
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Rexistros:  

1. Correos de solicitudes con formulario de solicitude (anexo 6) / Listaxe de materiais 

2. Albarás.  

3. Facturas 

4. Listaxe de necesidade de mercas (anexo 4) 

5. Folla de pedido (anexo 5) 

6. Solicitude de presuposto a provedor 

7. Listaxe de incidencias de provedores (anexo 7) 

8. Informe de entrada á revisión do sistema. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade de todo o persoal do centro comunicar as necesidades de merca á dirección. 

 

É responsabilidade da dirección do centro supervisar que se realicen as mercas por ela autorizadas. 

 

Todo o persoal do centro poderá efectuar a recepción dos pedidos, sendo responsabilidade do receptor a 

súa verificación e a comunicación á dirección das incidencias detectadas. 

 

É responsabilidade dos  servizos centrais do CGSIB a aprobación de provedores de mercas puntuais. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade no centro a elaboración do informe de entrada á revisión do 

sistema. 

COMUNICACIÓN 
 

Alcance: o proceso de comunicación inclúe todas as comunicacións a nivel tanto interno (horizontal e 

vertical en ambos os dous sentidos) como externo. 

 

Documentación de referencia:  

N/A 

 

Sistemática que hai que seguir:  

 

1. Comunicación interna:  

• A comunicación interna no día a día do centro será principalmente a nivel verbal co fin de   

facela o mais áxil posible. Reservarase a comunicación escrita para aquelas circunstancias nas 
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que se poida ver afectada a calidade do servizo prestado, empregándose a folla de 

comunicación interna. 

• Existen unha serie de reunións periódicas do equipo técnico/ Comisión técnica de valoración- 

que se van citando ao longo do presente manual-, das que deberá quedar constancia  sempre a 

través dunha acta que deixe evidencia documental dos asistentes, dos temas tratados e das 

decisións tomadas. 

• Comunicación entre as oficinas centrais e os centros de día: a comunicación entre central e 

centros será principalmente verbal e reservarase a comunicación escrita (fax, correos 

electrónicos, outros escritos...) para aquelas circunstancias que poidan afectar á calidade do 

servizo prestado.  Normalmente a comunicación realizarase entre as directoras dos centros e as 

técnicas do departamento, o que non supón restrición algunha para que se realice con outros 

postos do organigrama. Ademais realizaranse reunións de directoras na central tantas veces 

como se considere necesario e a petición de calquera das dúas partes, en todo caso deberá 

levantarse a correspondente acta de reunión que documente toda a información referente á 

xuntanza. 

• Comité de calidade: as comunicacións relativas ao seguimento do Sistema de xestión de 

calidade realízanse a través do establecemento do comité de calidade. Existirá un comité de 

calidade xeral, integrado polo xerente adxunto, o responsable de calidade central, os 

responsables de calidade de cada centro de día, e as técnicas do Departamento de 

Xerontoloxía, que se reunirá cando proceda tratar temas relativos ao SXC ou baixo 

convocatoria da Xerencia Adxunta. Deberase levantar acta do comité a fin de documentar os 

temas tratados e os acordos aos que se chegou. 

Ademais do comité de calidade xeral poderán convocarse comités parciais, tanto a nivel de 

centro como a nivel de oficinas centrais, para tratar temas relativos ao SXC. Tales reunións 

deberán ser igualmente documentadas. Os comités de calidade parciais non teñen capacidade 

de decisión unilateral para a modificación do Sistema de xestión de calidade, incluso cando os 

cambios inflúan unicamente na parte propia do SXC. Os obxectivos e melloras tampouco 

poderán ser modificados unilateralmente. Toda proposta de cambio nestes aspectos deberá ser 

posta en coñecemento do responsable de calidade central e da Dirección da Área do Benestar, 

e tratada en comité de calidade central para a toma das decisións pertinentes. Os comités de 

calidade parciais incluirán como asistentes, cando menos, á dirección do nivel (directoras / 

director da Área de Benestar) e ao responsable de calidade e, a maiores, a todos aqueles que 

así se considere conforme á temática que se vai tratar. 

2. Comunicación co cliente: a comunicación co cliente no día a día será principalmente nos centros 

e a nivel verbal; reservarase a comunicación escrita para aquelas circunstancias que poidan ter 

efecto sobre a calidade do servizo prestado. As reclamacións deberán ser rexistradas 

documentalmente, para o que cada centro disporá de libro de reclamacións, e teráselle que dar 
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tratamento no menor tempo posible, deixando constancia documental das actuacións tomadas e do 

seu resultado (apuntándoo por exemplo no reverso do libro de reclamacións). 

 

Rexistros:  

1. Libro de comunicación interna (anexo 8) 

2. Actas de reunión/Comité de calidade (anexo 9) 

3. Folla de reclamacións  

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade de todo o persoal do centro atender as comunicacións dos clientes e informar á 

dirección da recepción de reclamacións. 

 

É responsabilidade da dirección xestionar as reclamacións dos clientes e informar delas aos servizos 

centrais do CGSIB. 

 

CONTROL DA DOCUMENTACIÓN E OS REXISTROS 
 

Alcance: o proceso de control de documentación e rexistros inclúe todas as actividades que hai que levar 

a cabo para que a documentación do SXC e os rexistros que xera estean controlados, conservados, 

custodiados e arquivados, asegurándose así  o seu bo funcionamento e a súa correcta recuperación nas  

auditorías. 

 

Documentación de referencia:  

N/A 

Sistemática que hai que seguir:  

1. Elaboración da documentación do sistema: a documentación do sistema contrólase tendo en conta o 

funcionamento en rede dos centros de día de xeito que todos os centros dispoñan da mesma 

documentación tipo: Manual de calidade e Manual técnico para a implantación e control dos procesos do 

Sistema de xestión de calidade. A documentación tipo elabórase a nivel servizos centrais, revísaa a  

comisión de direccións e finalmente é aprobada polo responsable da Área de Benestar do CGSIB. Os 

centros só deberán adaptar o organigrama que figura no Manual de calidade. O documento orixinal estará 

custodiado nos servizos centrais do CGSIB polo responsable de calidade e enviarase unha copia controlada 

a cada centro que será custodiada polo responsable de calidade do centro e estará a disposición de todo o 

persoal para a súa consulta.  
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3.  Identificación da documentación do SXC: cada centro deberá elaborar a súa listaxe de 

documentación e rexistros e manteraa actualizada segundo se vaian rexistrando cambios. 

 

4.  Distribución dos formularios no centro: o responsable de calidade facilitará a todo o persoal os 

formularios que necesiten para o desempeño das súas funcións, asegurándose de retirar os obsoletos 

cando se produzan revisións. 

 

5.  Arquivo e custodia da documentación do SXC e dos seus rexistros: o responsable de calidade 

de cada centro terá que custodiar e recuperar para as auditoras toda a documentación e rexistros que se 

aplican ao centro e o responsable de calidade central custodiará a aplicable aos servizos centrais. 

 

6. Identificación de requisitos legais e normativos: o responsable de calidade a nivel central 

deberá identificar os requisitos legais e normativos que se apliquen na actividade dos centros, para o que 

disporá dunha listaxe de requisitos legais e normativos, e comunicaraos ás direccións. 

 
Rexistros:  

1. Listado de documentación e rexistros (anexo10) 

2. Listado de requisitos legais e normativos (anexo 11) 

 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do responsable de calidade a nivel central a elaboración da documentación do SXC e a 

distribución aos centros da documentación aprobada, ademais, é responsabilidade súa a identificación e 

comunicación dos requisitos legais e normativos aplicables á actividade. Tamén deberá custodiar e 

recuperar para as auditorías a documentación e rexistros da súa responsabilidade. 

 

É responsabilidade da comisión de direccións a revisión da documentación do sistema. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade no centro a custodia, distribución e recuperación da 

documentación e rexistros do SXC no centro. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto do CGSIB a aprobación do Manual de calidade e do Manual técnico 

para a implantación e control dos procesos do Sistema de xestión de calidade. 
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Capítulo 3 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE HAI QUE TER EN CONTA NA XESTIÓN DO SXC: 

PROCESOS ESTRATÉXICOS E DE APOIO A 

ESTRATÉXICOS 
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Tal e como se identifica no mapa de procesos que figura no Manual de Calidade, os procesos estratéxicos 

son:  

 

• REVISIÓN DO SISTEMA POLA DIRECCIÓN. 

• OBXECTIVOS DE CALIDADE. 

 

Ademais, e coa finalidade de obter a información necesaria para executar estes dous procesos, no mapa 

temos identificados os seguintes procesos: 

• CONTROL E SEGUIMENTO DOS PROCESOS. 

• NON CONFORMIDADES E ACCIÓNS CORRECTIVAS-PREVENTIVAS. 

• SATISFACCIÓN DO CLIENTE. 

• AUDITORÍA INTERNA. 

A continuación recollemos as especificacións que é necesario ter en conta na execución de ditos procesos, 

comezamos polos de apoio a estratéxicos.  

 

CONTROL E SEGUIMENTO DOS PROCESOS 
 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para asegurar que obtemos 

información do desempeño dos restantes procesos integrantes do sistema de xestión. 

 

Sistemática a seguir:  

 

1. Establecemento de sistemática de control dos procesos: a metodoloxía que hai que empregar para o 

control do funcionamento dos procesos do Departamento de Benestar do CGSIB poderá ser: 

 

 a definición de indicadores de referencia que se medirán sistematicamente - ao medilos facilitarannos  

unha información que deberemos analizar periodicamente- e que nos guiarán na definición e toma de 

accións para un novo axuste do sistema. Para a definición da batería de indicadores debemos ter en 

conta que: 

o O indicador sexa medible e obxectivo. 

o Debe existir cando menos un indicador por proceso, a non ser que se xustifique que para algún 

dos procesos non sexa pertinente a definición de indicador de control, caso no que se 

establecerá outra metodoloxía para o seu control. 
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o Para cada indicador definirase un límite ou intervalo de resultado considerado satisfactorio 

(limiar de conformidade). 

 a valoración do rendemento do proceso conforme a unha análise descritiva do seu funcionamento. 

Os métodos de seguimento definidos recolleranse nun documento ao que denominaremos Táboa de 

control e seguimento de procesos (ver apéndice 2) 

 

2. Medición dos procesos: a metodoloxía, responsabilidades e prazos para a medición dos procesos do 

SXC estableceranse na Táboa de control e seguimento de procesos. O responsable de levar  a cabo a 

medición custodiará os datos obtidos ata o momento de entregarllos ao responsable de calidade para a 

súa análise. 

