
 

 
 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS REGULADORAS DO SERVIZO DE “CONTROL DE 
PRAGAS URBANAS NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA” (DESRATIZACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN E OUTRAS). 
 
 
 

1.- OBXECTO DO CONTRATO. 
 
A contratación do servizo para a execución dos traballos de Control de Pragas, necesarios 
para lograr en todo o termo municipal un control dos vectores de contaminación xerados 
por múridos, microorganismos, insectos, pombas e outros animais que poidan constituír 
unha molestia ou praga no Concello de Vilagarcía de Arousa, logrando un control 
axustado das poboacións e, no seu caso, total ou parcial eliminación de aqueles 
organismos e/ou microorganismos con influencia sobre a saúde pública. 
 

2.- PREZO DO CONTRATO 
 

O importe deste contrato ascende á cantidade de  69.899,64 � (IVE incluído) para un 
período de 2 anos. 
 

3.- DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS A REALIZAR. 
 
A prestación do servizo levarase a cabo nos seguintes campos básicos de prevención das 
denominadas pragas urbanas: desratización, desinfección, desinsectación e control da 
densidade de poboación da pomba común. 
 

3.1 Desratización: Realizarase en 
 
-  Locais, edificios,  dependencias e instalacións de titularidade municipal indicados 
no anexo1 deste prego. 

 -  Rede xeral de sumidoiros e desaugadoiros de colectores de saneamento. 
 - Absorbedeiros, arquetas, pozos e colectores, así como os emisarios de 
evacuación que verten a regatos. 
 - Rexistros de alumeado público e de regulación de tráfico 
 - Marxes de estradas de acceso  
 - Vías públicas, parques e xardíns 
 - Concas de ríos 
 - Terreos de propiedade municipal sen uso específico. 
 - Todos aqueles lugares, locais e zonas que se decida polo Concello, que pode 
derivarse nalgúns casos de incumprimentos de requirimentos municipais dirixidos a 
particulares ou empresas, ás que posteriormente seralle esixido o abono dos gastos 
correspondentes.. 
 
 

3.2.Desinfección: Realizarase en 
 

 -  Locais, edificios, dependencias e instalacións de titularidade municipal indicados 
no anexo 1 deste prego. 
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- Tratamento anti-legionella (según Real Decreto 865/2003) como apartado 
específico dentro dos procesos de desinfección, realizarase nas instalacións de A.C.S. das 
dependencias indicadas no anexo 2  do presente prego. 

 
- Desinfección dos vehículos adscritos ó servizo da Policía Local (6 vehículos). 

 
 

3.3 Desinsectación: Realizarase en  
 
 

- Locais, edificios, dependencias e instalacións de titularidade municipal 
indicados no anexo 1 deste prego. 

- Desinsectación dos vehículos adscritos ó servizo da Policía Local (6 vehículos). 
- Ademais, realizaranse 20 actuacións anuais en lugares a determinar polo 

Concello. 
 

3.4 Control de densidade de poboación da pomba común. Realizarase en  
 
 - Cascos urbanos de Vilagarcía de Arousa, Carril e Vilaxoán. 
 
 
4.- CRONOGRAMA DAS ACTUACIÓNS. 
 
Os tratamentos programaranse  e realizaranse atendendo ó cronograma establecido, que 
será supervisado durante a súa execución polo técnicos municipais. 
 
Dito cronograma será realizado pola empresa adxudicataria e presentado como parte 
integrante da súa proposta técnica. 
 
O cronograma conterá os seguintes apartados: 

 
4.1.- Programa de desratización:  
 
Con carácter xeral , realizaranse un mínimo de dous tratamentos de choque anuais. No 
tempo que medie entre os tratamentos de choque realizarase unha revisión e reposición 
dos cebos e tratamentos realizados.  
 
No  caso dos colexios, escola de música e conservatorio,  os tratamentos de choque 
realizaranse nos meses de xullo e decembro (durante os períodos vacacionais). A revisión 
e reposición dos cebos e tratamentos realizados farase  fora do horario lectivo. 
 
