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PROPOSTA DE ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DA 
RESIDENCIA PARA PERSOAS MAIORES O CASTRO DO CONCELLO DE 
CASTROVERDE 
 
Artigo 1.- Concepto 
O Concello de Castroverde no exercicio das facultades concedidas polos artigos 
133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime Local, ao abeiro do disposto polo artigo 148 en 
relación co 41, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais ( en diante TRLFL), establece o prezo público 
polos servizos de asistencia e estancia na Residencia Para Persoas Maiores O Castro 
do Concello de Castroverde que se rexerá polas disposicións da presente 
ordenanza. 
Artigo 2.- Obrigado/a ao pagamento 
A participación da persoa usuaria no custo dos servizos terá a cualificación de prezo 
público, sendo o seu réxime xurídico o establecido na presente Ordenanza, así 
como no establecido polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.  
Estará obrigada a persoa usuaria ao pagamento dos prezos públicos regulados na 
presente, as persoas físicas que utilicen ou se beneficien dos servizos e actividades 
prestadas ou realizadas na Residencia Para Persoas Maiores O Castro no concello de 
Castroverde, cando sexa de tracto sucesivo con execución continuada ou periódica 
e en todo caso, dende a data da ocupación efectiva da praza ou momento de inicio 
da súa prestación, ou do día en que teña lugar a reincorporación ou alta como 
consecuencia dunha baixa xustificada e exenta de pagamento ou momento do inicio 
da súa prestación da persoa usuaria 
Nos supostos de persoas con modificación da capacidade de obrar, declarada por 
sentenza xudicial, o/a obrigado/a ao pagamento será o/a titora, ou representante 
legal, que efectuase a solicitude de ingreso, á cal deberá achegar a resolución 
xudicial, tanto do nomeamento da persoa titora ou representante como da 
autorización xudicial de ingreso. 
Artigo 3.- Contía dos servizos. 
Defínense como servizos básicos os que a continuación se relacionan: aloxamento; 
manutención e dietas; limpeza e mantemento das instalación; lavandería e xestión 
da roupa; servizos de valoración, seguimento, avaliación; apoio nas actividades da 
vida diaria; atención sanitaria preventiva; rehabilitación funcional; estimulación 
cognitiva; o calquera outro que estableza a ordenanza de acceso. Consideraranse 
como servizos opcionais ou complementarios todos aqueles servizos que non 
estean considerados como básicos.  
1.    As persoas usuarias dos servizos ao abeiro da modalidade excepcional segundo 
establece a ordenanza de acceso ao servizo, achegarán o importe total do custe de 
referencia do mesmo, é dicir, o custe do servizo prestado tendo en conta a 
duración. 
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2.    Para os servizos opcionais ou complementarios terase en conta o establecido 
na disposición adicional da presente ordenanza. 
3. Os parámetros ou variables económico-sociais a aplicar en orde a determinación 
e liquidación do prezo público para os servizos básicos na modalidade ordinaria 
son: 
a. Custe de referencia do servizo de atención residencial, que será o 
determinado na memoria económico-financieira. Na actualidade este custe está 
establecido en 1.390,00€ para persoas que acaden unha puntuación de 
dependente segundo o Índice de Barthel e 1.080,00€ para as persoas que non 
acaden unha puntuación de dependente segundo o Índice mencionado. Estas 
contías revisaranse anualmente. 
b. Así mesmo, para os servizos básicos na modalidade de acceso ordinaria 
regulada na oportuna ordenanza de acceso ao mesmo, terase en conta: 

i. A capacidade económica mensual en relación ao valor do IPREM establecido 
para cada anualidade 

ii. O establecido na táboa de Servizo de Atención Residencial (recollida no  do 
presente artigo) 