 

3. Análise de rendemento de procesos: a información obtida da medición de procesos será analizada 

coa periodicidade que se determine, pero tendo sempre en conta que se debe de facer polo menos 

unha análise semestral. O resultado da análise é un informe de análise de procesos e, antes da 

elaboración do informe de entrada para a revisión do sistema, farase un resumo dos datos do período 

de revisión correspondente nun informe anual de indicadores. 

 

Rexistros:  

•  Táboa de control e seguimento de procesos  

•  Informe periódico de control e seguimento de procesos  

•  Informe anual de control e seguimento de procesos 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade do responsable de calidade: 

- a definición da sistemática de control e seguimento de procesos. 

- a elaboración dos informes periódico e anual de control e seguimento de procesos 

 

É responsabilidade do xerente adxunto aprobar a táboa de control e seguimento de procesos  

 

É responsabilidade de todo o persoal, conforme a asignación de responsabilidades recollida na táboa de 

control e seguimento de procesos, a medición destes. 
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NON CONFORMIDADES E ACCIÓNS CORRECTIVAS E 

PREVENTIVAS 
 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para o control das non 

conformidades que se detecten e as accións correctivas e preventivas que se definan para o seu 

tratamento. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

 
Primeiro: definición de non conformidade 

 Entenderase por non conformidade:  

• Calquera desviación respecto dos límites de conformidade recollidos no sistema que foron 

detectados (ben por medio da execución do proceso de auditoría, do proceso de control e 

seguimento ou do funcionamento diario do centro). 

• Calquera desviación respecto dos requisitos e especificacións definidos nos procedementos do 

sistema de xestión 

• Calquera desviación respecto dos requisitos da norma de referencia UNE-EN-ISO 900:2000 que 

foran detectados. 

• Calquera incumprimento de lexislación aplicable. 

 

Segundo: tipificación de non conformidades 

 

NON CONFORMIDADES REAIS 

Faise referencia ás non conformidades que xa ocorreron e foron detectadas. Neste caso, as non 

conformidades poderán ser leves ou graves, atendendo aos seguintes criterios: 

• Leves: Todas aquelas que non afecten directa nin gravemente á capacidade de prestación do 

servizo. 

• Graves: 

 Todas aquelas que imposibiliten ou dificulten gravemente a continuidade da 

prestación do servizo. 

 A redundancia dunha non conformidade leve. 

 Incumprimentos dun apartado completo da norma de referencia. 

 O incumprimento dos límites de conformidade definidos para os indicadores. 
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NON CONFORMIDADES POTENCIAIS 

Son aquelas non conformidades que malia non ocorrer a súa potencial causa xa se detectou.  

 

Terceiro: actuación ante non conformidades 
 

As actuacións que hai que emprender no caso de non conformidade dependerán da súa tipificación e de 

que a que parte do sistema de xestión de calidade afectan: 

 

 

NON CONFORMIDADES REAIS LEVES 

 - Que afectan unicamente a partes propias de centro ou central do SXC: o responsable de 

calidade de centro e central, respectivamente,  procederá á análise das causas que a provocaron, e 

segundo iso, á definición das accións correctivas e accións correctoras necesarias para a 

eliminación destas e as súas consecuencias . 

 

 -Que afectan a partes comúns do SXC (procesos estratéxicos e de apoio a estratéxicos): o 

responsable de calidade de central procederá á análise das causas que a provocaron e segundo  

iso, á definición das accións correctivas e accións correctoras necesarias para a eliminación destas 

e as súas consecuencias . 

 

 

NON CONFORMIDADES REAIS GRAVES 

- O responsable de calidade de central procederá á análise das causas que a provocaron e, 

segundo iso, á definición das accións correctivas e accións correctoras necesarias para a 

eliminación destas e as súas consecuencias . 

 

 
NON CONFORMIDADES POTENCIAIS 

O responsable de calidade de centro e central, no correspondente centro de día e central, respectivamente, 

procederán á análise e descrición da causa da potencial non conformidade e á definición das accións 

preventivas necesarias para a súa eliminación, a fin de que aquela non se chegue a producir. 

 

Cuarto: rexistro e arquivo de non conformidades 
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Efectuarase un rexistro da ocorrencia de non conformidades segundo o modelo documental Parte de non 

conformidade/acción correctiva-preventiva. Tales partes estarán custodiados e serán arquivados polo 

responsable de calidade ao que corresponda a súa xestión como rexistros de calidade. 

Para cubrilos farase de xeito seguinte: 

 

A. DESCRIBIR E TIPIFICAR A NON CONFORMIDADE 

 

Cumprimentarase o primeiro apartado do parte indicando: breve descrición da non conformidade real ou 

potencial, persoa que a detectou e data de detección. Por outra banda,  realizarase a tipificación da non 

conformidade segundo as indicacións do apartado segundo da  presente norma. 

 
 

 

B. DEFINIR TRATAMENTO 

O responsable de calidade definirá o tratamento que hai que dar á  non conformidade dependendo da súa 

tipificación, tal e como se expón no apartado terceiro: 

 

- No caso de ser non conformidade real: realizarase unha análise das causas da non conformidade e 

definiranse as accións correctivas/medidas correctoras pertinentes. 

 

- No caso de ser non conformidade potencial: describiranse aqueles aspectos que foron identificados como 

posibles causantes dunha non conformidade potencial e definiranse as accións preventivas pertinentes 

(marcar casiña acción preventiva). 

 

En ambos os dous casos definirase ademais cal será a evidencia conforme a que se verificará a 

implantación das accións e as medidas tomadas.  
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Para cada actuación, o responsable de calidade asignará sempre o responsable de realizala e o prazo. Por 

último, fixará a data na que el mesmo efectuará a verificación da execución das accións propostas por parte 

dos responsables asignados e nos prazos fixados. 

 

Temos aquí a modo de exemplo algunha causa coa súa correspondente acción correctiva. 

 

C. PECHE DO PARTE 
Unha vez  que se executen as actuacións definidas, verificarase a súa efectividade: no caso de que se  

considere que foron efectivas o responsable de calidade dará por pechado o parte por medio da súa data e 

sinatura, pero se pola contra se considerasen as actuacións ineficaces, derivarase a un novo parte e 

comezarase de novo o proceso. 

 

 

 
DETERMINACIÓN DA CONFORMIDADE DO SERVIZO 

Para a valoración da conformidade do servizo estableceremos tres bloques de actividade e en cada unha 

delas analizaremos un indicador de conformidade: 

  

ANÁLISE DE CAUSAS ACCIÓNS CORRECTIVAS 

Erro humano / confusión Corrixir o error 

Esquecemento Comunicación 

Descoñecemento Formación  

Falta sistemática Definir  a sistemática 
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a. Xestión dos centros de atención a persoas maiores (actividades a nivel de servizos centrais 

para o servizo de planificación, xestión e seguimento da Rede de centros de atención a 

persoas maiores) 

TERASE EN CONTA O RESULTADO DO INDICADOR DE CONTROL DE PROCESO 

MARCADO NA TÁBOA DE INDICADORES COMO MEDIDA DE REFERENCIA. SE O 

INDICADOR SE MANTÉN DETRO DO U.C. PARA EL DEFINIDO, ENTENDERASE QUE 

ESTA PARTE DO SERVIZO É CONFORME 

 

b. Prestación do servizo nos centros (actividades a nivel de centros para a prestación do 

servizo de atención a persoas maiores na rede de centros dependentes do CGSIB)  

TERASE EN CONTA O RESULTADO DO INDICADOR DE CONTROL DE PROCESO 

MARCADO NA TÁBOA DE INDICADORES COMO MEDIDA DE REFERENCIA. SE O 

INDICADOR SE MANTÉN DETRO DO U.C. PARA EL DEFINIDO, ENTENDERASE QUE 

ESTA PARTE DO SERVIZO É CONFORME 

 

c. Xestión do programa Xantar na Casa (actividades relativas á xestión do programa) 

SEGUNDO O INFORME DE CONFORMIDADE QUE A TÉCNICA RESPONSABLE 

ELABORA TRAS VERIFICAR OS ALBARÁS DE ENTREGA DE MENÚS  

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade de todo o persoal do departamento e de centros comunicar ao seu responsable de 

calidade de referencia a ocorrencia de non conformidades. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade central e de centro o rexistro e definición de accións ante 

non conformidades e incidencias, conforme a distribución de responsabilidades arriba descrita. 

 

Rexistros:  

•  Parte de non conformidade e acción correctiva/preventiva (anexo 12) 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a realización da auditoría 

interna no Departamento de Xerontoloxía do CGSIB e nos centros de día dependentes del. 
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Sistemática que hai que seguir:  

1. Planificación da auditoría: deberase establecer a planificación das auditorías internas do SXC. Unha 

vez planificado o programa de auditorías comunicaráselle ao persoal afectado as áreas que nas que se vai 

realizar a  auditoría. A  planificación evidenciarase por medio da acta do comité de calidade, no informe de 

revisión do sistema ou en calquera outro soporte documental. 

 

2. Realización de auditoría: as auditorías efectuaranse a través dun/s auditor/es interno/s designado/s que  

 tanto poden formar parte da organización como ser externos a ela. En todo caso o CGSIB debe asegurarse 

que o/s auditor/es cumpre/n cos seguintes requisitos: formación en calidade de polo menos 100 horas, ter 

realizado cando menos 5 auditorías internas (para acreditalo disporase do currículo do/s mesmo/s ). O/s 

auditor/es deberán enviar ao centro con anterioridade á data prevista de auditoría unha planificación na que 

se expoñan as áreas que van ter auditoría e horario dela. O resultado da auditoría será un informe de 

auditoría no que figurarán as desviacións detectadas. A toda desviación detectada en auditoría corresponde 

a apertura do correspondente parte de non conformidade e acción correctiva e preventiva. 

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade do responsable de calidade central a planificación das auditorías, a coordinación da 

realización da auditoría e a definición de accións correctivas para as desviacións detectadas. 

 

É responsabilidade do/s auditor/es interno/s a realización da/a auditoría/s interna/s e do informe. 

 

Rexistros:  

•  Acta comité de calidade / Informe de revisión do sistema  

•  Plan de auditoría  

•  Informe de auditoría interna.  

 

 

SATISFACCIÓN DO CLIENTE 
 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que  seguir para a realización do seguimento 

de todos os clientes do Departamento de Benestar do CGSIB dentro do alcance do SXC. 

 

 

Sistemática a seguir:  
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Antes de establecer a sistemática que hai que seguir para a obtención de datos e a súa análise e 

tratamento, definiremos cales son os nosos clientes. Temos identificados tres clientes na nosa actividade: 

• En relación co servizo de atención a persoas maiores na rede de centros do CGSIB 

 1º  Cliente Interno: os propios centros son clientes do servizo de planificación, xestión e seguimento 

da rede que se realiza dende o Departamento de Xerontoloxía e que personificaremos nas súas 

direccións. 

