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PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS QUE REXIRÁ NO PROCEDEMENTO PARA A 
ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE E VIXIANCIA.

1. OBXECTO.

O servizo que nos ocupa prestarase conforme ás cláusulas que a continuación se recollen, 
sen perxuízo da aplicación, no que proceda, da Ley  23/1992, de 30 de xullo, de Seguridade 
Privada, Regulamento de Seguridade Privada de 16 de novembro de 1994, Regulamento de 
Armas de 1993, Convenio Colectivo do Sector e demais normas dictadas polo Ministerio de 
Interior relativas a seguridade privada.
Con carácter xeral, e sen perxuízo do que se expoña en cláusulas posteriores deste Prego, 
as actuacións que conleva a adxudicación do servizo serán as propias da prestación do 
servizo  de  seguridade  e  vixiancia  da  Unidade  Asistencial  de  Drogodependencias  do 
Concello de Pontevedra (en adiante UAD), adaptando tal prestación ós horarios de apertura 
do mesmo, existindo deste xeito unha total garantía de cobertura das necesidades.         
A empresa adxudicataria deberá garantir, e así se esixirá, a capacidade operativa necesaria 
para adaptarse ás modificacións puntuais que implique o desenvolvemento da actividade 
propia da UAD, así  como que o servizo quede cuberto durante o tempo estabrecido no 
presente Prego.
As funcións xerais de vixiancia serán as seguintes:

-  Velar  pola  seguridade  das  dependencias,  instalacións,  mobiliario,  usuarios, 
visitantes e traballadores. En consecuencia deberánse previr os roubos, furtos, e en xeral as 
accións de perigo, violentas, vandálicas, ou calquera outra que pertube o normal e correcto 
funcionamento das dependencias ou actividades, para o que se porán os medios que estean 
ao alcance co fin de evitalas.

- Colaborar na atención aos usuarios e visitantes das dependencias e actividades e 
no cumprimento de normas de funcionamento do servizo.

2. TIPO DE LICITACIÓN.

O tipo máximo de licitación será de 36.000 € anuais (IVE engadido).

3. DURACIÓN DO CONTRATO.

O período de execución do contrato dará comenzo ao día seguinte da firma do documento 
público administrativo de formalización da adxudicación, finalizando no prazo de tres anos a 
contar dende tal data.

4. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DO SERVIZO.

O  servizo  será  prestado  pola  persoa  ou  persoas  que  a  tal  efecto  designe  a  empresa 
adxudicataria,  ser  perxuízo  das  facultades  de  dirección,  control  e  supervisión  que 
corresponden ó Concello, que serán exercidas polo xefe do servizo de drogodependencias.

5. CONDICIÓNS DA PRESTACIÓN.

a) A prestación do servizo acomodarase ás seguintes prescripcións técnicas xerais, 
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que terán carácter de mínimo, puidendo en consecuencia, ser melloradas pola 
oferta realizada polo adxudicatario.

b) A acción protectora terá un carácter eminentemente preventivo, tendente a evitar 
alborotos e outras infraccións, e exercerase mediante a vixiancia dos inmobles e 
o control de acceso ós mesmos.

c) O ámbito de actuación do servizo de vixiancia e seguridade comprenderá tódalas 
instalacións  da  UAD,  tanto  interiores  como  exteriores,  así  como  os  bens 
existentes nas  mesmas e  aqueles  outros  que poidan chegar  a  instalarse,  así 
como ao persoal e usuarios do centro.

d) Sen prexuízo das competencia propias dos Corpos e Forzas de Seguridade do 
Estado, formará parte da prestación do servizo de vixiancia e protección dos bens 
mobles e inmobles da UAD, efectuar controis de identidade nos accesos á UAD 
ou no interior das instalacións durante o tempo de apertura ó público en horario 
de luns a venres de 08:00 a 15:00, e ademáis os xoves de 17:00 a 21:00, así 
como  todas  aquelas  funcións  relacionadas  coa  súa  labor  que  lle  sexan 
debidamente comunicadas pola Dirección do Servizo.