iii. O mínimo vital. 
c. Non obstante terase en conta  o recollido no artigo 44.2 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, no cal se establece que en atención ás razóns 
socias que teñen lugar, poderase fixar unha participación reducida no custo do 
servizo.   
4. Determinación da participación económica para os servizos básicos na 
modalidade ordinaria en función da capacidade económica: Prezo Público. 
As persoas usuarias dos servizos básicos ao abeiro da modalidade ordinaria 
segundo establece a ordenanza de acceso ao servizo, participarán no financiamento 
do mesmo de acordo a súa capacidade económica mensual. 
A participación da persoa usuaria calcularase multiplicando a súa capacidade 
económica mensual pola porcentaxe que lle corresponda segundo a “Táboa Servizo 
de Atención Residencial”. Para determinar a porcentaxe a aplicar, deberase calcular 
a proporción da súa capacidade económica mensual respecto ao IPREM. A 
porcentaxe resultante establecerá o tramo da Táboa Servizo de Atención 
Residencial” a aplicar. 
PU = CEM x porcentaxe “Táboa Servizo de Atención Residencial” 
Unha vez obtida a contía, respectarase o mínimo vital, calculados segundo o 
establecido no artigo 5,  que lle corresponda, e terase en conta os límites de 
participación no financiamento, dando finalmente o prezo público a aboar pola 
persoa usuaria.  
 
 
  

Táboa de  servizo de Atención Residencial 

% da Cem respecto do 
IPREM,  ATA 

 PERSOAS CON 
AUTONOMÍA 

 PERSOAS 
DEPENDENTES 
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  % sobre Cem  % sobre Cem 

75,00 %  69,50 %  73,45 % 

82,50 %  70,13 %  73,97 % 

90,75 %  70,82 %  74,54 % 

99,83 %  71,58 %  75,17 % 

109,81 %  72,42 %  75,87 % 

120,79 %  73,34 %  76,63 % 

132,87 %  74,36 %  77,47 % 

146,15 %  75,47 %  78,39 % 

160,77 %  76,70 %  79,41 % 

176,85 %  78,05 %  80,52 % 

194,53 %  79,53 %  81,75 % 

213,98 %  81,16 %  83,10 % 

235,38 %  82,96 %  84,59 % 

258,92 %  84,94 %  86,22 % 

284,81 %  87,11 %  88,03 % 

≥309,81 %  89,50 %  90,00 % 

 
Artigo 4. Determinación de capacidade económica. 
4.1. Regras para a determinación da capacidade económica para os servizos 
prestados na modalidade ordinaria. 
 A capacidade económica da persoa usuaria aos efectos desta Ordenanza será a 
resultante da suma de todos os ingresos en cómputo anual (iga) máis a capacidade 
patrimonial (Cp). A Capacidade Patrimonial calcularase en función do patrimonio a 
imputar, multiplicado polo coeficiente que lle corresponda na “Táboa de patrimonio 

progresiva”. 
A capacidade económica (Ce) determinarase en cómputo anual, sen prexuízo de 
que para o cálculo da súa participación no custo dos servizos se compute en termos 
mensuais calculada como a doceava parte da súa capacidade económica anual.  
Ce= (Iga + Cp) 
Cem= Ce/12 
 
 
 

TÁBOA DE  PATRIMONIO PROGRESIVA 

PATRIMONO 
ATA 

COEFICIENTE PROGRESIVO PATRIMONIO 

10.000,00 € 0,050 

20.000,00 € 0,060 
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30.000,00 € 0,070 

40.000,00 € 0,080 

50.000,00 € 0,090 

60.000,00 € 0,100 

70.000,00 € 0,110 

80.000,00 € 0,120 

90.000,00 € 0,130 

≥100.000,00 €  0,140 

 
 