 2º  O cliente externo: é dicir, os receptores do servizo, os usuarios e/ou as súas familias 

• En relación co programa Xantar na Casa 

3º O cliente é o concello no que se presta o servizo, na persoa do responsable de servizos 

sociais. 

 

1. Obtención de datos: polo que se refire á satisfacción do cliente interno, as direccións dos centros, 

pasase anualmente unha enquisa da que se extrae a información necesaria. En relación co cliente externo,  

o CGSIB realiza periodicamente estudos de satisfacción de usuario para o programa Xantar na Casa, que 

inclúen os/as traballadores/as socias dos concellos e estudos de satisfacción dos usuarios dos centros de 

atención a persoas maiores. Ditos estudos dan como resultado un extenso informe sobre numerosos 

aspectos relacionados coa satisfacción dos usuarios.  

2. Análise de datos: deberá realizarse unha valoración dos resultados do informe de satisfacción de 

ambos clientes no informe de revisión do sistema para determinar se é necesaria a toma de accións 

respecto á mellora dos requisitos do servizo segundo as especificacións do cliente. 

 

Responsabilidades:  

 

É responsabilidade do xerente adxunto promover os estudos de satisfacción de usuarios e direccións 

facilitando o acceso aos recursos necesarios e revisar as propostas de acción do responsable de calidade 

para dar resposta ás necesidades expresadas polos clientes, a fin de propoñer á Xerencia aquelas que se 

consideran pertinentes. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade da central a valoración dos resultados dos estudos de 

satisfacción e a proposta de accións para dar resposta ás necesidades expresadas polos clientes. 

 

Rexistros:  

•  Informe de satisfacción 

•  Informe de saída á revisión do sistema.   

 

REVISIÓN DO SISTEMA POLA DIRECCIÓN 
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Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a realización da revisión do 

SXC do Departamento de Benestar do CGSIB a fin de asegurar que se dispoña da información necesaria 

para a toma de decisións na mellora continua. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

 

1. Informe de entrada á revisión do sistema a nivel centro: a información a incluír no informe é a 

seguinte:  

•  Resultados das auditorías levadas a cabo durante o período de revisión  

•  Información de retroalimentación do cliente (reclamacións, queixas, suxestións). 

•  Desempeño dos procesos. 

•  Conformidade do servizo. 

•  Valoración das non conformidades ocorridas. 

•  Valoración das accións correctivas e preventivas. 

•  Valoración do plan de formación interna e detección de necesidades de formación 

•  Valoración de provedores. 

•  Cambios que poidan afectar ao sistema: no manual de calidade,  manual de procedementos, 

cambios organizativos, lexislativos, etc. 

•  Seguimento de accións derivadas de revisións anteriores (seguimento do plan de melloras) 

•  Seguimento dos obxectivos de calidade 

•  Recomendacións para a mellora 

Para a obtención desta información dos centros, o responsable de calidade central recibirá un 

informe de cadanseu  responsable de calidade de centro. En canto á obtención desta información 

na central do CGSIB (servizo de xestión da rede e Xantar na Casa), será o propio responsable de 

calidade central quen elabore o informe de entrada. 

Todos estes informes parciais recompilaranse nun único informe de entrada para a revisión do 

Sistema de xestión de calidade, que será o que se presente ao xerente adxunto.  

 

2. Informe de saída á revisión do Sistema: este informe supón a toma de decisións respecto á mellora 

do funcionamento do SXC e constituirá a definicións de accións para a mellora do Sistema de xestión 

de calidade, especificando actuacións, responsables, prazos e recursos necesarios para a mellora de: 

i. O Sistema de xestión e os seus procesos. 

ii. Os requisitos do servizo conforme as especificacións do cliente. 
iii. Os recursos. 

Tal informe deberá ser presentado ante a Xerencia a fin de que esta lle dea o visto e prace ás medidas 
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definidas. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Xerencia do CGSIB a aprobación das melloras definidas e a dotación de recursos 

para a súa execución. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade de centro a elaboración do informe de entrada á revisión 

do Sistema de cada centro. 

 

É responsabilidade do responsable de calidade a elaboración do  informe de entrada para a revisión do 

Sistema de xestión de calidade 

 

É responsabilidade do xerente adxunto a elaboración do informe de saída á revisión do Sistema e de 

presentarllo á Xerencia para a aprobación das melloras definidas. 

 

Rexistros:  

•  Informes parciais de entrada á revisión do Sistema  

•  Informe de entrada para a revisión do Sistema de xestión de calidade (completo)* 

•  Informe de saída á revisión do Sistema* 

 

Ambos os informes poden fundirse nun único documento.  

 

OBXECTIVOS DE CALIDADE 
 

Alcance: neste proceso establécese a sistemática que hai que seguir para a definición e seguimento dos 

obxectivos de calidade para o Departamento de Xerontoloxía do CGSIB. 

 

Sistemática que hai que seguir:  

1. Definición de obxectivos: deberanse planificar os obxectivos de calidade para o Departamento. Ditos 

obxectivos deberán ser medibles e na súa definición estableceranse as metas necesarias para a súa 

consecución e as actuacións, responsables, prazos e recursos posibles. 

Os obxectivos serán propostos polo responsable de calidade central tendo en conta a opinión dos 

responsables de calidade de centro, podendo ser o establecemento acordado obxecto dunha reunión do 

comité de calidade central. En todo caso, os obxectivos serán aprobados pola Xerencia.  
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2. Seguimento de obxectivos: unha vez que se definen os obxectivos deberá realizarse un seguimento 

periódico da súa consecución, recollendo o resultado final do seguimento no informe de entrada á revisión 

do Sistema. 

 

Rexistros:  

1. Informe de entrada á revisión do Sistema (anexo 14) 

2. Plan de obxectivos. 

 

Responsabilidades:  

É responsabilidade da Xerencia, a aprobación dos obxectivos e a provisión de recursos para a súa 

execución. 

 

É responsabilidade do xerente adxunto revisar a proposta dos obxectivos e darlle o visto e prace. 

É responsabilidade do responsable de calidade  propoñer o plan de obxectivos e facer seguimento da súa 

execución. 

 



 
Apéndice 1: modelos documentais 

 

Apéndice 1: Modelos 
documentais  

Rev.1 
1/49 

01/03/2011 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

1. MODELOS DOCUMENTAIS PARA A 

PRESTACIÓN DO SERVIZO  

(PROCESOS OPERATIVOS) 
 



 
Apéndice 1: modelos documentais 

 

Apéndice 1: Modelos 
documentais  

Rev.1 
2/49 

01/03/2011 
 

 

 

ANEXO I  
SOLICITUDE DE INGRESO NOS CENTROS DE DÍA DO CONSORCIO 

 
 
 

DATOS PERSOAIS 
 

SOLICITANTE 1 
Primeiro apelido Segundo apelido Nome Sexo Estado civil DNI 
Nº afiliación á 
Seguridade Social 

Data de nacemento Lugar de nacemento 
Localidade                                                          Provincia 

Enderezo Teléfono/Fax Correo electrónico Concello C.P. Provincia do enderezo 
Enderezo alternativo 
(modificacións) 

Teléfono/Fax Correo electrónico Concello C.P. Provincia do enderezo 

 
 
 

SOLICITANTE 2 
Primeiro apelido 
 

Segundo apelido Nome Data de nacemento DNI  

Nº afiliación á 
Seguridade Social 

Lugar de nacemento 
Localidade                                           Provincia 

Relación de parentesco                                                   

 
 

CENTRO QUE SOLICITA 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
Declaro, 
 
! Que, baixo a miña responsabilidade, son certos os datos consignados nesta solicitude e nos 
documentos que se xuntan, e que non existe omisión de datos. 
 

Sinatura ou pegada do/s e/ou do representante legal 
........................................................, de........................................de,....................... 
  
 
Presidencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 
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ANEXO II 
INFORME DE SAÚDE 

Recoñecemento efectuado polo/a doutor/a:  Colexiado  
Médico/a de :  
A/O solicitante da valoración: 
D./Dª (nome e apelidos)  Data de 

nacemento 
 

DNI/Pasaporte:   
 
INFORMA: 
1. Indique os diagnósticos das enfermidades, enfermidade mental, discapacidade intelectual, outras condicións de saúde e/ou 

problemas relacionados co desenvolvemento, de carácter permanente, crónico, prolongado ou de longa duración que 
presenta:  

 
Diagnóstico Código CIE 10 / Outros 
  
  
  
  

 
2. Indique os tratamentos actuais que ten prescritos: 
 
Farmacolóxico  
Psicoterapéutico  
Rehabilitador  
Hixiénico-dietético  
Outros  

 
3. Indique as medidas de soporte funcional e axudas técnicas que ten prescritas: 
 
 

 
4. Se entre as patoloxías descritas algunha cursa en brotes, indique: 
 
Patoloxía/s  Frecuencia no último ano:  

 
5. Indique a situación de dependencia en que se atopa: 
 
Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo menos unha vez ao día, ou    SI 

ten necesidade de apoio intermitente para a súa autonomía persoal.  NON 
Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non   SI 
require da presenza permanente dun coidador ou coidadora, ou  ten necesidade de apoio extenso para a súa autonomía 
persoal. 

 NON 

Cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa   SI 
perda total de autonomía mental ou física, necesita a presenza indispensable e continua doutra persoa ou ten necesidade 
de apoio xeneralizado para a súa autonomía persoal 

 NON 

 
6. Indique se pode desprazarse fóra do domicilio:    SI  NON  

 
(Para cubrir polo Consorcio) NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
SELO 

RECIBIDO 
 
 

DATA DE ENTRADA 

DATA DE EFECTOS SINATURA DO MÉDICO 

DATA DE SAÍDA 
Lugar e data 

REVISADO E CONFORME 

 
                     ,      de                  do 200   

Dirección da Área de Benestar do Consorcio 
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ANEXO III 

INFORME SOCIAL 
 

 
Emitido polo/a traballador/a social 
D/Dna………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nº de 
colexiado…………………………….Organismo/Entidade…………………………………………….Tel…………………..… 
Referente a 
D/Dna…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Para os efectos de solicitude de valoración da situación de dependencia 
 

1. DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 
 
2. NÚCLEO DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
2.1  Unidade de convivencia formada por: (sinalar o coidador principal da persoa en situación de 
dependencia, se é o caso) 

Nome e apelidos Idade Parentesco Profesión Situación laboral 
     
     
     
     
 

2.2 Outros membros da rede informal de apoio: (sinalar a relación de parentesco coa persoa en situación 
de dependencia) 

Nome e apelidos Idade Parentesco Profesión Situación laboral 
     
     
     
     
Nota: se existe rotación da persoa en situación de dependencia  cubrir  os campos en relación coa unidade de convivencia coa que convive no 
momento de presentar a solicitude e sinalar rotación. 