No caso da escola infantil �A Galiña Azul�,  os tratamentos de choque realizaranse nos 
meses de xullo e decembro fóra do horario lectivo e preferentemente en fin de semana. A 
revisión e reposición dos cebos e tratamentos realizados farase tamén   fora do horario 
lectivo e preferentemente en fin de semana. 
 
As actuacións en mercados, realizaranse sempre en horarios e días que non afecten á 
atención ó público. 
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No resto de dependencias e instalacións, as actuacións realizaranse en días e horas en 
que non haxa actividade nos mesmos. 
 
Sen prexuízo do anterior, os tratamentos serán planificados en función das necesidades e 
características de cada zona, lugar, edificio, condicións ambientais máis propicias 
(factores climatolóxicos, quendas de rega e traballos en parques e xardíns, obras, etc.)  
 
No caso do da rede de saneamento, terase en conta que sempre se tratarán aquelas 
bocas (rexistros) da mesma que estean situadas nas confluencias de dúas ou máis rúas 
(nudos ou interseccións). Os cebos colgaranse na parede da rede de saneamento de xeito 
que quede ó alcance dos roedores.  Unha vez feito isto, disporase dun método de 
marcaxe axeitado e indeleble que permita ós técnicos municipais coñecer en cada 
momento se unha boca (rexistro) do saneamento foi tratada. 
 
Nos tratamentos en edificios, locais e instalacións municipais, instalaranse portacebos 
para que non poidan ter acceso ós produtos nin persoas nin animais. Os portacebos 
estarán debidamente sinalizados con lendas do tipo �perigo raticida� ou similar e os sinais 
de toxicidade previstos pola lei. Deberán portar tamén etiqueta coa composición do 
rodenticida utilizado e o número de teléfono do Instituto Nacional de Toxicoloxía para os 
casos de inxestión accidental. 
 
 
4.2.- Programa de desinfección e desinsectación: 
 
Con carácter xeral, realizarase como mínimo un tratamento anual de desinfección e  
desinsectación, agás no caso dos vehículos adscritos ó servizo da Policía Local que serán 
obxecto de  3 tratamentos anuais. 
 
Como apartado específico dentro dos procesos de desinfección, realizarase unha vez ó 
ano o tratamento anti-legionella (según Real Decreto 865/2003), nas instalacións de A.C.S. 
das dependencias indicadas no anexo 2  do presente prego. 
 
No  caso dos colexios,  escola de música e conservatorio,  os tratamentos realizaranse no 
mes de xullo. 
 
No caso da escola infantil � A Galiña Azul�, os tratamentos realizaranse no mes de xullo, 
fóra do horario lectivo e preferentemente en fin de semana. 
 
As actuacións en mercados, realizaranse sempre en horarios e días que non afecten á 
atención ó público. 
 
No resto de dependencias e instalacións, as actuacións realizaranse en días e horas en 
que non haxa actividade nos mesmos. 
 
As 20 actuacións anuais de desinsectación en lugares a determinar polo Concello 
realizaranse cando sexan necesarias debido á aparición  de focos de insectos. 
 
 
4.3.- Programa de control de densidade de poboación da pomba común.  
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O programa ten por obxecto reducir o excesivo número de pombas existentes nos cascos 
urbanos de Vilagarcía de Arousa, Carril e Vilaxoán, mediante capturas, espantamentos, 
impedimento da reprodución, ou calquera outro método autorizado para iso e, minimizar, 
no posible, os danos de diversa índole causados polas aves.  
 
Realizaranse un mínimo de 15 actuacións anuais. 
 
As actuacións realizaranse preferentemente nos lugares en que exista máis concentración 
de pombas,  lugares hábitat,  nidación ou asentamento poboacional, logo do 
consentimento do titular ou propietario do edificio ou inmoble no que se localiza a praga 
ou superpoboación destas aves. 
 