 
O período para computar a determinación da capacidade económica será o último 
exercicio fiscal pechado. Non obstante, cando a capacidade económica da persoa 
usuaria só proveña da percepción de pensións, prestacións públicas o período que 
se computará na súa determinación será o correspondente ao exercicio en que se 
presente a solicitude.  
4.2. Normas de valoración para o cálculo da capacidade económica. 
a.Ingresos: Considéranse a totalidade dos ingresos calquera que sexa a fonte de 
procedencia, derivados directa ou indirectamente do traballo persoal, dos bens e 
dereitos integrantes do seu patrimonio, das pensións e/ou prestacións, e do 
exercicio de actividades económicas, así como os que se obteñan como 
consecuencia dunha alteración na composición do patrimonio.  
Non serán obxecto de cómputo, para os efectos da determinación da capacidade 
económica da persoa usuaria, as axudas económicas establecidas na Lei 11/2007, 
do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de 
xénero, nin as recollidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 
de medidas de protección integral contra la violencia de xénero. 
Cando a persoa usuaria opte por presentar a declaración do imposto sobre a renda 
das persoas físicas de forma conxunta, a súa renda final virá determinada polo 
cociente de dividir entre dous a suma dos ingresos de ambos os dous membros da 
parella. 
b.Bens patrimoniais: Computaranse o conxunto de bens e dereitos de contido 
económico titularidade da persoa usuaria,  con dedución das cargas e gravames de 
natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais 
das cales deba responder, depósitos ou imposicións bancarias, contas correntes ou 
de aforro, fondos de inversión ou instrumentos similares de colocación de efectivo. 
Terán a consideración de bens patrimoniais para os efectos deste artigo, ademais 
dos relativos a colocación de efectivo, os bens mobles ou inmobles sobre os cales 
se posúa un dereito de propiedade, posesión ou calquera outro de análoga 
natureza. Para a tradución económica destes inmobles atenderase ao seu valor 
catastral.  
A vivenda habitual computarse polo valor catastral no exercicio que se toma como 
referencia para o cálculo da capacidade económica da vivenda ou, na súa falta, o 



  
Concello de Castroverde 

Concello de Castroverde 

Plaza do Concello, nº 2, Castroverde. 27120 Lugo. Tfno. 982312080. Fax: 982313011 