 
3. SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 
3.1.  Dinámica relacional e funcionamento da rede informal: 

Relacións normalizadas    Relacións escasas   Relacións conflitivas    
Ausencia de relacións  Persoa institucionalizada  Outros  

      
   3.2. Análise do coidador principal 
        3.2.1 Perfil do coidador: 
      Familiar e membro da unidade de convivencia   Familiar que non convive coa persoa dependente   
       Coidador non familiar sen contrapartida económica   Coidador profesional remunerado 
       Ausencia de coidador     Outros 
 
 
 

Nome e apelidos…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Data de nacemento………………………………………DNI nº……………………………………Estado  civil……..……………….. 
Enderezo………………………………………………………………………………………………………Tel…..……………………..
__________________________________________________________________________________________________ 
Profesión……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Situación laboral en activo    Sen ocupación   Pensionista  
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       3.2.2. Características do coidador: 
      Maior de 65 anos            Ausencia de coidador           Condicións adecuadas  
 
 Coidador con cargas laborais, menores a cargo, outras persoas en situación de dependencia a cargo   
 
 Coidador con discapacidade que dificulta o coidado da persoa en situación de dependencia 
 
 Coidador sen adecuadas habilidades/capacidades para o coidado           Outros 
 
 3.2.3  Coidados que presta: 
 Axuda en coidados do fogar    Axuda para  desprazamentos       Axuda para hixiene e aseo 
 
 Axuda na administración de      Axuda para a toma de medicación e coidados non profesionais 

bens e cartos 
 
Axuda para a comunicación co contorno         Axuda na resolución de situacións conflitivas            Outros 
 
3.2.4  Intensidade dos coidados: 
 
 Horas aproximadas de dedicación diaria: 
  1-2    2-4   4-8    Continua  
 
3.3  Características da persoa en situación de dependencia: 
 
3.3.1 Valoración de minusvalía:  si      non                     Grao de minusvalía: …………….……. 
 

Necesidades de asistencia de terceira persoa: …………………………………………………………………….. 
Existencia de dificultades para utilizar os transportes públicos: ………………………………………………….. 
 

  3.3.2  Actividades para as que pode precisar axuda doutra persoa (indicar cales): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3.3  A persoa en situación de dependencia sae acotío  do seu domicilio habitual: 
 

• Si  En caso afirmativo indicar se precisaría soporte doutra persoa:  
• Non 

 
 
 
 

 
 

4. RECURSOS E SERVIZOS FORMAIS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS 
PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: 

4.1  Recursos e servizos formais que percibe/goza o solicitante (públicos e/ou privados): 
 Indicar cales e a intensidade 
………………………………………………………………………………………………….… 
4.2 Recursos e servizos que poderían cubrir as súas necesidades (enumerar  e indicar a intensidade) 

..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

4.3 O solicitante conta co apoio de voluntariado e /ou outros recursos informais: 
 
Si  Indicar …………………………………………………………………………………………... 
Non 
 

Observacións profesionais: 
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5. SITUACIÓN DO CONTORNO SOCIAL 

5.1  Vivenda: 
• Tipo de vivenda :      Sen vivenda        Chabola            Casa prefabricada            Caravana 

      En situación de desafiuzamento      Piso, apartamento                Vivenda unifamiliar  
 
     Vivenda colectiva            Pensión                 Habitación realugada                        Albergue 
 

• Réxime de tenza Propia ou dalgún membro da unidade familiar         Cedida ou facilitada  
 

Vivenda alugada   Centro residencial     Realugada 
 

• Condicións de habitabilidade da vivenda:    Adecuada           Amoreamento Insalubridade/ inhabitabilidade 
 
Deficientes condicións de habitabilidade e/ou carece dalgún servizo básico, existencia de  dispositivos de risco  
 
Especificar de cal/cales carece: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Accesibilidade da vivenda:     Sen barreiras arquitectónicas       Con barreiras no acceso á vivenda  

    Con adaptacións funcionais   Con barreiras no interior da vivenda 
 

5.2 Características da zona na que habita: 
 
• Localización da vivenda:     Zona urbana        Zona semiurbana/semirural        Zona rural          Zona rural illada 

      
• Acceso a equipamentos sociosanitarios:    Boas comunicacións e accesos     Comunicacións deficientes     
 

 
 

6. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

6.1 Ingresos do solicitante: 
• Ingresos netos (pensións, prestacións económicas, retribucións …) 

  
• Rendementos de capital mobiliario (xuros, venda de valores, letras do tesouro, prazo fixo…) 

Concepto Contía anual 

 
• Outros rendementos (de capital inmobiliario, actividades económicas…): 

Concepto  Contía  anual 

 
 
 
 

Concepto Contía Número de pagas 
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• Ganancias  e perdas patrimoniais (venda de accións, venda de inmobles, reembolso de fondos de inversión…) 
Concepto Contía anual 

 
• Gastos fixos da persoa en situación de dependencia (alugamentos, hipotecas, servizos de carácter público e(ou 

privado de coidados e atención ás persoas en situación de  dependencia…) 
Concepto Contía anual 
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*Enviar a servizos centrais do CGSIB 

 
 
 

ANEXO IV 

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE VALORACIÓN E SEGUIMENTO  DO 
CENTRO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES DO CONSORCIO NO 

CONCELLO  
DE _______________ 

DATA:       o     de                 do 200 .   

Asisten (nome e cargo): 

-                             (Presidente/a) 

-                            (Secretario/a) 

-                               (Vogal)    

-                               (Vogal) 

-                               (Vogal)  

Ausentes (con ou sen xustificación): 
 
 
Constitúese a comisión con todos os membros convocados e/ou suplentes. 

En ……………………….., sendo as ………h, no centro de atención a persoas maiores do 
Consorcio en ………….…….,  reúnese a Comisión de Valoración do Centro formado polos 
membros que subscriben esta acta en relación coa orde do día que segue: 

- ........ 

e ACORDAN valorar os expedientes segundo se indica nos documentos de valoración final de 
cada unha das persoas solicitantes que se xuntan e que a continuación se enumeran: 
 
 No transcurso da reunión tiveron lugar as seguintes incidencias:  
 
 
-- En relación coa valoración e interpretación: 
 
 
 Sen outro asunto que tratar, levántase a sesión sendo as ……  h. 
 

Presidente/a: 

D/na:  

Secretario/a: 

D/na:  
Vogal: 

D/na:  

Vogal: 

D/na:  
Vogal: 

D/na:  

Vogal: 

D/na:  
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ANEXO V 

VALORACIÓN FINAL DOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDE PARA O 
ACCESO AOS CENTROS DE ATENCIÓN AS PERSOAS MAIORES DO 

CONSORCIO 
 

SOLICITANTE 
D/Dna: .................................................................................................................................................... 
 
 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 A persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo menos unha vez ao día, ou  ten 

necesidade de apoio intermitente para a súa autonomía persoal. 
 A persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non require 

a presenza permanente dun coidador ou coidadora, ou ten necesidade de apoio extenso para a súa autonomía persoal. 
 A persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa perda total 

de autonomía mental ou física, necesita a presenza indispensable e continua doutra persoa ou ten necesidade de apoio 
xeneralizado para a súa autonomía persoal 

 
BAREMO SOCIAL.....................................................................................................................Total máximo 100 ptos 
 
1.- NÚCLEO DE CONVIVENCIA FAMILIAR   Total máximo 32 ptos  
1.1.- Unidade de convivencia Máximo 12 ptos  
1.2.- Outros membros da rede informal de apoio Máximo  5 ptos  
1.3.- Análise do núcleo de convivencia   Máximo 15 ptos  
2.-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR Total máximo 25 ptos  
2.1.- Dinámica de relación e funcionamento da rede informal Máximo 5 ptos  
2.2.- Análise do coidador principal   
      2.2.1.- Características da persoa coidadora Máximo 15 ptos  
      2.2.2.- Intensidade dos coidados. Horas aproximadas de dedicación diaria Máximo 5 ptos  
3.- RECURSOS E SERVIZOS FORMAIS Total máximo 5 ptos  
3.1.- Recursos e servizos formais que percibe/goza o solicitante Máximo 5 ptos  
4.- VIVENDA Total máximo 18 ptos  
4.1.- Tipo de vivenda Máximo 3 ptos  
4.2.-  Réxime de tenza Máximo 3 ptos  
4.3.- Condicións de habitabilidade da vivenda Máximo 4 ptos  
4.4.- Accesibilidade da vivenda Máximo 3 ptos  
4.5.- Localización da vivenda Máximo 3 ptos  
4.6.- Acceso a equipamentos sociosanitarios Máximo 2 ptos  
5.- BAREMO ECONÓMICO Total máximo 15 ptos  
6.- PUNTUACIÓN POR PROXIMIDADE ( persoas que residen no concello 
onde se localiza o centro) 

5 ptos  

   

TOTAL PUNTUACIÓN SOCIAL   
 
En ........................... a.........de.............................. do 20......... 
 
 Presidente/a 

D/Dna.  
Secretario/a 
D/ Dna.  
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Enviar a servizos centrais do CGSIB 

ANEXO VI                                                                                                                   
PROPOSTA DA COMISIÓN DE VALORACIÓN E SEGUIMENTO 

 
A Comisión de Valoración e Seguimento do Centro de Día de............ celebrada o día 
..........., ao abeiro da acta da dita comisión, emite o seguinte 
 
 
PROPÓN 
 
Examinadas as circunstancias que concorren no informe de saúde e no informe social 
dos expedientes valorados pola dita comisión, segundo a Resolución do 18 de xaneiro 
do 2008 da Presidencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola 
que se aproban as normas provisionais para o funcionamento das comisións de 
valoración e seguimento das persoas usuarias e/ou solicitantes das prazas dos centros de 
día e centros residenciais do Consorcio, barémanse as seguintes puntuacións: 
 
 
Nº expediente                 Solicitante             Baremo de saúde                     Baremo social 
        (dependencia)                                                            
 
 
 
 
Este ditame poderá ser revisado sempre e cando concurran circunstancias que modifican 
a situación de dependencia e a situación social das persoas solicitantes. 
     
