
 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS: SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

 

1. OBXETO DO CONTRATO 

 É obxecto do contrato a prestación do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de 

Vilagarcía de Arousa nos termos previstos nos pregos establecido e dentro das competencias 

municipais, tendo en conta a   Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia,  

á Lei 39/2006, de14 de decembro  de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia e o Decreto 99/2012,do 16 de marzo, polo que se 

regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento 

 Na prestación do servizo terase en conta e de obrigado cumplimento: 

� Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o  Servizo de Axuda no Fogar. 

� 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, o procedemento para a 

elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e 

funcionamento dos órganos técnicos competentes. Modificado polo Decreto 

148/2011, do 7 de xullo. 

� Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do 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 a 

Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa 

individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos 

competentes. 

� Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento. 

� Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

� Calquera outra normativa desenvolta no ámbito dos Servizos Sociais vencellados 

ao Servizo de Axuda no Fogar e disposicións vixentes en material laboral e de 

seguridade e hixiene no traballo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

O servizo de Axuda no Fogar, en adiante SAF, é un servizo público de carácter local 

consistente en ofrecer un  conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia, 

dende unha perspectiva integral e normalizadora, no propio domicilio para facilitar o seu 

desenvolvemento e a permanencia no seu medio natural. 

A prestación deste servizo ten carácter de reforzo e non substitúe ás propias capacidades 

da persoa usuaria e doutras persoas do seu contorno inmediato nin exime en ningún caso á 

familia das súas responsabilidades. 

 

2.1 Obxectivos do SAF: 

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. 

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia 

habitual. 

c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio. 

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social. 

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social. 

f) Retardar ou evitar a institucionalización. 

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social. 

 

2.2 TIpos de atencións: 

1. Os contidos e tipos de atencións a realizar no SAF son: 

a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida 

diaria no propio domicilio, tales como: 

-Asistencia para levantarse e deitarse 

-Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse. 

-Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse. 

-Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos 

prescritas por facultativos. 

-Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal. 

-Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia. 

b) Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria, 

tales como: 

-Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos. 
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-Apoio na realización de xestións necesarias ou urxentes. 

c) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como: 

-Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. 

-Compra de alimentos e outros productos de uso común. 

-Preparación dos alimentos. 

-Lavado e coidado das prendas de vestir. 

-Coidados básicos da vivenda. 

d) Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais 

formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, 

á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estructuración 

familiar. 

 

2. Con carácter complementario, o SAF poderá incorporar, entre outros, os seguintes tipos de 

atención: 

-Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos 

saudables. 

-Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, 

teleasistencia e similares. 

- Servizo de empréstito de axudas técnicas para persoas en situación de dependencia 

ou dependencia temporal. 

 

3. Poderán integrarse, ademáis, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan 

fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescripción 

técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de 

permanencia no fogar e na mellora da autonomía e da calidade de vida. 

 

4. En todo caso as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo das 

propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de 

maneira que se facilite e promova a súa autonomía. 

 

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo: 



 

 4 

-A realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no proxecto de 

intervención e no acordo de servizo, equivalentes á limpezas xerais, zonas 

comunitarias, xardíns� 

- Actuacións de apoio doméstico cando a súa realización se dirixa a persoas distintas 

das usuarias. 

-Actuacións que polo seu carácter sanitario que deban en todo caso ser realizadas por 

persoal facultativo cando non se conte co mesmo. 

- Aquelas tarefas non previstas nos informes técnicos do Centro de Servizos Sociais 

Comunitario. 

 

2.3  Persoas beneficiarias do SAF: 

1. De acordo co establecido no artigo 5 da Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se 

regula o servizo de axuda no fogar, o servizo estará aberto a todas as persoas ou unidades de 

convivencia para as que de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso 

idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá ás persoas maiores con déficits de 

autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no 

seu contorno inmediato. Tamén poderá dar unha resposta preventiva, educativa e 

socializadora fronte a diversas situacións de familias en risco de exclusión social, cun carácter 

subsidirario ao programa de educación e apoio familiar. 