valor escriturado. Nos supostos de cotitularidade só se terá en conta a porcentaxe 
correspondente á propiedade da persoa beneficiaria.  
Para os efectos da valoración de patrimonio, non se computarán na determinación 
do patrimonio nin o enxoval doméstico nin os bens e dereitos achegados a un 
patrimonio especialmente protexido dos regulados pola Lei 41/2003, do 18 de 
novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade e con 
modificación da capacidade de obrar regulado no Código Civil, Lei de axuizamento 
civil e na normativa tributaria con esta finalidade, do que sexa titular a persoa 
usuaria, mentres persista tal afección. Non obstante, si se computarán na 
valoración da renda as derivadas de dito patrimonio, que non se integren nel. 
En todo caso, computaranse as disposicións patrimoniais realizadas pola persoa 
usuaria nos catro anos anteriores á presentación da solicitude, tanto se son a título 
oneroso como gratuíto, a favor do cónxuxe, persoa con análoga relación de 
afectividade ao cónxuxe ou parentes ata o cuarto grao inclusive, nos termos e 
segundo as normas contidas na disposición adicional quinta da Lei 41/2007, do 7 de 
decembro, pola que se modifica a Lei 2/1981, do 25 de marzo, de regulación do 
mercado hipotecario e outras normas do sistema hipotecario e financeiro, de 
regulación das hipotecas inversas e o seguro de dependencia e pola que se 
establece determinada norma tributaria. 
4.3. Procedemento para a actualización ou modificación da capacidade económica 
os servizos na  modalidade ordinaria. 
a. Como prazo máximo, no terceiro trimestre de cada ano, a persoa 
responsable do centro, procederá de oficio a revisar a capacidade económica de 
cada usuario/a, tomando en consideración os datos económicos subministrados 
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria e outros Organismos Públicos, 
relativa ó último exercicio dispoñible. Non obstante, cando a capacidade económica 
da persoa usuaria só proveña da percepción de pensións, prestacións públicas o 
período que se computará na súa determinación será o correspondente ao ano en 
curso. En todo caso a nova participación, aplicarase a 1 de xullo do mesmo. 
b. Independentemente do reflectido no apartado anterior, calquera alteración 
substancial da capacidade económica da persoa beneficiaria derivada da 
modificación das prestacións periódicas que perciba, determinará unha revisión da 
mesma e da achega para o pago dos servizos con efectos a partir do primeiro día 
do mes seguinte da revisión. A tal efecto, a persoa beneficiaria deberá comunicar 
ditos cambios a persoa responsable do centro, nun prazo máximo de 10 días a 
partir do momento no que se produzan. Procederase a establecer unha nova 
capacidade económica persoal estimada para o exercicio de referencia, para o que 
se tomará como ingresos por prestacións os que recibise a persoa interesada tendo 
en conta as novas contías, aplicando as normas xerais vixentes sobre revalorización 
de prestacións. Dita contía sumarase as rendas individuais doutra natureza, 
acreditadas para dito exercicio, así como o valor patrimonial computable segundo 
os criterios establecidos con anterioridade.  
c. Unha vez realizada a nova valoración da capacidade económica e da nova 
participación no custo do servizo, produto da súa modificación,  o órgano 
competente que ditou a resolución de acceso ao servizo, ditará resolución de 
revisión da nova capacidade económica e por ende da  participación no custo do 
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servizo, producindo efectos, desde a súa notificación e dando lugar a un novo prezo 
público para a persoa usuaria.  
Artigo 5. Mínimos vitais 
Con independencia do importe a aboar polo custo dos servizos básicos na 
modalidade ordinaria, derivada da capacidade económica da persoa usuaria, 
garantirase unha contía mínima para gastos persoais que quedarán integramente á 
disposición do seu perceptor/a calculada en función dos seus ingresos e 
determinada segundo as seguintes consideracións:  
1. Mínimo Vital de Ingresos, Mvi : 
calcularase en función da doceava parte dos ingresos anuais derivados da principal 
pensión ou prestación periódica (Ppa), multiplicado polo coeficiente que lle 
corresponda segundo a “Táboa Mínimos Vitais Progresivos Residencia”. Terase en 
conta que a prestación principal mensual, Ppm será o importe da pensión ou 
prestación principal en computo anual dividido entre 12.  
Ppm = Ppa / 12. 
Mvi= ( Ppm x coeficiente progresivo mínimo vital) 
 
 

TÁBOA MÍNIMOS VITAIS PROGRESIVA RESIDENCIA 

ATA INGRESOS LÍQUIDOS 
mensuais 

COEFICIENTE PROGRESIVO MÍNIMO 
VITAL  

431,55 € 0,250 

500,00 € 0,240 

600,00 € 0,220 

700,00 € 0,190 

800,00 € 0,170 

900,00 € 0,160 

1.000,00 € 0,150 

1.100,00 € 0,150 

1.200,00 € 0,150 

1.300,00 € 0,150 

1.400,00 € 0,140 

1.500,00 € 0,140 

1.600,00 € 0,140 

1.700,00 € 0,140 

1.800,00 € 0,135 

1.900,00 € 0,135 
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2.000,00 € 0,135 