   En  ………………………….. ,o  …….  de………   do 20 …… 
 
 
 

 
Asdo.:      Asdo.: 

 
 A/O presidente/a da Comisión                     A/O secretario/a da Comisión 

 
 
 

V. e Pr. Xerencia Adxunta da Área de Benestar 
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ANEXO VII 
ACEPTACION / NON ACEPTACIÓN DE PRAZA 

 
 
 
D./Dna.  
N.º expediente:  
Centro de Día:  
Enderezo:  
Código postal: 
Localidade:  
 
 
Logo de serlle adxudicada polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar unha praza pública neste centro de día, comunicámoslle que nun prazo 
de 10 días contados a partir do día seguinte da recepción desta, deberá poñerse 
en contacto co centro para o seu próximo acceso. De non facelo así 
entenderemos que renuncia ao seu dereito. 

 
 
 
 
 

Asdo: ------------------------------------ 
Director/a do Centro de Día de ---------------- 

 
 
 

A CUBRIR POLO USUARIO/A: 
 
 
Á vista da información que se me facilita por ese centro sobre o meu ingreso nesa 
residencia, comunícolles: 

 
  A aceptación da praza. 

 
 Que actualmente me atopo ingresado/a nun centro hospitalario (o que acredito 

mediante a presentación do parte de ingreso e no seu momento acreditareino co 
parte de alta). Se é o caso, unha vez dado/a de alta, incorporarase á primeira 
praza vacante que se produza no centro. 
 

 Renuncio ao meu dereito. 
 

 Falecemento do solicitante (indicar a persoa que comunica o feito) 
 
 
 
 

En --------------- o - -  de - - - - - -  do 20 - - - 
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ANEXO VIII 
DECLARACIÓN COIDADOR DE FEITO 

 
 

D./Dna.…………………………………………………….. maior de idade, con domicilio na 
rúa………………………………………………………………………….……………….nº…..
Provincia…………………….., con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº. ………………………………,  
 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 
 
Que ten baixo a súa garda e coidado a: 
D./Dna…………………………………………………….., maior de idade, con domicilio na 
rúa…………………………………………………………………………….……….nº……….
Provincia …………………………,con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº. …………………………,  
 
Cuxo parentesco e/ou vinculación é o de:........................... 
 
 
 
E para que conste, asino esta en ............................. o ........... de .....................do 20.. 
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ANEXO IX 
VALORACIÓN INICIAL E DE SEGUIMENTO DA COMISIÓN TÉCNICA DE 

AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN 

D./Dna.:                                                                                    Data: 
Avaliación 1 2 Normal 

3 4 5 

Atención Obnubilación    Hipervixilancia 
Temp Orientación temporal-espacial Desorientación 
Esp 

  Fabulación 

Memoria remota Non conservada  Conservada  Fabulación 
Memoria recente Non conservada  Conservada  Fabulación 

Percepción Agnosia    Alucinacións 

Capacidade de xuízo e razoamento Nulo    Ilusións, 
pensamento máxico 

Cálculo Acalculia  Destreza  Analfabetismo 
Escritura Agrafia  Destreza  Analfabetismo 
Lectura Alexia    Analfabetismo 

Linguaxe A. produción    A. comprensión 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

  C
O

G
N

IT
IV

A
 

Psicomotricidade Fina    Grosa 
Protección do apoio informal Abandono    Sobreprotección 

Calidade das relacións familiares No implicación    Conflitividade 
Relacións sociocomunitarias Non participa    Histrionismo 

Participación do usuario no centro Non participa    Sobreparticipación 
Participación da familia no centro Non participa    Contacto non 

xustificado reiterado 
Relación con outros usuarios Non se 

relaciona    Relacións 
conflitivas 

SO
C

IO
-

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

Tono afectivo Tristura    Euforia 
Conduta motora Inhibida    Axitación 

Conduta agresiva Submisión    Impulsividade 

Sono Insomnio   Ritmo 
alterado Hipersomnia 

C
O

N
D

U
T

U
A

L
 

Conduta alimentaria Anorexia    Ausencia saciedade 

Inxestión de líquidos ! 1 Vaso    " 8 Vasos 
 Con apoios 

Camiñar Non camiña  Autónomo 
  

  Dor aguda 
Dor Non avaliable 

 
 

  

Hipotonía   Hipertonía 
Tono (por membros) 

  
 

  

Restrición    Hiperlasitude 
Amplitude (por membros) 

     

Sen 
sensibilidade   Hipersensibilidade 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 F
IS

IO
L

Ó
X

IC
A

 

Sensibilidade 
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Avaliar: 
   

Incontinencia  Urinaria Uso cueiro  Día 
      

Control de 
esfínteres   Fecal   Noite 
 

Estado da pel  Bo estado  Sequidade/ deshidratación  Presenza de úlceras  Presenza de edemas 
 

Peso Kg: Comparación coa anterior:  Engorda  Adelgaza 
 

Caídas Nº caídas desde a 
última valoración  Causa habitual  Aumento do risco  

 

*Rexistros a facer na táboa de AVD: Comida-Hidratación-Deposición-Diuresis-Cueiros-Medicación-Camiñar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axudas que* precisa: Autónomo Supervisión Lixeiro apoio Axuda total 

Para camiñar     
Para comer     
Para ir ao baño     
Para asearse     
Para vestirse     
Para tomar a medicación      
Próteses (cales?)  
Órteses (cales?)  

Diagnóstico social: 

Diagnósticos médicos principias: 
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RESUMO: 

Problemática principal: 
 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos de intervención (usuario/a e familia): DEFINIR ACTUACIÓNS E RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación coa vez anterior: mellorou-mantense-empeorou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios: 
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Glosario: 
 
Avaliación cognitiva 
 
Atención: mídense os diferentes graos de atención dirixida conscientemente. 
1. Obnubilación: incapacidade para centrar a atención. 
2. Incapacidade parcial para centrar a atención.  
3. Nivel normal de atención que permite centrarse nunha actividade. 
4. O usuario permanece en estado de alerta sen que a situación o requira, podendo centrarse tan só en determinadas 
tarefas.  
5. Hipervixilancia: atención marcada a todo o que ocorre e que non permite a concentración nunha soa tarefa. 
 
Orientación temporal-espacial: mídese se o usuario está orientado en tempo e espazo. 
1. Desorientación persoal, temporal e espacial. 
2. Especifícase se a desorientación é temporal e/ou espacial (a persoal está preservada).  
3. Está orientado en tempo,espazo e persoa. 
4. Tende a fabular pero mantén certa orientación temporal ou espacial. 
5. Fabula sobre a situación e o tempo no que vive. 
 
Memoria remota: mídese a capacidade para recuperar recordos non recentes. 
1. Non conservada.  
2. Recordo parcial. 
3. Memoria remota conservada. 
4. Recordo parcial e fabulación. 
5. Non conservada e só fabulación. 
 
Memoria recente: mídese a capacidade para crear e recuperar recordos novos. 
1. Non conservada.  
2. Recordo parcial. 
3. Memoria recente conservada. 
4. Recordo parcial e fabulación 
5. Non conservada e só fabulación. 
 
Percepción: mídese a incapacidade para percibir correctamente. 
1. Agnosia: perda da capacidade de recoñecemento por lesión neurolóxica. 
2. A agnosia é parcial. 
3. Percepción normal 
4. Existen alucinacións pero permiten que o usuario realice algunhas actividades ou se integre no grupo. 
5. Danse alucinacións que impiden a integración do usuario ou a realización de actividades de xeito xeral. 
  
Capacidade de xuízo e razoamento:  
1. Severamente impedido no manexo de problemas, xuízo social, 
 semellanzas e diferenzas. 
2. Impedimento leve en resolver problemas, xuízo social, semellanzas e diferenzas. 
3. Capacidade normal. 
4. Ten ilusións ou pensamento máxico pero non impide realizar a maioría das actividades. 
5. As ilusións e o pensamento máxico impiden o razoamento e realizar a maioría das actividades. 
 
Cálculo: mídese a capacidade para realizar operacións matemáticas simples. 
1. Acalculia: total incapacidade para realizar operacións matemáticas simples.  
2. Pode realizar sumas pero non restas ou operacións máis complicadas. 
3. Pode realizar operacións matemáticas simples 
4. Coñece os números pero non pode operar con eles. 
5. Analfabetismo. Non recibiu ningunha clase de formación e descoñece o significado dos números. 
 
Escritura: mídese a capacidade para escribir frases sinxelas. 
1. Agrafia: total incapacidade para escribir frases sinxelas ou o seu nome. 
2. Pode escribir o seu nome ou copiar frases sinxelas. 
3. Destreza. Pode escribir frases sinxelas de produción propia. 
4. Coñece as letras ou algunhas palabras e sabe escribir o seu nome. 
5. Analfabetismo. Non recibiu ningunha clase de formación e descoñece o significado das letras. 
 
Lectura: mídese a capacidade para ler e comprender textos simples. 
1. Alexia: perda da capacidade para ler. 
2. Pode ler e comprender palabras. 
3. Destreza. Pode ler e comprender frases curtas e/ou textos simples. 
4. Coñece as letras ou algunhas palabras e sabe silabar. 
5. Analfabetismo. Non recibiu ningunha clase de formación e descoñece as letras. 
 
 
Linguaxe: mídese a capacidade para entender e producir a linguaxe. 
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1. Afasia produción: é incapaz de producir a linguaxe con sentido.  
2. Pode comunicar ideas ou necesidades simples coa linguaxe.  
3. Comprende e produce a linguaxe. 
4. Pode comprender ideas ou ordes simples mediante a linguaxe. 
5. Afasia de comprensión: é incapaz de comprender mensaxes usando a linguaxe. 
 
Psicomotricidade: mídese a capacidade para executar movementos cunha finalidade determinada 
1. Fina:perda grave da psicomotricidade fina, o que lle impide integrarse ou realizar as actividades do centro.   
2. O usuario ten dificultades para planificar e/ou executar movementos de psicomotricidade fina, pero é posible 
participar e integrarse na actividade xeral do centro. 
3. Non existe dificultade.  
4. O usuario ten dificultades para planificar e/ou executar movementos de psicomotricidade grosa, pero é posible 
participar e integrarse na actividade xeral do centro. 
5. Grosa: perda grave da psicomotricidade grosa, o que lle impide integrarse ou realizar as actividades do centro.   
 
Avaliación socio-relacional 
 
Protección do apoio informal:  
1. Abandono: non existe ningún apoio informal 
2. Recibe apoio informal parcial e/ou temporal pero é claramente insuficiente.  
3. O apoio informal é suficiente (funcional e social) 
4. O apoio informal non entende ou non comparte os coidados do centro (pode tender a crear dependencia), pero é 
posible razoar e chegar a acordos. 
5. Sobreprotección: o apoio informal pon trabas, inspecciona reiteradamente, presenta resistencia non razoada ou 
repite os coidados que no centro recibe o usuario.  
 