2. O acceso ao servizo será o establecido pola normativa vixente en relación ás persoas 

dependentes valoradas e o acceso en réxime de libre concorrencia e polo regulamento do 

servizo de axuda no fogar do Concello de Vilagarcía de Arousa en cumplimento das 

normativas reguladoras do servizo. 

 

3.   MEDIOS HUMANOS  

 1. A entidade adxudicataria deberá contar cun cadro de persoal técnico para o 

desenvolvemento do Servizo de Axuda no Fogar segundo o establecido na normativa que 

regula este servizo e na normativa laboral, formativa, de seguridade social e hixiene no traballo 

vixente. 

 2. A entidade adxudicataria designará unha persoa coordinadora do servizo cunha 

cualificación  mínima de diplomatura universitaria na área de servizos sociais atendendo á ratio 

establecida na orde reguladora do servizo. 
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 3. O persoal de atención directas nos domicilios das persoas beneficiarias estará formado 

por auxiliares de axuda no fogar, acreditando a formación esixida nos plazos de aplicación da 

normativa vixente. 

 4. A entidade adxudicataria deberá cubrir por persoal debidamente cualificado os períodos 

vacacionais, baixas ou ausencias temporais, etc sen que a persoa beneficiaria se vexa 

perxudicada, sufrindo a mínima variación posible no proxecto de intervención. 

 5. A entidade adxudicataria e o seu persoal estarán obrigados ao cumplimento das normas 

en materia de protección e tratamento de datos de carácter persoal e o respecto do segredo 

profesional. 

 6. A entidade adxudicataria deberá proporcionar á persoas beneficiarias un manual sobre 

os dereitos e deberes das persoas usuarias do Servizo de Axuda no Fogar. 

 

4.   ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO SERVIZO  

4.1. Criterios xerais 

1. A organización e funcionamento do servizo xestionarase en función do establecido no 

regulamento municipal do Servizo de Axuda no Fogar e na normativa vixente, adaptándose no 

seu funcionamento á lexislación establecida. 

2. As entidades licitadoras presentarán un �Proxecto de Desenvolvemento do SAF no Concello 

de Vilagarcía de Arousa�, cun máximo de 50 páxinas (excluíndo portada, índice e anexos) en 

letra Arial 11  e interlineado de 1,5. 

3. Partindo do diagnóstico social e da prescripción/proposta técnica realizada polo/a 

traballador/a social de referencia do Centro de Servizos Sociais Comunitario Básico, o persoal 

técnico coordinador da empresa adxudicataria deseñará o proxecto de intervención  de 

acordo coa normativa de referencia e co sinalado no punto 2 do presente Prego.  

4. A xestión xeral do servizo por parte da entidade adxudicataria implicará, cando menos: 

� Dirección e coordinación do persoal de atención directa. 

� Coordinación cos servizos sociais comunitarios básicos do Concello de Vilagarcía de 

Arousa a través dos mecanismos establecidos. 

� Implementación das prestacións básicas e complementarias ofertadas na súa 

proposta. 

� Avaliación xeral do servizo e medidas de mellora conforme ao marco normativo do 

SAF. 
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5. A xestión do SAF por parte da entidade adxudicataria en relación aos expedientes incluídos 

no servizo implicará, cando menos: 

� Visita inicial das novas altas e emisión de  proxecto concreto de intervención. 

� Asignación da persoa/s e auxiliar/es de SAF, procurando a mellor adaptación ás 

características do caso concreto. 

� Atención ás necesidades e demandas da persoa beneficiaria  e remisión, no seu caso, 

aos Servizos Sociais Comunitarios Básicos. 

� Seguemento mensual dos proxectos de intervención, visitas domiciliarias e informes 

seguemento cunha periocidade bimensual, como mínimo. Realizarase este 

seguemento por parte do persoal coordinador, xunto coa información que lle 

proporcione o persoal auxiliar de axuda a domicilio, nos termos establecidos no artigo 

12 do regulamento do servizo. 

� Emisión de informes sociais precisos para dar conta de cambios na situación da 

persoas beneficiaria ou como complemento aos expedientes de intervención familiar. 