2.100,00 € 0,135 

2.200,00 € 0,130 

2.300,00 € 0,130 

2.400,00 € 0,130 

≥ 2.500,00 €  0,130 

     
2. O mínimo vital de Ingresos Mvi, minorarase pola Capacidade Patrimonial Mensual 
(Cpm), dando lugar ao Mínimo vital de capacidade patrimonial Mvcp. A capacidade 
patrimonial mensual, será o resultado de multiplicar o patrimonio (P) a imputar 
polo coeficiente que lle corresponda na “Táboa de patrimonio progresiva” (Artigo 
4.1.) e dividido entre doce.  
Cpm = P x coeficiente progresivo patrimonio /12 
Mvcp= Mvi – Cpm.  
3. En calquera caso, garantirase á persoa usuaria unha dispoñibilidade mínima 
equivalente ao 20% do IPREM mensual. Este mínimo incrementarase ata un 
máximo do 26% do IPREM para as persoas menores de 65 anos e que teñan 
recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% segundo o 
certificado de discapacidade emitido polo Equipo de Valoración e Orientación (en 
diante, EVO) correspondente, en concepto de custos adicionais asociados á 
discapacidade. 
Sempre que a persoa usuaria obtivese ingresos iguais ou superiores ao importe 
íntegro da pensión de xubilación e invalidez da seguridade social na súa modalidade 
non contributiva, previsto nas leis de orzamentos do Estado, garantiráselle a contía 
correspondente á mensualidade da pensión de xubilación e invalidez da seguridade 
social na súa modalidade non contributiva (excluíndo as pagas extras), cando o seu 
cónxuxe, ou persoa con relación análoga a conxugal, permanecese na súa vivenda 
habitual e acreditase non dispoñer de recursos económicos superiores á citada 
contía. No suposto anterior, o cónxuxe ou persoa con análoga relación, deberá 
iniciar aqueles trámites que lle permitan dispoñer de ingresos periódicos para a 
cobertura das súas necesidades, realizando os mesmos nun prazo máximo de 10 
días posteriores á ocupación efectiva da praza pola persoa usuaria no servizo. Unha 
vez que o cónxuxe, ou relación análoga, reciba resolución favorable de concesión 
de pensión ou prestación, revisarase a participación económica da persoa usuaria, 
tendo efectos económicos dende a data da resolución da dita pensión ou 
prestación. 
Artigo 6.- Normas de xestión 
1. O procedemento para o acceso ao servizos e a determinación da capacidade 
económica en cada momento será o establecido na correspondente “Ordenanza 

para o acceso á Residencia e ao centro de Día para persoas maiores O 

Castro do Concello de Castroverde”. Do mesmo xeito os servizos a prestar, 
dereitos e deberes dos usuarios/as serán os recollidos nos Regulamentos de Réxime 
Interno dos Servizos do Centro. 
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2. A obriga de pagamento nace dende que se inicia a prestación do servizo, é 
dicir, o día da ocupación efectiva da praza por parte da persoa usuaria, ou do día 
en que teña lugar a reincorporación ou alta como consecuencia dunha baixa 
xustificada e exenta de pagamento. 
3. O prezo do primeiro mes será liquidado por días cando a alta non se produza 
o primeiro día do mes. 
4. No momento da perda da condición de persoa beneficiaria do servizo, 
realizarase a liquidación definitiva pola diferenza entre os pagos efectuados 
mediante liquidacións, básicas ou complementarias, e a suma das achegas 
económicas esixibles durante o período que estivo gozando dos servizos. 
5. No suposto de suspensión temporal dos servizos, terase en conta o 
seguinte: 
a. Ausencias motivadas por unha convivencia familiar, así como as que se 
entendan vencelladas a un período vacacional ou de descanso, que terán como 
máximo unha duración de 30 días naturais continuados ao ano, ou dous períodos 
de 15 días continuados ao ano. Estas ausencias non deivindicarán na obriga de 
pago en concepto de reserva de praza, sempre e cando se comunique con 
antelación por parte da persoa beneficiaria esta ausencia nun período mínimo de 7 
días naturais. No caso de non comunicarse a ausencia no período indicado, poderán 
participar no custo do servizo nun 100% do importe correspondente en concepto de 
reserva de praza.  
b. Ausencias puntuais non planificadas, derivadas de procesos de 
hospitalización ou outras situacións de causa maior que se poidan acreditar 
documentalmente. Neste caso, as persoas que se atopen nesta situación, non 
participarán no custo do servizo ata un máximo de 10 días naturais continuados. A 
partir dos mesmos, poderán participar, a criterio técnico, no custo do servizo nun 
40% do importe correspondente en concepto de reserva de praza. 
c. Outras ausencias. As persoas usuarias que se ausenten do servizo por 
outros motivos distintos aos indicados anteriormente, participarán no custo do 
servizo nun 100% do importe correspondente en concepto de reserva de praza.  
 