Calidade das relacións familiares:  
1. Non implicación: a familia non mantén lazos afectivos nin compromiso co usuario.  
2. A familia mantén lazos afectivos e/ou compromiso co usuario pero inestable no tempo e en intensidade. 
3. As relacións son boas e reforzan o compromiso de coidado. 
4. O conflito é evidente pero non inflúe na prestación do apoio informal 
5. Conflitividade: o conflito entre usuario e familia impide prestar os coidados básicos mínimos. 
  
Relacións sociocomunitarias: valórase a participación da persoa usuaria nas actividades que oferte a comunidade do 
contorno, as relacións con amigos e veciños... 
1. Non participa: a persoa non ten relación nin participa da vida da súa comunidade. 
2. Participa escasamente e/ou en cuestións moi puntuais (vai algúns días a misa, asiste a festas familiares, relaciónase 
con algúns veciños pero máis por vontade deles que pola vontade da propia persoa...), máis por iniciativa dos outros 
que propia. 
3. Participa con normalidade da vida do seu contorno e da súa comunidade 
4. Participa na súa comunidade e no seu contorno, pero buscando  como fin o de ser protagonista 
5. Histrionismo: o usuario non está interesado na relación nin na participación social, senón  en atraer a atención sobre 
el. 
 
Participación do usuario no centro: valórase o nivel de participación  da persoa usuaria nas actividades que se 
propoñan no centro. 
1. Non participa: a persoa non participa nas actividades do centro.  
2. Participa escasamente nas actividades do centro, ou só nas que lle interesa (ex. participa  tan só nas actividades de 
corte físico pero non cognitivo ou relacional, ou viceversa). 
3. Participa con normalidade nas actividades do centro. 
4. Participa nas actividades do centro, pero interrompendo  as tarefas dos demais.  
5. Sobreparticipación: o usuario é incapaz de facer tan só a actividade que lle encomendan e mesmo trata de quitarlle 
actividade aos compañeiros para facelo el. 
 
Participación da familia no centro: valórase o nivel de participación da familia da persoa usuaria nas actividades ás 
que se lles invita dende o centro. 
1. Non participa: a familia non participa nas actividades que se propoñen dende o centro. 
2. Participa escasamente nas actividades do centro ou en cuestións moi puntuais (ex. só manda material cando llo 
piden, soamente acude ao centro por cuestións referidas ao seu familiar...) 
3. Participa con normalidade nas actividades ás que foi invitada polo centro.  
4. Participa de xeito reiterado na vida do centro, tanto en cuestións referidas coas actividades as que son invitados, 
coma a cuestións referidas ao seu familiar, pero interrompendo as dinámicas e as actividades habituais da planificación 
do centro 
5. Contacto non xustificado reiterado: a familia soamente acude ou contacta co centro, de forma reiterada, para amosar 
queixas ou interromper as actividades. 
 
Relación con outros usuarios: valórase a forma de establecer relacións entre o usuario  e as demais persoas 
usuarias do centro. 
1. Non se relaciona: o usuario acude ao centro pero non se relaciona con outros usuarios. 
2. Relaciónase escasamente con outras persoas e tan só en momentos puntuais. 
3. Relaciónase con normalidade coa maioría dos compañeiros. 
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4. Relaciónase con normalidade coa maioría dos compañeiros, pero ten problemas manifestos con algunhas persoas 
usuarias do centro de día. 
5. Relacións conflitivas: as relacións con outros usuarios están orientadas a conseguir confrontacións e discusións, 
podendo provocar mesmo o illamento da persoa usuaria. 
 
Ton afectivo: 
1. Tristura: ánimo deprimido ou ausencia de interese ou pracer en realizar calquera actividade. O usuario non realiza as 
actividades dirixidas nin se socializa.  
2. O usuario manifesta ou apréciase ánimo deprimido pero pode realizar actividades ou socializarse parcialmente.  
3. O ton afectivo flutúa con normalidade  
4. O usuario mantén un ton afectivo moderadamente alto e pode realizar parcialmente actividades dirixidas ou 
socializarse.  
5. Euforia: o ton afectivo é anormalmente alto e impídelle socializar se ou realizar actividades dirixidas.  
 
Conduta motora: 
1. Inhibida: o usuario tende á inmobilidade, impedindo a maioría das actividades ou integración no centro  
2. O usuario tende á inmobilidade pero pode realizar algunhas das actividades do centro ou permanece parcialmente 
integrado.  
3. Conduta motora normal. 
4. O usuario tende á actividade motora sen finalidade pero pode  realizar algunhas das actividades do centro ou 
permanece parcialmente integrado.  
5. Axitación: o usuario mantén unha actividade motora intensa e sen finalidade, que lle impide realizar as actividades 
dirixidas ou a súa integración. 
 
Conduta agresiva: 
1. Submisión: o usuario é incapaz de manter o seu criterio ou opinión  na interacción cos demais usuarios o cal lle 
impide manter unhas boas relacións sociais ou participar nas actividades do centro. 
2. O usuario mantén unha integración pero sen manifestar os seus desexos, intereses ou criterios.   
3. O usuario ten unhas respostas adecuadas e fai unha defensa asertiva. 
4. O usuario ten reaccións agresivas imprevistas pero ten o suficiente control para evitar que sexa excluído do grupo.  
5. Impulsividade: o usuario non é capaz de dominar os seus impulsos agresivos (físicos ou  verbais).  
 
 
Sono: 
1. Insomnio: o usuario non pode conciliar ou manter un sono reparador e maniféstase en fatiga crónica diúrna; o cal lle 
impide  participar ou integrarse na actividade do centro.  
2. O usuario refire problemas no sono pero estes non lle impiden levar unha actividade e convivencia normal no centro 
3. O ritmo sono - vixilia está axustado  
4. O ritmo sono – vixilia está alterado e o usuario tende a durmirse durante o día e a espertar pola noite. 
5. Hipersomnia: o usuario presenta episodios de somnolencia excesiva; ven sexa sono prolongado  nocturno ou 
episodios de sono profundo diúrno 
 
Conduta alimentaria: 
1. Anorexia: o usuario négase a comer ata pór en risco a súa saúde. 
2. O usuario non mantén unha dieta saudable pola restrición a comer grandes grupos de alimentos ou determinadas 
comidas. 
3. O apetito e dieta do usuario están adaptados e son saudables. 
4. O usuario come moito máis do que sería unha ración razoable para o seu físico.  
5. Ausencia de saciedade: o usuario come mentres teña comida ao seu alcance. 
 
Inxestión de líquidos: 
1. Un vaso ou menos de líquido no día. 
2. De 2 a 3 vasos de líquido no día. 
3. De 4 a 5 vasos de líquido no día. 
4. De 6 a 7 vasos de líquido no día. 
5. 8 ou máis vasos de líquido no día. 
*Criterios para xornada completa en centro de día. 
 
Camiñar: no punto 4 e 5 indicarase que axudas técnicas emprega para desprazarse. 
1. O usuario non camiña nin con axuda técnica, necesita de terceiras persoas para desprazarse. 
2. O usuario non camiña pero pode desprazarse el só, aínda que tan só sexa n uns metros. 
3. O usuario é autónomo, sen axudas técnicas. 
4. O usuario é autónomo para desprazarse  usando axudas técnicas, pero cremos que tamén o pode facer sen elas, ou 
camiña desprazamentos curtos sen elas e necesítaas para os longos. 
5. O usuario depende de axudas técnicas para a súa autonomía ao desprazarse. 
 
Dor: valoramos a dor que manifesta o usuario, esta valoración é moi subxectiva. Valoramos segundo el nos diga. 
Anotaremos en que articulación ou zona manifesta a dor. 
1. Polo estado cognitivo ou outras causas, o usuario non é capaz de referirnos se ten dor. 
2. Temos dúbidas do que manifesta o usuario. Por exemplo, adoitan referir que non teñen dor pero a súa linguaxe 
corporal indícanos o contrario. 
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3. Non ten dor. 
4. Nota molestias ou dores continuas e constantes de intensidade media. 
5. O usuario manifesta dor aguda de intensidade media/alta. 
 
Ton (por membros): o ton valórase tanto visualmente como a través da palpación. 
Nos puntos 1, 2, 4 e 5, indicarase que zona é. 
1.Nótase una debilidade marcada da musculatura. Non se aprecia actividade muscular. Non hai efecto motor, nin 
contracción perfectible. 
2. Hai contracción muscular, o efecto motor é pobre e non hai actividade muscular contra resistencia. 
3. Hai contracción muscular, efecto motor normal e contra resistencia, aparición de fatiga en ocasións.  
4. Hai mala contracción muscular, o efecto motor é malo pero existe, aparece dureza a palpación muscular.  
5. Hai contracción muscular mantida no tempo. Non hai efecto motor. Dureza a palpación da musculatura. 
 
Amplitude (por membros): nos puntos 1, 2, 4 e 5, indicarase que articulación é. 
1. Restrición da amplitude articular por debaixo da metade do normal. Anquilosamento articular. 
2. Restrición de amplitude, pero só por riba da metade do normal.  
3. Amplitudes articulares normais. 
4. Tendencia a amplitudes algo máis grandes do normal. 
5. Hiperlaxitude, amplitudes articulares moi marcadas é por riba do normal. Por debilidade da articulación con risco de 
dislocación. 
 
Sensibilidade: nos puntos 1, 2, 4 e 5 indicarase que zona é. 
1. O usuario non sinte nada nunha zona  ante estímulos externos ( obxectos, cambios de Tº, etc.) e non percibe ese 
segmento corporal. 
2. O usuario sinte con dificultade estímulos externos e ten dificultade para percibir ese segmento corporal. 
3. Sensibilidade normal: o usuario percibe estímulos externos e de forma íntegra todo o seu corpo. 
4. O usuario percibe os estímulos externos de forma máis alta do normal. Non hai actividade reflexa esaxerada pero si 
pode haber de retirada. 
5. O usuario percibe de forma esaxerada estímulos externos, dando respostas esaxeradas e aparecendo unha 
actividade reflexa desproporcionada ao estímulo. 
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ANEXO X 
RELACIÓN DE PERTENZAS  

 
USUARIO:  

 
ARTIGO ENTREGADO PERSOA QUE FAI A ENTREGA  
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ANEXO XI 
 

ACTA DE REUNION DA COMISIÓN TÉCNICA DE AVALIACIÓN E 
INTERVENCIÓN DO  CENTRO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES DO 

CONSORCIO NO CONCELLO DE  ............................. 
 

DATA:    ......../........./ 20...... 
 