� Comunicación e información a través dos documentos establecidos sobre as 

supervisións ou calquera incidencia que se produzan respecto as persoas beneficiarias 

no plazo máximo de 24 horas contados a partir do día seguinte á recepción ou 

coñecemento da mesma por parte da entidade prestadora. 

� Comunicar calquera incidencia ou ausencia que dean lugar ás suspensión do servizo, 

exención no pagamento, baixa temporal ou definitiva. 

� Coordinación con outros profesionais do Centro de Servizos Sociais Comunitario 

Básico e, en especial  no ámbito de educación familiar. 

 

4.2 Temporalización: 

1. Tipos de servizos: 

� Servizos ordinarios: cun horario de 08:00-22:00h de luns a sábado. A intensidade 

horaria establecerase en función da normativa vixente, do grao e nivel de dependencia 

das persoas ou da situación concreta da persoas segundo criterio técnico. 

� Servizos domingos e festivos: cun horario de 08:00-22:00h, co fin de garantir a 

cobertura das necesidades básicas da vida diaria. 

2. A entidade adxudicataria prestará o servizo segundo os criterios técnicos e intensidade 

horaria establecida no proxecto individual de cada persoa, garantindo, no seu caso, a atención 

todos os días do ano.  
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3. As horas mensuais de atención, con carácter xeral, distribuiranse de forma proporcional no 

conxunto do mes, e cunha duración non inferior a 30 minutos diarios. 

4. Cando se establezan varios momentos de atención, esta prestarase nun máximo de 3 

franxas horarias diarias, respetando as condicións do servizo recoñecidas ás persoas xa 

incorporadas. 

5. No caso de proceder a novas fórmulas organizativas que melloren a xestión xeral e do caso 

en particular, estas non poderán vulnerar os dereitos da persoa beneficiaria en relación ao 

artigo 6  da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o  Servizo de Axuda no Fogar. 

6. As horas de SAF prestadas serán horas de servizo reais. 

7. O prazo de inicio do servizo non poderá exceder os 7 días, contados a partir do día da 

comunicación da alta, comunicando por parte do/a coordinador/a da adxudicataria (fax/correo 

electrónico) a data de inicio real e o nome do/auxiliar de axuda a domicilio asignado/a. 

8. En caso de urxencia, determinada polo Concello de Vilagarcía de Arousa, o servizo 

prestarase como máximo dentro das 48 horas seguintes á comunicación e, en caso de 

extrema urxencia, dentro das 24 horas seguintes. 

9. Agás en ocasións excepcionais valoradas previamente polo Centro de Servizos Sociais 

Comunitario, ou en caso de cobertura de períodos vacaciones, baixas ou ausencia temporais, 

será sempre a mesma persoa a que atenda á persoa beneficiaria co fin de evitar desaxustes 

na unidade familiar. En caso de que a entidade estime a conveniencia dun cambio na 

prestación deberá comunicalo razoando a previsible mellora na prestación do servizo ao 

usuario/a e ao Centro de Servizos Sociais Comunitario,  quen decidirá en última instancia. 

 

4.3 Medios materiais 

1. A entidade adxudicataria deberá dispor dos medios materiais precisos para a prestación do 

servizo de xeito eficaz, asumindo os custes derivados. 

2. A entidade adxudicataria deberá facilitarle ao persoal que desenvolve o servizo o equipo de 

traballo axeitado ,incluíndo roupa de traballo (batas e calzado) e material (luvas e mascarillas),  

así como unha identificación que lles acredite como traballadores do servizo, garantindo o seu 

uso nos domicilios das persoas usuarias e durante a prestación do mesmo. 

3. A entidade adxudicataria deberá contar cun local de referencia, nos termos establecidos no 

artigo 19 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e no 

artigo 18 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento. 
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4. No suposto de que a entidade  non dispoña de local de referencia no término municipal, o 

punto de referencia para o cómputo de gastos de desprazamentos ou kilometraxes a cargo da 

entidade adxudicataria será a Casa Consistorial do concello de Vilagarcía de Arousa. 