6. PRECAUCIÓNS A ADOPTAR DURANTE A EXECUCIÓN DO SERVIZO.

O contratista adoptará, baixo a súa responsabilidade e sen coste adicional  algún para o 
Concello,  todas  as  medidas  necesaria  para  o  cumprimento  das  disposicións  normativas 
vixentes ou que poidan chegar a promulgarse referentes ó emprego de materiais perigosos e 
á previsión de accidente e danos a terceiros.

7.- RESPONSABILIDADE E OBRIGAS XERAIS DO CONTRATISTA.

a) Sinálase a posibilidade de procedencia da subrogación empresarial, de conformidade co 
disposto  no  Convenio  colectivo  de  empresas  de  seguridade  privada,  respecto  do 
traballadores da empresa cesante, no caso de que finalmente fora outra a seleccionada. A 
estes  efectos   comunícase o  traballador  actualmente  adscrito  a  este  servizo,  cos  datos 
básicos da súa relación laboral, no anexo I a este prego técnico. A subrogación, de ser o  
caso, producirase nas condicións económicas e laborais que a normativa laboral estableza. 
En todo caso, este é un punto alleo ao Concello e que deberá ser examinado polas posibles 
licitadoras. 

O persoal  necesario para o desenvolvemento deste servizo de seguridade estímase nun 
vixiante,  sen prexuízo da adscrición puntual  doutro/s que lle  substitúan nos supostos de 
enfermidade, permisos, vacacións ou demais ausencias daquel. 

b) O persoal adscrito ó servizo estará   en posesión da correspondente habilitación como 
vixiante de seguridade e estará debidamente uniformado pola empresa adxudicataria, quen 
fará  entrega  ó  mesmo de  todo o  material  técnico  necesario  para  o  correcto  e  axeitado 
desenvolvemento do mesmo, sendo responsable igualmente da súa reposición inmediata, 
debendo  estar en todo momento en perfecto estado de funcionamento.

c)  O  persoal  adscrito  ó  servizo  deberá  cumprir  os  requisitos  estabrecidos  nas  normas 
vixentes en materia de seguridade privada e, no seu caso, no Regulamento de Armas, e 
estar en posesión de habilitación correspondente.

d) O persoal adscrito deberá posuir os coñecementos necesarios para exercer a vixiancia, 
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extremo este que deberá quedar suficientemente acreditado na documentación técnica das 
empresas  ofertantes,  resultando  igualmente  obrigatoria  a  posibilidade  de  ofrecer  ós 
traballadores a formación pertinente.

e)  O Concello  reservarase o  dereito  de  esixir  a  corrección  disciplinaria  e,  no  seu caso, 
substitución do persoal  adscrito por acreditada falta de hixiene ou putualidade,  presenza 
inadecuada,  mala  conducta  e  outras  causas  que  constitúan  incumprimentos  das  súas 
obrigas e que puideran afectar á calidade do mesmo.

f) Será obriga da empresa adxudicataria comunicar ó Concello cal é o persoal autorizado 
para o desenvolvemento das función propias do servizo. Non obstante, en caso de cambio 
ou  substitución  deste  persoal  a  empresa  adxudicataria  comunicarao  previamente,  nas 
condicións  establecidas  no  art.  14.1  f)  dos  pregos  de  condicións  administrativas,  e 
responsabilizarase  de poñer  ó  corrente  das  súas  obrigas  e  das  súas  peculiaridades  do 
servizo e actividades ao persoal substituído.

g) O servizo de vixiancia e seguridade deberá cubrir o seguinte horario:

 De luns a venres, de 08:00 a 15:00.
 Ademais os xoves de 17:00 a 21:00.público.
No horario de verán, do 16 de xuño ao 15 de setembro o servizo reducirase unha 
hora.

h) O adxudicatario estará obrigado a executar o obxecto do contrato con estricta suxeición 
ás cláusulas estipuladas no mesmo e nos Pregos de Condicións que lle serven de base, e 
conforme as instruccións que en interpretación deste dera ao contratista o Concello,  que 
serán de obrigado cumprimento para aquél, sempre que o sexan por escrito.