Propósito da reunión:  
 
 
Asisten (nome e cargo) : 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Ausentes (con ou sen xustificación) 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................ no centro de día do Consorcio reúnese a Comisión Técnica de Avaliación e 
Intervención do Centro formada polos membros que subscriben a presente acta en relación 
con:  
 
 
 
 
En ........................,  
 
 
 
 
 
 
e ACORDAN 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sen outro asunto que tratar, levántase a sesión sendo as ........... horas. 

 
Data e sinaturas 
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ANEXO XII 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS NOS CENTROS DE DÍA DO 
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 

 
REUNIDOS 
 Dunha parte o/a director/a do Centro de Día de__________________ do  Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar situado na  r/ _____________________________________ do 
Concello de __________,  D. /Dna:  ___________________________________, maior de idade, e con 
DNI núm._________________ . 
 
 E doutra parte, o usuario/a D/Dna.______________________ maior de idade, empadroado en 
________________e con DNI núm._____________________,  
ou ben o seu representante legal ou coidador de feito (se é o caso), D/Dna_________________________ 
con DNI núm.__________________________ 
 
 Recoñecéndose ambos capacidade legal, proceden á formalización deste contrato de prestación 
do servizo de centro de día, e de común acordo 
 
MANIFESTAN 
 

1. Que o usuario/a (ou o seu representante legal ou coidador de feito) coñece as instalacións do 
equipamento de __________, os servizos que nel se prestan, as normas de réxime interno, e as 
achegas económicas que debe satisfacer. 

2. Que, tendo en conta o anterior, está interesado no acceso ao Centro de Día de _______________ 
e formalizan os seguintes  

 
ACORDOS 
 

Primeiro.-D/Dna______________________(ou o seu representante legal ou coidador de 
feito_______________________________ acepta a incorporación no Centro de Día de ________, unha 
vez valorado o seu expediente pola comisión de valoración efectuada a tal efecto. 

 
Segundo.- O CD de ___________ ten por finalidade a atención integral e socioterapéutica das 

persoas maiores de 65 anos, ou excepcionalmente maiores de 60 anos, que precisan apoio para o 
desenvolvemento das súas actividades diarias, así como apoio ás súas familias. O seu fin último é o de 
promover a autonomía persoal, a actividade relación e a permanencia no seu contorno habitual. 

 
Para a consecución de tal obxectivo, D/Dna_____________________________ integrarase no 

réxime tal e como a continuación se indica: 
 
 
Quenda 

# Mañá 
# Tarde 
# Xornada 

completa 

 
Manutención 

# Almorzo 
# Comida 
# Merenda 

Transporte # Si 
# Non 

 
Terceiro.- A achega económica será a relativa aos prezos públicos establecidos para a prestación de 
servizos nos centros de día aprobados  polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 

As cantidades cobraranse nos 10 primeiros días de cada mes por adiantado, mediante 
domiciliación bancaria.  
 

Cuarto.- D/Dna___________________________ ou o seu representante legal (se é o 
caso)_____________________________ comprométese ao cumprimento do Regulamento de Réxime 
Interno e das normas do funcionamento de cada un dos servizos utilizados. 
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Quinto.- Os usuarios, cando non teñan a capacidade de decidir por si mesmos (incapacidade  
legal ou en trámite), non poderán saír do centro de día, salvo cando estean acompañados polo seu titor 
legal ou persoa que conte coa autorización expresa do mesmo. 

 
Sexto.- A persoa usuaria deberá achegar ao centro a documentación e pertenzas establecidas no 

Regulamento de Réxime Interno así como a medicación que precise tomar, o informe facultativo que o 
prescribiu, coas indicación para a súa correcta administración, e os enseres que precise. 

 
Sétimo.-  A Dirección do centro sinala como persoa de referencia para calquera asunto 

relacionado coa persoa usuaria a D./ Dna.: __________________________ con domicilio en 
______________________e teléfonos:_______________________ . 

 
Oitavo.- As causas de extinción do contrato serán as recollidas no Regulamento de Réxime 

Interno, que se terán en conta na comisión de valoración. 
 
Noveno.- Todo o que non quede explicitado no presente contrato, rexerase polo Regulamento de 

Réxime Interno dos centros de día do Consorcio. 
 

Décimo.- Os datos persoais que a persoa usuaria facilitou ou facilite nun futuro ao Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, incorporaranse ao correspondente ficheiro, autorizando o seu 
tratamento de cara ao uso relacionado co desenvolvemento de accións informativas ( sexan con carácter 
xeral ou adaptadas ás súas características), á xestión, administración e facturación dos servizos prestados, 
así como para o seguimento do seu estado social, de saúde e a investigación científica. A persoa 
interesada queda informada dos dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación respecto dos 
seus datos persoais nos termos previstos na Lei. 

O cubrir e asinar este contrato supón o consentimento expreso de uso dos seus datos personais 
coas finalidades indicadas. Os datos que se faciliten unicamente poderán ser cedidos a outros organismos 
públicos e organismos oficiais de estatística. 

O Consorcio non se fai responsable da veracidade, licitude e exactitude dos datos persoais 
subministrados pola persoa usuaria ou polo seu representante legal ou coidador de feito. No suposto de 
producirense modificacións nos datos da persoa usuaria, será responsabilidade exclusiva desta ou do seu 
representante legal ou coidador de feito, a súa notificación á Dirección do centro de día do Consorcio. 

Undécimo.-Para todas as cuestións que poidan suscitarse con relación a este contrato, as partes 
asinantes sométense única e exclusivamente aos Xulgados de Santiago de Compostela 

  
E para que conste para os efectos oportunos, os contratantes asinan este documento, que consta 

dunha folla polas dúas caras, e dous exemplares idénticos. 
 

En                                             , o          de                 do  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D,/Dna: _________________________________ 
Persoa usuaria, representante legal ou coidador de feito 

D./Dna: __________________________________ 
Director/a do Centro de Día do Consorcio en ______ 
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ANEXO XIII 
FICHA USUARIO 

 
Nº expediente:   _____________________        Data de ingreso: ________________ 

 

APELIDOS E NOME: __________________________________________________________ 

DNI: ______________________________ Nº Seg.Social: ____________________________ 

Sexo: ________________________ Estado civil:  __________________________________ 

Data de nacemento:  _______________________________ Idade: ____________________ 

Dirección:  __________________________________________________________________ 

Padrón: ________________________________________ Data: _______________________ 

Nivel de estudos: ________________________ Profesión: __________________________ 

Núcleo de convivencia:  _______________________________________________________ 

Seguro médico privado: si          non            Nº póliza:   _____________________________ 

Datos de persoas de referencia: (nome, parentesco, dirección, tfnos,…) 

 
Servizos, horario,…: 
 
Data Almorzo Comida Merenda Transporte Tipo de xornada CEM Copago 

        
        
        
        
        
        

 
Outros: _____________________________________________________________________ 
 
Ingreso por PIA          ; por Comisión           do día ______________ con               puntos. 
 
Valoración de DEPENDENCIA:  _____________________________________________ 
 
Nº conta para a domiciliación:  ________________________________________ 
 
Data de baixa: _____________________________________________________________ 
 
Motivos: ____________________________________________________________________ 
 
Observacións:   
 

 

Nome e apelidos, parentesco, dirección, …. Tfnos de contacto 
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ANEXO XIV 
PLANIFICACIÓN DE HORARIO DE ACTIVIDADES 
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ANEXO XV 
  REXISTRO AVD 

 
Nome:      Mes/ano: 
Observacións: 
ANVERSO 
 

                  Comida                             Hidratación                          Deposición                     Diuresis                       Cueiros                 Medicación                    Camiñar            
Día De Co Me Ce De Co Me Ce M T N M T N M T N De Co Me Ce M T 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

  
T-Todo.  
M-Medio.  
N-Nada.  
 

 
T-Todo.  
M-Medio.  
N-Nada.  
 

 
N- normal.  
P- Pastosa 
L-Líquida 
S-Sangre 
0- Negro 
Consignar número de 
deposicións. 

 
WC- vai ao  baño.  
B- sonda 
(consignar 
cantidade 
diuresis).  
 
S- sangre 

 
Consignar 
número de 
veces que se 
cambia pañais 
mollados 

 
S-Sí tomou a medicación 
N-Non a tomou. 
D- Tomouna no domicilio 

 
1. SÉ 
2. CON AXUDA TÉCNICA 
3. AXUDA PERSOAL 
4. NON QUERE 
5. OUTROS 

Se estivo AUSENTE riscar a casilla 
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REVERSO 
 

                  Comida                                 Hidratación                       Deposición                      Diuresis                     Cueiros                  Medicación                    Camiñar            
Día De Co Me Ce De Co Me Ce M T N M T N M T N De Co Me Ce M T 

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        

21                        

22                        

23                        

24                        

25                        

26                        

27                        

28                        

29                        

30                        

31                        

  
T-Todo.  
M-Medio.  
N-Nada.  
 

 
T-Todo.  
M-Medio.  
N-Nada.  
 

 
N- normal.  
P- Pastosa 
L-Líquida 
S-Sangre 
0- Negro 
Consignar número de 
deposicións. 

 
WC- vai o baño.  
B- sonda 
(consignar 
cantidade 
diuresis).  
 
S- sangre 

 
Consignar 
número de 
veces que se 
cambia pañais 
mollados 

 
S-Sí tomou a medicación 
N-Non a tomou. 
D- Tomouna no domicilio 

 
1. SÓ 
2. CON AXUDA TÉCNICA 
3. AXUDA PERSOAL 
4. NON QUERE 
5. OUTROS 

 
Se AUSENTE riscar a casilla 
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ANEXO XVI 
 

FOLLA DE MEDICACIÓN DO USUARIO 
 

ANVERSO 
CODIGO:    DATA   
          
NOME:   
          

MEDICACIÓN DATA POSOLOXÍA   
MEDICAMENTO PRESENTACIÓN INICIO FIN ALMORZO COMIDA MERENDA CEA OUTROS 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Medicación que pode tomar para dores ocasionais de carácter moderado (dor de cabeza, de moas,…):  

OBSERVACIÓNS:    

        
ALERXIAS/INTOLERANCIAS: 
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ANEXO XVI 
 

FOLLA DE MEDICACIÓN DO USUARIO 
 

REVERSO 
ADMINISTRACIÓN PUNTUAL DE  MEDICAMENTOS PARA A DOR E OUTROS 

MES –ANO -
MEDICAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 

 

Apéndice 1: modelos documentais 
 

Apéndice 1: Modelos 
documentais  

Rev.0 
 

 

 

ANEXO XVII 
REXISTRO DE SEGUIMENTO DIARIO 

,-.!-!/01! Centro de Día de 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 USUARIO AREAS 

M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T 

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

  A. SOCIAL E RELAC.                                                             
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A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             
!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             

!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             
!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

A. FUNCIONAL                                                             

A. COGNITIVA                                                             
!! A. SOCIAL E RELAC.                                                             

12.-34/5670.8!/59646:/:-.!-.;-56/6.!-!:-!
9-,;13/:/!