 

4.4 Proceso de facturación 

1. A entidade prestadora presentará a factura ao Concello de Vilagarcía de Arousa, a mes 

vencido, nos cinco primeiros días do mes seguinte, presentando unha factura diferenciada 

para SAF por libre concurrencia e SAF para persoas dependentes valoradas. 

2. Con cada factura a entidade prestadora achegará relación nominal das persoas atendidas, e 

detalle dos servizo prestados: horas asignadas, distribución semanal, horas de servizo 

prestadas (ordinarias e extraordinarias), rotación das auxiliares e coste do servizo. Así como o 

informe mensual de seguemento do servizo establecido. 

 

5. OBRIGAS NA PRESTACIÓN E EXECUCIÓN DO SERVIZO 

5.1 Por parte da entidade adxudicataria: 

a) asumirá a xestión do servizo con obxectivos claros para ofrecer un servizo de carácter 

social que require unha permanente disposición organizativa e unha ampla flexibilidade e 

adaptación ás distintas situacións que poidan xurdir. 

b) deberá estar debidamente autorizado segundo a normativa vixente que regula á 

autorización e acreditación de programas e centros de Servizos Sociais. 

c) o servizo prestarase con estricto cumplimento das normas legais e regulamentarias ou en 

vigor que se dicten en materia de servizos sociais, laboral e  seguridade social, protección de 

datos e seguridade e hixiene no traballo, así como do Regulamento municipal do servizo. 

d) deberá dispor dos medios materiais e persoais suficientes en número e cualificación para 

atender o servizo obxecto do contrato, asumindo os costes derivados e adoptando as 

medidas que resulten oportunas para favorecer a estabilidade e calidade no empleo. 

e) velarase polo cumplimento eficaz de cada proxecto de intervención, cumprindo coas 

orientacións dadas dende o Centro de Servizos Sociais Comunitario Básico, así como dos 

dereitos e deberes das persoas usuarias. 

f) presentará segundo os protocolos e formatos que se establezan: 

� informe mensual sobre o desenvolvemento do servizo indicando datas de alta, baixas 

e suspensións, así como o número de horas e servizos realizados a cada 

persoa beneficiaria (ordinarias e extraordinarias), auxiliar que atende e 
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cambios de auxiliar, se fose o caso, así como cadro de prestación horaria 

das auxiliares de axuda no fogar (cadros mensuais de quendas das 

auxiliares). 

� informe de seguemento  bimesual, como mínimo, de cada persoa beneficiaria do 

servizo contemplando variacións, avaliacións e posibles incidencias. 

� memoria anual antes do 15 de xaneiro de cada ano, de acordo cos contidos e 

indicadores establecidos dende o Centro de Servizos Sociais Comunitario 

Básico e a normativa vixente. 

g) A entidade prestadora aceptará alumnado de formación en prácticas, que en ningún caso 

sustituirá un posto de traballo e realizarán o período de prácticas co acompañamento do 

persoal prestador do servizo. O Concello de Vilagarcía de Arousa autorizará expresamente as 

incorporacións do alumnado en prácticas co expreso consentimento da persoa beneficiaria do 

servizo. 

 

5.2 Por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa: 

a) O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través do Centro de Servizos Sociais Comunitario 

Básico, realizará a valoración, supervisión e seguemento da prestación do servizo por parte da 

entidade adxudicataria. 

b) O centro de Servizos Sociais Comunitario Básico xestionará os expedientes de acceso ao 

servizo, co deseño da proposta a seguir, remitindo á entidade adxudicataria a documentación 

pertinente para as altas e a correcta xestión do servizo. 

c) Promoverán e participarán en xuntanzas de coordinación para o correcto desenvolvemento 

do servizo xunto coa entidade prestadora, e para a elaboración e desenvolvemento de 

protocolos e documentos precisos. 

d) ) O Concello de Vilagarcía de Arousa establecerá as xuntanzas periódicas oportunas par ao 

axeitado desenvolvemento do servizo, axustándose a empresa adxudicataria ás modificacións 

necesarias. 

e) O Centro de Servizos Sociais Comunitario Básico, mediará naquelas situacións de conflito 

que pudieran xurdir coas persoas beneficiarias do servicio. 