 
As actuacións realizaranse conforme á proposta técnica que deberá presentar o 
contratista adxudicatario.  No caso de que opte por un sistema de capturas, deberá 
especificar o destino dos exemplares capturados, valorándose especialmente aquelas 
opcións menos cruentas e que dende o punto de vista veterinario cause menos 
sufrimento.  
 
 
 
 

5.- ACTUACIÓNS EN SITUACIÓNS DE URXENCIA POR CAUSAS IMPREVISTAS. 
 
 En situacións de urxencia por causas imprevistas, dada a trascendencia sanitaria 
dos servizos obxecto do presente prego e a posibilidade de aparición de focos illados de 
infectación, manterase o dispositivo necesario para a realización dos servizos obxecto da 
presente licitación, mediante tratamentos puntuais evitando unha dilación superior ás 24 
horas desde a notificación da aparición do foco por parte dos Servizos Técnicos 
Municipais.  
 
 Consideraranse tamén tratamentos de urxencia aqueles consecuencia de 
resolución xudicial que obrigue ó Concello á realización dos servizos obxecto do contrato 
por razóns de saúde pública. 
 
Unha vez realizado o servizo/tratamento de que se trate, os traballadores responsables do 
mesmo cumplimentarán un parte de traballo no que se fará constar a proveniencia da  
denuncia, lugar e data do tratamento, estado do lugar a tratar en canto á densidade ou 
presencia de roedores, insectos, etc., tratamento realizado, outras incidencias observadas 
(tapas rotas, sumidoiros ou tubaxes  obstruídas, etc.) e nome dos traballadores 
responsables do tratamento. Este parte será entregado no servizo municipal 
correspondente no prazo máximo de 24 horas seguintes (agás fins de semana ou festivos, 
) ó  remate do tratamento. No caso de fins de semana ou festivos, a entrega realizarase o 
primeiro día hábil seguinte. 
 
 

6.- CONDICIÓNS TÉCNICAS DOS LICITADORES. 
 
6.1.- As empresas licitadoras deberán acreditar en debida forma a inscrición no Rexistro 
Oficial de Establecementos e Servizos Biocidas, e dar cumprimento ao establecido na 
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Orde de 26 de maio de 2008 da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, así como o 
resto de disposicións vixentes. 
 
6.2.- Deberá dispoñer de infraestrutura, persoal especializado e equipos suficientes para 
dar cumprimento ó contrato. 
 
6.3.- Deberá dispoñer dunha póliza de seguro de responsabilidade civil que cubra os 
eventuais danos derivados do exercicio da súa actividade. 
 
6.4.- Os licitadores deberán acreditar documentalmente a existencia dun programa de 
xestión, planificación, organización, avaliación e protección de traballadores en materia de 
riscos laborais, de conformidade co establecido no lexislación vixente. 
 
6.5.- A empresa licitadora deberá acreditar que conta cun plan de xestión de residuos da 
empresa, estar inscrita como produtor de residuos perigosos e acreditar que ten subscrito  
e en vigor un contrato con empresa xestora de residuos perigosos . 
 
6.6.- En relación co servizo de control poboacional de pombas: 
 
No caso de que os licitadores opten por métodos de captura das aves, deberán: 

- Especificar na súa proposta técnica que contan cun lugar de estabulación de 
aves con autorización de núcleo zoolóxico para ser utilizado como local para 
posible aloxamento de animais capturados. Este requisito deberá cumprilo no  
momento de iniciar a actividade e achegar a documentación acreditativa 
correspondente.  

- Contar coas autorizacións dos organismos competentes en materia de Medio 
Ambiente para levar a cabo os traballos de manexo e captura das aves. 

- Contar, como mínimo, cun vehículo debidamente autorizado polo Servizo 
Provincial de Sanidade Animal da Xunta de Galicia e rexistrado para o 
transporte de animais.  