!
!

                                                                                                                                                                                                                                                     En caso de ausencia ao centro, raiar o recadro 
 
         Normalidade    N                                                                                       Exceso    E                                                                                      Defecto    D 
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ANEXO XVIII 
INFORME DE CAÍDAS 

DATOS PERSOAIS 
Nome e Apelidos: 
Sexo:  Home  Muller  Peso: Talla: 
 
DATOS DA CAÍDA 
Lugar da caída: Data: Hora: 
Qué facía no momento de caer? 
Cantas veces caeu dende que acode ao centro? 
 

Liso  Ningunha  
Esvaradizo  Ferida superficial  
Irregular  Contusión  
Pendente  Fractura  
Escada  Traumatismo cranial  

Condicións do 
chan 

outros  Defunción  
Ben iluminado  

Consecuencias 
da caída 

Outros  Iluminación do 
lugar da caída Mal iluminado  Non precisou  

Descalzo  Persoal técnico  
Zapatillas  Persoal xerocultor  

Zapatos  PAC/ Centro de 
Saúde 

 Tipo de calzado 

Outros  

Tipo de 
atención 

Hospitalaria  
Si  1.  

Cal: 2.  
algún obxecto 
que facilitara a 
caída? Non  3.  

Levantouse de 
inmediato  4.  

Uns minutos  

Farmacoloxía 
na última 
semana 

5.  
Menos de media hora  1.  
Menos dunha hora  2.  

Canto tempo 
permaneceu no 
chan? 

Mais dunha hora  3.  
Si, só  4.  
Si, con axuda  

Enfermidades 
diagnosticadas 

5.  Puido 
levantarse? 

Non  
Mareo  
Accidental  
Provocado por terceiros  
Non se sabe  

Motivo da caida 

Outros  

Comentarios: 

 
Nome e apelidos do testigo da caída 
Nome e apelidos de quen o atendeu 
Nome e apelidos de quen cobre o informe 
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ANEXO XIX 

COMUNICACIÓN DE BAIXA VOLUNTARIA DO/A USUARIO/A 
 
 
 
 
 
 

D./Dna. ................................................................ con DNI ................................. na súa 
calidade de usuario do centro de día do Consorcio no Concello de ..............................., ou 
titor legal ou coidador de feito do usuario D/Dna: 
..............................................................................., 
 
COMUNICA á Dirección do centro: 
 
A baixa voluntaria da súa condición de usuario o día ............. de ............................. do 
20...... (cinco días naturais despois de asinar esta comunicación), conforme os seguintes 
motivos: 

. 

. 

. 

. 

. 
 

En .............................. o .......... de .............................. do 20.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: D/Dna: ................................................................. 
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*Enviar copia a servizos centrais do CGSIB 

 
ANEXO XX 

COMUNICACIÓN DE BAIXA AOS SERVIZOS CENTRAIS DO CONSORCIO 
 

 
Dna. ................................................................................................ en calidade de director/a 
do Centro de Día do Consorcio no Concello de .........................., 
 
COMUNICO 
  
Que o usuario/a D/Dna: .............................................................. con DNI: ........................... e 
data de alta ......../ ............. /................., causa baixa no centro o día .............. de 
................................. do 20......, derivado de: 
 

! Falecemento 
! A petición propia e/ou familiar conforme os seguintes motivos (xúntase 

comunicación de baixa por parte do usuario): 
- .............................................................. 
- .............................................................. 
- .............................................................. 

 
 
 

En ............................... o ............. de ................................... do 20.... 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asdo.: D/Dna: .......................................... 

Director/a do Centro de Día do Consorcio no Concello de ...................... 
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* Eliminase o Anexo XXI e substitúese  polo modelo de formulario de traslado de expediente incluído na circular 1/2011
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2. MODELOS DOCUMENTAIS PARA  OS 

PROCESOS DE APOIO A OPERATIVOS 
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ANEXO 1 
REXISTRO DE ACCIÓN FORMATIVA INTERNA 

 
 
 

DENOMINACIÓN:   DATA    
 
ENTIDADE ORGANIZADORA*   DURACIÓN: h. 
* En caso de que sexa unha AFI organizada por unha entidade externa 
 
CONTIDOS IMPARTIDOS 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

AVALIACIÓN DO 
IMPACTO DA 
FORMACIÓN* 

 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

Apelidos e Nome 

1,
 S

A
TI

FA
C

C
IÓ

N
 

2,
 U

TI
LI

D
A

D
E

 

3,
 IN

TE
R

E
S

E
 

4,
 C

O
Ñ

E
C

E
M

E
N

TO
S

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
D

Q
U

IR
ID

O
S

 

5,
 N

O
N

 C
O

N
FO

R
M

ID
A

D
E

S
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

media           
 

* ESCALA DE 1 A 4 (1= moi mal; 2= mal; 3=ben; 4= moi ben)  

O responsable de calidade 
 
data e sinatura 



 

 

Apéndice 1: modelos documentais 
 

Apéndice 1: Modelos 
documentais  

Rev.0 
 

 

 

 
ANEXO 2 

LISTAXE DE EQUIPOS 
 

Código / Nº de serie Data  alta Equipo/Material Marca / Modelo  Metroloxía Data baixa Observacións 
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ANEXO 3 
FICHA DE VIDA DE EQUIPO 

 
 
 

DENOMINACIÓN       Código / nº de serie     
                                                               
MARCA / MODELO                             
                                                  
INDICACIÓNS PARA  O MANTEMENTO METROLÓXICO                           

 
                                                  
                                                  

HISTORIAL DE MANTEMENTO METROLÓXICO 

Instrucións para o rexistro: 

    

Escribir "Pt" no campo "MTO."  De tratarse dun mantemento puntual, e "Pco." de tratarse dun control periódico. 
Empregue o campo "OBSERVACIONS" para escribir calquera tipo de información adicional que considere necesaria 
rexistrar, como a data da próxima actuación de mantemento metrolóxico. 

                                                  
MTO. DATA OPERACIONS EFECTUADAS RESPONSABLE OBSERVACIONS 
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ANEXO 4 
LISTAXE DE NECESIDADES DE MERCA 

 
ARTÍGO UDS. SOLICITADO 

POR 
PEDIDO 
SI /NON 

DATA PEDIDO 
E PROVEDOR 
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ANEXO 5 
FOLLA DE PEDIDO 

 
 PROVEDOR 

 

DATA 
PEDIDO:    
  

 
 

 
 

Aprobado pola Dirección do centro                                                 Verificado por 
 
 
 
Data e sinatura                                                                                    Data e sinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PEDIDO 
 

Cantidade 
 

Concepto 
 

Verif. 
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ANEXO 6 
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE MERCA (PORTADA) 

 
Formulario de solicitude de material 

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

 
Nome:  
Posto: 
(nome do posto que ocupa) 

 

Teléfono: (e/ou extensión)  
Servizo: 
(nome do departamento, área, etc.) 

 

Enderezo: 
(para a entrega do material) 

 

 
MATERIAL SOLICITADO 

Recursos solicitados (achegue copia do/s presuposto/s) Data e sinatura 
 
 

Motivo da solicitude 
 

A/O solicitante 

Visto e prace da Xerencia Adxunta de Benestar 
 

Xerencia Adxunta de Benestar 

Valoración do Departamento Económico-Contable 

 Departamento Económico-Contable 

 
Valoración da Xerencia      Santiago             de                 do 20  

 Asdo. 

 Visto e prace 
 

  

  Xerencia 
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ANEXO 7 
LISTAXE DE INCIDENCIAS DE PROVEDORES 

 

PROVEDOR DATA DE 
INCIDENCIA DESCRICIÓN ACTUACIÓNS LEVADAS A 

CABO RESPOSTA DO PROVEDOR OBSERVACIÓNS 
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ANEXO 8 
FOLLA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Tipo de 
comunicación: 

 

Nome e apelidos:  

Unidade:  

Área  :  

Persoa a quen se dirixe:  

CONTIDO DA COMUNICACIÓN 
 
 

DATA  
 
 
ASDO:                                                                                 AUTORIZA: SI          NON 
 
 
Vº PR.  

                                  ASDO:           
PROCEDE RESPOSTA:                                 DATA RESPOSTA:  
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ANEXO 9 
ACTA DE REUNIÓN / ACTA DE COMITÉ DE CALIDADE DO CENTRO 

 
 

REUNIÓN:  
 
DATA:                                                                                                        LUGAR:  

                                                                                                                     
                                                                                                      

 
 
ASISTENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dirección declara validamente constituída a reunión e dá comezo á sesión.  A continuación procédese  
a tratar os seguintes puntos da orde do día. 
 
ASUNTOS QUE HAI QUE TRATAR: 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ACÓRDASE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e sinatura 
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ANEXO 10 
LISTAXE DE DOCUMENTACIÓN E REXISTROS 

NOME DO DOCUMENTO REV. DATA 
LOCALIZACIÓN 
DOCUMENTO RESPONSABLE 

LOCALIZACIÓN 
REXISTRO RESPONSABLE TEMPO DE CONS. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

Apéndice 1: modelos documentais 
 

Apéndice 1: Modelos 
documentais  

Rev.0 
 

 

 

ANEXO 11 
LISTAXE DE REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 
Data de 

inscrición Denominación do documento que contén o requisito legal Persoa a quen se comunica e/ou 
distribúe 

Data e 
sinatura 

Sinatura do responsable de 
identificar e comunicar 
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3.MODELOS DOCUMENTAIS PARA  OS 
PROCESOS ESTRATÉXICOS E DE 

APOIO A ESTRATÉXICOS 
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ANEXO 12 
PARTE DE NON CONFORMIDADE E ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA 

 
Parte nº     /  

DESCRICIÓN DA NON CONFORMIDADE 

 

 

Detectada por:  Data de detección  
 

   Leve    

Cualificación: REAL     POTENCIAL 

   Grave   
 

ANÁLISE DE CAUSAS 

 

 

TRATAMENTO 

Actuación Prazo Responsable Verificado 

   

Data e sinatura 

   

Data e sinatura 

   

Data e sinatura 
 

VERIFICACIÓN DA EFICACIA E PECHE 
 

  Eficaz, pechándose parte con data   Ineficaz, abríndose novo parte nº          / 

 

Observacións: 

 

 

 

 

 O responsable de calidade 

 
 