 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Para os criterios de avaliación na  selección da entidade adxudicataria terase en conta: 

a) Prezo ofertado á baixa:  máximo 55 puntos 
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b) Proposta técnica presentada: Proxecto de Desenvolvemento do SAF no Concello de 

Vilagarcía de Arousa: máximo 15 puntos 

c)  Ofertas de Mellora: máximo 30 puntos 

 

2. En relación ao apartado b) do punto anterior,  para avaliación da proposta técnica 

(máximo 15 puntos) terase en conta:  

-  �Proxecto de desenvolvemento do SAF� 

� Organización e funcionamento do servizo: horarios, temporalizacións, 

procedementos, atencións de urxencias: máximo 4 puntos 

� Organigrama: cadro de persoal, formación, sistema de cobertura, urxencias: 

máximo 4 puntos 

� Recursos materiais: máximo 3 puntos 

� Plan de formación continua para o persoal: máximo 2 puntos 

� Plan de calidade: máximo 2 puntos 

 

3. En relación ás ofertas de mellora (máximo 30 puntos) valorarase exclusivamente a 

presentación por parte das entidades das seguintes propostas de mellora: 

 

A)  servicios complementarios ofertados sen custe a maiores dos previstos nos pregos 

destinados a incrementar a calidade de vida das persoas usuarias e as súas familias, en 

concreto (máximo 20 puntos): 

� Profesionais complementarios aos esixidos no prego, relacionados coa atención 

sociosanitaria e características e normativa do servizo, cunha adicación con presenza 

efectiva de como mínimo 5 horas á semana no concello de Vilagarcía de Arousa. 

Máximo  de 5 puntos a oferta que presente máis horas de presenza de profesionais 

complementarios e o resto das ofertas valoraranse de xeito proporcional. 

� servizos e actividades de respiro e  socialización, debendo indicar a planificación e 

duración en número de horas de cada un. A valoración realizarase en función do 

cómputo total de horas anuais sen custe para o Concello. Máximo  de 4 puntos a 

oferta que presente máis horas de actividades de respiro e socialización anuais e o 

resto das ofertas valoraranse de xeito proporcional. 
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� servizos e actividades de formación a familias e persoas coidadoras, debendo indicar a 

planificación e duración en número de horas de cada un. A valoración realizarase en 

función do cómputo total de horas anuais sen custe para o Concello. Máximo  de 4 

puntos a oferta que presente máis horas de actividades de formación e o resto das 

ofertas valoraranse de xeito proporcional. 

� oferta de axudas técnicas anuais: valorarase exclusivamente a disponibilidade efectiva 

no Concello de Vilagarcía de Arousa de grúas de movilización persoal, cadeiras de 

ducha-bañeira e cadeiras de rodas, que cumplan coa normativa de seguridade e 

hixiene. Deberase indicar o número de axudas que pon a disposición do Concello 

durante a duración do contrato, fotografía das mesmas e descripción. A xestión das 

axudas (entrega no domicilio,  recollida, mantemento�) será por conta da entidade 

concesionaria e unha vez remate a relación contractual pasarán a ser titularidade do 

Concello de Vilagarcía de Arousa sen custe algún. A puntuación máxima será de 9 

puntos atendendo ao seguinte criterio por grupo de axudas: 

o Grúa movilización persoa , ata  5 puntos 

o cadeiras de ducha-bañeira ata  3 puntos 

o cadeiras de rodas ata 1 punto 

Valorase coa puntuación máxima para cada grupo de axudas  aquelas ofertas que 

presenten maior número de axudas técnicas/grupo e o resto das ofertas valoraranse de 

xeito proporcional. 

 

B) Oferta dunha bolsa de horas /anuais de servizo sen custe para o Concello: valorarase 

ata un máximo de 10 puntos, obtendo a máxima puntuación a oferta que presente máis 

horas/anuais sen custe para o Concello e o resto das ofertas valoraranse de xeito 

proporcional. 

 

Vilagarcía de Arousa, 23 de xullo de 2012 

 

 

                Iria Camba Rey 

             Coord. de Sevizos Sociais 

           Colex. nº G-3521 

 


