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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DE 
SERVIZOS PARA A “REDACCIÓN DO PLAN DE ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE 
EN VILAGARCIA DE AROUSA COMO PARTE DO PROXECTO AROUSA 21, 
PROMOVIDO POLO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA COFINANCIADO 
CON AXUDA DO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DA UNIÓN 
EUROPEA PARA PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E URBANO E 
SUBVENCIONADO POLO PROGRAMA OPERATIVO FEDER 

 

1.- OBXECTO DO PREGO 

O obxecto do presente documento é de describir os traballos e fixar as condicións 
técnicas particulares que serven de base para a contratación do servizo de 
elaboración do �Plan de Accesibilidade e mobilidade en Vilagarcía de Arousa. Esta 
actividade é parte do Proxecto Arousa 21, promovido pólo concello de Vilagarcía de 
Arousa e cofinanciado con axuda do Fondo Europeo de Desarrollo Regional da Unión 
Europea para proxectos de Desenvolvemento Local e Urbano. Este Plan debe ordear 
os desprazamentos a motor e xerarquizar os viarios, establecendo tamén as 
determinacións e criterios técnicos necesarios para aumentar o espazo peonil e 
mellorar a seguridade viaria. 

2.- INTRODUCCIÓN  DO CONTRATO DE SERVIZOS 

O crecemento demográfico e urbanístico experimentado no Concello de Vilagarcía 
nos últimos anos, entre outros factores, trasladaron á cidade grandes problemas de 
aparcadoiro, tráfico non fluído, ruído e emisións contaminantes transformándoos en 
contornas urbanas menos accesibles e sostibles. A iniciativa que se expón nesta 

actuación é a realización dun Plan de Accesibilidade e Mobilidade, onde se integren 
os intereses da cidadanía relacionados cos aspectos urbanísticos, co transporte 
público e coas infraestructuras de xeito que se proporcionen as ferramentas 
necesarias e fundamentais para un desenvolvemento accesible, sostible e seguro 
para todos.  

O �PLAN DE ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE DE VILAGARCIA� forma parte do 
proxecto integrado Arousa 21 (Actuacións de rehabilitación, reordenación urbana e 
sustentibilidade), proxecto presentado polo Concello de Vilagarcía á convocatoria 
2007 de axudas do Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar 
proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 
2007-2013.  

O obxectivo xeral do proxecto Arousa 21 é favorecer a mobilidade das persoas no 
municipio de Vilagarcía, priorizando o transporte público sobre o privado e facilitando 
a conectividade de todos os núcleos do municipio, tanto rurais como urbanos, aínda 
que en especial do eixo Vilaxoán-Vilagarcía-Carril, eixo vertebrador do proxecto 
AROUSA 21. Ao mesmo tempo, actuarase sobre o medio urbano para facilitar a 
mobilidade peonil, ao mesmo tempo que se mellora o aspecto estético e funcional 
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das rúas. Para alcanzar este propósito o proxecto Arousa 21 estructúrase en catro 
programas de actuación: 

o Programa de mellora da accesibilidade e mobilidade 
o Programa de promoción do emprego 
o Programa de mellora na contorna natural e calidade medioambiental 
o Programa de protección e preservación do patrimonio cultural 

 

O PLAN DE ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE DE VILAGARCIA forma parte do 
Programa de mellora da acessibilidade e mobilidade. 

O programa de accesibilidade e mobilidade aborda as necesidades de 
desprazamentos do concello de Vilagarcía, xurdidos  das propias necesidades do 
mercado laboral, xa que Vilagarcía concentra a principal oferta de empresas e 
emprego da comarca, e en desprazamentos vinculados co sector ocio-servizos 
públicos. Tamén aborda a necesidade da mellora da conectividade entre os núcleos 
rurais e o núcleo urbano, pero especialmente, na conectividade entre os 3 núcleos 
principais: Vilagarcía, Vilaxoán e Carril. 

3.- OBXECTO E ALCANCE DO CONTRATO 

Os obxectivos específicos de este programa son: 

- Establecer un Plan de Accesibilidade e Mobilidade entre os núcleos de 
Vilagarcía de Arousa, aproveitando a existencia dun sistema de transporte 
público, que aposte decididamente por este tipo de transporte como opción 
preferente dos habitantes do concello. 

- Dotar á cidade de mecanismos e infraestructuras que permitan cambiar 
valores e actitudes en torno á accesibilidade da cidade, logrando establecer 
un gran pacto social ao redor da mobilidade como elemento crave para o 
desenvolvemento do municipio. 

- Crear novos itinerarios de transporte urbano que cubra as carencias do servizo 
e teña en conta as zonas máis desfavorecidas, como os núcleos rurais, así 
como as necesidades con problemas de accesibilidade ou aquelas 
necesidades específicas de xénero. 