i) Estará obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, prevención 
de riscos laborais, de Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene no Traballo, tanto as 
vixentes como as que poidan promulgarse durante a execución do contrato. Todo o persoal 
que se emplee polo adxudicatario dependerá exclusivamente del, e polo tanto, tendrá todos 
os  dereitos  e  deberes  inherentes  a  súa calidade  de  patrono.  En  caso  de  accidente  ou 
perxuizo de calquer xénero ocurrido ao persoal  con ocasión da prestación do servizo,  o 
adxudicatario cumprirá o disposto nas normas vixentes, baixo a sús responsabilidade, sen 
que ésta poida alcanzar ao Concello.

j) O Concello non terá relación laboral nen de calquer outra índole co persoal da empresa 
adxudicataria, durante o prazo de vixencia do contrato nen ao termo do mesmo.

k)  O adxudicatario  deberá contar  cunha póliza  de seguro de responsabilidade civil,  que 
cubra os riscos da actividade, para facer fronte a posibles danos materiais e as persoas.

l) Será por conta do Contratista indemnizar os danos que se orixinen a terceiros, ao concello 
ao persoal dependente da mesma como consecuencia da execución do contrato.

m)  O  Contratista  será  responsable  da  calidade  dos  traballos  que  desenvolva  e  das 
prestacións  e  servizos  realizados,  así  como das  consecuencias  que se  deduzan para o 
concello  ou  para  terceiros  das  omisións,  errores,  métodos  inadecuados  ou  conclusións 
incorrectas na execución do contrato.

n) Corresponde ao adxudicatario a obtención de todas as autorizacións e licenzas, tanto 
oficiais como particulares, que se requiran para a realización do traballo.

ñ) Estará obrigado a nombrar unha persona que será o interlocutor entre o adxudicatario e o 
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concello, e a él lle serán indicadas as instruccións oportunas para a debida execución do 
contrato, así como a proporcionar ao concello, en calqueira momento, os datos e copias de 
documentos de carácter laboral ou de outro tipo que lles sexan requeridos.

o)  Durante  a  execución  e  prestación  do  servizo  e  dos  traballos  e/ou  actividades 
complementarias necesarias para a realización do mesmo, o contratista será responsable de 
todos  os  danos  e  perxuízos,  directos  e  indirectos,  que  se  poidan  ocasionar  a  calquera 
persoa, propiedade ou servizo público e/ou privado, como consecuencia de actos, omisións 
ou neglixencia do persoal ó seu cargo ou dunha deficiente organización do traballo.

8.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Os criterios de adxudicación que se empregarán para a valoración a efectos de adxudicación 
do contrato serán os seguintes:

8.1.- OFERTA ECONÓMICA. Ata 70 puntos.

La puntuación máxima otorgarase á proposición económica máis ventaxosa, sen prexuízo da 
súa posible apreciación como temeraria, e ó resto das ofertas otorgaráselles a puntuación 
resultante da aplicación da seguinte regra:

(P. de licitación – P. ofertado) X 70 / (P. de licitación – P. oferta máis ventaxosa).

8.2.- SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS. Ata 30 puntos

Sistema  de  inspección  e  control  interno  de  servizos,  comunicación  de  resultados  ao 
departamento de Benestar Social Municipal,  forma de prestación do servizo, resumos de 
incidencias,  protocolos  de  actuación  xenéricos  e  específicos  no  caso  de  incidencias, 
etc....ata 15 puntos

Formación  específica  dos  vixiantes  en  manexo  de  usuarios  con  problemas  de  saúde 
mental...ata 15 puntos.
 

No suposto de empate proporase a adxudicación a favor daquela empresa cuxo número de 
traballadores con discapacidade supere o 2 % segundo o disposto na DA sexta da Lei de 
contratos do Sector Público 30/2007.

Pontevedra a 11 de outubro de 2011
A XEFA DO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

Encarna Dapena Losada

A Concelleira de Benestar Social Municipal

Carme Fouces Díaz
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ANEXO  I

DATOS VIXIANTE UAD

CATEGORÍA PROFESIONAL ANTIGÜEDAD TIPO DE CONTRATO SALARIO BRUTO ANUAL

VIXIANTE ....... INDEFINIDO? ….......... ??
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