Artigo 7.- Pagamento do prezo público 
1. A recadación da achega económica mensual para a modalidade ordinaria 
realizarase mediante a domiciliación nunha conta corrente de titularidade da persoa 
obrigada ao pago que se atope aberta nunha entidade de crédito, por meses 
vencidos, e dentro dos primeiros 10 días naturais dende a data da emisión da 
correspondente liquidación. O pago entenderase realizado na data do cargo en 
conta das devanditas domiciliacións, considerándose xustificante do ingreso o que 
para ese efecto expida a entidade de crédito.  
2. No suposto de devolución do recibo á entidade emisora, a Administración 
practicará a correspondente liquidación da débeda co contido que determina o 
artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que será notificada 
nos termos establecidos na Sección 3.ª do Capítulo II do Título III da devandita Lei. 
3.  Expedirase polo Concello a correspondente liquidación na que se expresarán 
separadamente cada un dos conceptos liquidados, reflectindo cando menos:  
• Identificación da administración que presta o servizo. 
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• Identificación da persoa usuaria. 
• Natureza do ingreso e normativa de aplicación. 
• Elementos que configuran a débeda e cantidade que se debe ingresar. 
• A circunstancia de actualización do importe indicarase o motivo, método ou 
forma de actualización, e a data en que terá efectos. 
• Forma, lugar e prazos nos que deberá facerse efectivo o ingreso económico, 
no caso de non estar domiciliado. 
• Os medios de impugnación que proceda, indicando os prazos e os órganos 
ante os que se deben interpoñer. 
4. As persoas usuarias na modalidade excepcional obrigadas ao pagamento, 
poderán domiciliar os pagamentos correspondentes ou realizar o ingreso na conta 
que conste no recibo de liquidación. 
Artigo 8.- Devolución de ingresos 
Cando por causas non imputables a persoa obrigada ao pagamento do prezo 
público non se preste o servizo ou realice a actividade, procederase á devolución do 
importe correspondente. 
 
Artigo 9.- Procedemento de constrinximento 
As débedas por estes prezos públicos non satisfeitas en período voluntario 
esixiranse polo procedemento administrativo de constrinximento. 
Disposición adicional 
Consideraranse como opcionais ou complementarios todos aqueles servizos que 
non estean considerados como servizos básicos na ordenanza de acceso. No caso 
de que se presten polo centro, estes servizos serán a cargo da persoa usuaria e 
serán liquidados adicionalmente, segundo a relación de prezos que se exporá para 
o coñecemento público no taboleiro do Centro. 
As persoas usuarias asumirán o 100% do custo destes servizos opcionais ou  
complementarios que o centro poderá ofertar e que voluntariamente se contraten 
por parte das persoas usuarias. Non obstante, terase en conta para casos 
excepcionais  o recollido no artigo 44.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo. 
Disposición adicional segunda 
No caso de que a persoa usuaria solicite expresamente o uso dunha habitación 
clasificada como individual, esta terá un custe de 100,00€ adicionais, sendo 
considerado como un servizo complementario. Este custe será a cargo da persoa 
usuaria e serán liquidados adicionalmente. 
 
As persoas usuarias destes servizos adicionais, achegarán o importe total do custe 
de referencia dos mesmos, non sendo de aplicación os parámetros ou variables 
económico-sociais recollidos no apartado 3 do artigo 3 da presente ordenanza. 
 
En todo caso, a asignación da tipoloxía da habitación, estará supeditada a situación 
do Centro e a criterio da persoa responsable do Centro. 
 
Disposición final 



  
Concello de Castroverde 

Concello de Castroverde 

Plaza do Concello, nº 2, Castroverde. 27120 Lugo. Tfno. 982312080. Fax: 982313011 

A presente ordenanza entrará en vigor de acordo co disposto no artigo 70.2 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, permanecendo 
vixente ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
Dilixencia de aprobación. 
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