- Motivar á cidadanía para que utilice o transporte público e conseguir a 
reducción do uso do coche privado e en consecuencia lograr un tráfico máis 
fluído e reducir a emisión de gases contaminantes. 

- Mellorar a mobilidade e accesibilidade nos cascos históricos con actuacións 
que permitan priorizar ao peón, ao mesmo tempo que se mellora a contorna 
urbana e refórzase a importancia do patrimonio histórico e cultural de Vilaxoán 
e Carril. 
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As accións previstas no Programa de mellora da accesibilidade e mobilidade  son as 
seguintes:  

1.1 Plan de mobilidade e accesibilidade 

1.2 Humanización dos cascos históricos de Vilaxoán e Carril 

O contrato administrativo regulado por este Prego consistirá na elaboración do 
proxecto técnico e de toda a documentación necesaria para levar a cabo a execución 
dos traballos de reordenación da accesibilidade e mobilidade, delimitado polo ámbito 
de execución do proxecto AROUSA 21, de xeito que se cumpra cos seguintes 
obxectivos específicos anteriormente citados. 

O Plan de Mobilidade e Accesibilidade para o concello de Vilagarcía, ten como 
obxectivo integrar os intereses da cidadanía relacionados cos aspectos urbanísticos, 
co transporte público e coas infraestructuras de maneira que se proporcionen as 
ferramentas necesarias e fundamentais para un desenvolvemento accesible, sostible 
e seguro para todos. Co obxectivo dunha planificación máis social, desde o punto de 
vista do peón ou do transporte público no canto da óptica do vehículo privado, o Plan 
de Mobilidade e Accesibilidade deberá contemplar a coordinación entre os diferentes 
departamentos municipais con competencias en materia de tráfico, incorporando 
programas educativos referidos á mobilidade e accesibilidade ou programas de apoio 
ao transporte alternativo (carril bici, mais zona peonís). 

Unha necesidade primordial  que debe desenvolver o plan é establecer un novo 
itinerario do transporte público que cubra a carencia do servizo ao novo hospital 
comarcal do Salnés e ás zonas mais periféricas, ademais de reorganizar a circulación 
no núcleo urbano. 

Cando menos o Plan deberá de contemplar a análise dos seguintes aspectos: 

� Análise de Aparcadoiro 

o Aparcadoiro en superficie: prazas e rotación diúrna e nocturna 

o Aparcadoiro fóra da calzada 

o Vehículos rexistrados 

� Análise de accesibilidade 

o Autocontención e autosuficiencia do emprego. 

o Transporte público � lineas de Bus que serven a zona, paradas. 
Evolución nos últimos anos. 

o Táxi: paradas, rotación, destinos 
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o Accesibilidade peonil aos servizos, a 500 m, a 1000 m. 

o Accesibilidade en Bus 

o Posible integración en sendas peonís/bicicleta: orixe, destino 

o Peonalizacións, oportunidade, posibilidades 

� Análises do impacto comercial 

o Caracterización das necesidades de Carga/Descarga 

o Prazas de C/D. Disciplina. Rotación. 

� Análise específica 

o Accesibilidade de persoas con mobilidade reducida 

o Consideracións de accesibilidade específicas de xénero 

4.- APARTADOS DO ESTUDIO DE MOBILIDADE 

O proceso a seguir ata a elaboración do Estudo definitivo estructúrase nos seguintes 
apartados: 

Apartado I: Diagnostico detallado da situación actual 

Deberá conter como mínimo a seguinte información: 

1. Mobilidade e accesibilidade no espazo público. Diagnóstico 

1.1. Caracterización do espazo público 

1.1.1. Distribución de espazos destinados ós vehículos e aos peóns 

1.2. Accesibilidade das persoas 

1.2.1. Accesibilidade para persoas con mobilidade reducida 

1.2.2. Proximidade e accesibilidade a equipamentos urbanos e outros 
atractores 

1.2.3. Identificación dos eixes ou recorridos peonís 

1.3. Mobilidade en bicicleta 

1.3.1. Identificación da rede actual: carrís bici, aparcadoiros, recorridos 
temáticos� 
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1.4. Mobilidade en transporte público 

1.4.1. Identificación (dixitalización) da rede de transporte público e os 
elementos que a caracterizan: 

1.4.1.1. Paradas 

1.4.1.2. Frecuencias de paso 

1.4.1.3. Ocupación 

1.4.1.4. Velocidade do servizo 

1.4.1.5. Outros 

1.5. Mobilidade en vehículo privado 

1.5.1. Definición da rede básica e secundaria 

1.5.2. Circuítos e puntos de carga e descarga 

1.5.3. Aparcadoiro privado e público 

Apartado II: Proposta de futuro 

Deberá conter como mínimo a seguinte información: 

2. Mobilidade e accesibilidade no espacio público. Propostas de futuro.  

Plan de Mobilidade 

2.1. Elaboración dunha proposta integrada que contemple as diferentes redes 
e as súas interconexións, no conxunto da cidade,  orientada a solucionar 
parte das disfuncións que se xeneran ligadas ó tráfico e ás pautas de 
ocupación do espazo público, conseguindo desta maneira un modelo de 
cidade de máis calidade urbana e máis sostible. 

2.2. Criterios para a definición dunha rede de mobilidade en vehículo privado 

2.3. Criterios para a definición dunha rede de mobilidade en transporte público 

2.4. Criterios para a definición dunha rede de mobilidade a pe 

2.5. Criterios para a definición dunha rede de mobilidade en bicicleta 

Apartado III: Análise de escenarios 

6. Análise de escenarios.  Se estudiarán, como mínimo, os seguintes: 
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6.1. Situación actual 

6.2. Situación actual tendencial, con incorporación de todas as novas 
actuacións que teñen unha repercusión importante na mobilidade no horizonte 
temporal a definir 

6.3 Escenario(s) coa implantación das propostas derivadas do Plan de 
Mobilidade. 

5.- PRAZO DE EXECUCION 

O prazo máximo de realización e entrega dos traballos obxecto do contrato será doce 
(12) meses improrrogables, dende a data de formalización do contrato. 

6.- PREZO 

O importe máximo da licitación será 75.000,00 (IVA incluído). Este importe abonarase 
nos seguintes prazos: 

- Un 30 %  coa entrega da documentación solicitada no apartado I da cláusula 4. 

- Un 30 % coa entrada da documentación solicitada no apartado II da cláusula 4. 

-Un 40 % coa entrega da documentación solicitada no apartado III da cláusula 4. 

7.- EQUIPO TECNICO 

O contratista deberá dispor dun equipo técnico con amplas nocións e experiencia en 
relación cos aspectos técnicos, legais e de xestión esixidos para a execución deste 
contrato.  

Este equipo terá suficiente persoal para realizar o traballo de campo, de gabinete e o 
tratamento informático. Tamén contará cun director de equipo que se coordinará cos 
técnicos municipais para a correcta execución dos traballos contratados. 

Sen prexuízo das responsabilidades propias do persoal integrante dese equipo, o 
adxudicatario será o responsable en todo caso da correcta prestación do servizo nas 
condicións esixidas no Prego. 

8.- COLABORACION MUNICIPAL 

O Concello de Vilagarcía prestará ao contratista a colaboración do persoal técnico 
das áreas municipais implicadas na realización das distintas fases do proxecto. 

O Concello facilitará toda a información documental de que dispoña directamente 
relacionada co obxecto do contrato, incluíndo a cartografía en formato dixital do 
ámbito dos traballos contratados. 
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9.- NORMAS DE PRESENTACION, EDICION E ENCUADERNACION 

Con independencia da documentación que o adxudicatario vaia facilitando ao 
Concello durante o desenvolvemento dos traballos, presentará por separado ao 
finalizar o prazo de execución do contrato tres (3) exemplares do documento final, en 
formato A4 encadernado e unha copia en soporte informático. Todos os documentos 
que forman parte desta asistencia técnica redactaranse en idioma galego ou castelán. 

As copias en soporte informático, ademais do documento en formato PDF, conterán 
de forma independente os planos en formato dwg e o material fotográfico cunha 
resolución equivalente a 300 ppp. O material fotográfico incluirá unha listaxe anexa ou 
unha base de datos que permita identificar e localizar as imaxes. A escala dos planos 
establecerase en coordinación co Concello. Incluiranse tamén as bases de datos 
utilizadas para a execución do proxecto. 

As copias de textos e planos serán de igual ou mellor calidade que a que proporciona 
o sistema offset e a encadernación realizarase con cubertas exteriores de calidade 
maior ou igual á cartolina plastificada. Os exemplares en papel do documento final 
entregásense dentro dunha caixa ríxida de calidade adecuada. 

10.- PROPIEDADE DOS TRABALLOS E DEBER DE SIXILO PROFESIONAL 

Todos os traballos e documentos xerados para a realización do proxecto serán de 
exclusiva propiedade do Concello de Vilagarcía. 

O contratista non poderá facilitar información relativa aos traballos do proxecto sen 
autorización expresa e por escrito do Concello. Igualmente terá prohibida a utilización 
da información municipal obtida para fins distintos aos exclusivos da execución do 
contrato, comprometéndose a non reproducila nin obter copias da mesma, debendo 
gardar absoluto segredo sobre os datos e as demais operacións do proceso aos que 
poida ter acceso por razón dos traballos obxecto do contrato. 

Vilagarcía de Arousa, 30 xuño de 2009. 

 

 

 

Asdo.: José A. Prego Dasilva 

Xefe en funcións da Policía Local 