- Contar cun contrato con xestor autorizado para a xestión dos cadáveres das 
aves mortas ou que sexan obxecto de sacrificio eutanásico. 

 
 

7.- DO PERSOAL. 
 
A empresa contará como mínimo cun un director técnico, que será o responsable de 
deseñar os traballos a realizar en cada momento. Deberá acreditar estar en posesión da 
capacitación profesional a que fai referencia o art. 5 do Real Decreto 830/2010, de 25 de 
xuño, polo que se establece a normativa reguladora da capacitación para realizar 
tratamentos con biocidas, ou ben estar en posesión do carné cualificado de 
aplicador/manipulador de biocidas expedido polo organismo oficial competente.  
 
Todo o persoal da empresa dedicado ós programas de desratización, desinfección e 
desinsectación no termo municipal deberá acreditar estar en posesión da capacitación 
profesional a que fai referencia o art. 4.1a) do Real Decreto 830/2010, de 25 de xuño, polo 
que se establece a normativa reguladora da capacitación para realizar tratamentos con 
biocidas, ou ben estar en posesión, como mínimo, do carné básico de 
aplicador/manipulador de biocidas expedido polo organismo oficial competente. 
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A empresa destinará persoal en número suficiente á execución do contrato. O número 
mínimo de traballadores a empregar será de dúas persoas máis o director técnico antes 
indicado. O número exacto de traballadores que adscribirá determinarase na proposta 
técnica a presentar polo licitador. 
 
O persoal aplicador e manipulador deberá estar equipado cos equipos de protección 
individual ou colectivo que estean establecidos nos programas de xestión de riscos 
laborais da empresa, así como estar instruído para un correcto uso, e informado dos 
riscos inherentes a súa actividade laboral. 
 
Asemade, en relación co servizo de control da densidade de poboación da pomba común, 
cando sexa preciso o sacrificio daqueles exemplares que se atopen en mal estado 
sanitario, este axustarase ó disposto pola lei 1/1993, de 13 de abril, de protección de 
animais domésticos e salvaxes en cautividade, e polo Decreto 153/1998, de 2 de abril, 
polo que se desenvolve a lei 1/1993. O sacrificio deberá ser supervisado directamente por 
un veterinario, sendo polo tanto necesario que a empresa conte cos servizos puntuais dun 
veterinario colexiado. 
 

8.- DOS PRODUTOS. 
 
Os produtos utilizados nos traballos obxecto deste contrato, serán aportados pola 
empresa contratista. Ditos materiais depositaranse nun almacén propio da empresa nas 
debidas condicións de almacenamento, que deberá contar coas correspondentes 
autorizacións (licenza municipal de actividade, inscrición no rexistro oficial de 
establecementos e servizos biocidas, etc.)  
 
Tódolos produtos a utilizar nos tratamentos estarán autorizados e inscritos no Rexistro 
Oficial de Biocidas da Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade 
conforme ó disposto polo Real Decreto 1054/2002. 
 
No caso dos produtos a empregar para o tratamento contra a lexionelose deberán cumprir 
o disposto no Real Decreto 140/2003 de 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios 
sanitarios de calidade da auga de consumo humano. 
 
A empresa licitadora obrigatoriamente facilitará a relación de produtos que utilizarán para 
o seu programa de desratización, desinfección e desinsectación. Deberá especificarse 
expresamente cantidades totais que como mínimo empregarán cada ano de vixencia do 
contrato, así como as concentracións dos principios activos. 
 
Igualmente, no caso de que para o servizo de control da densidade poboacional de 
pombas, se empregue algún produto químico, deberá especificarse o produto/s a 
empregar, cantidades, concentracións dos principios activos, etc.  
 
Os produtos a utilizar deberán ser de baixa toxicidade para persoas e animais domésticos, 
non producindo ningún tipo de contaminación sobre solos e plantas.  
 
Toda a oferta incluirá información toxicolóxica sobre os produtos a utilizar. Así mesmo 
garantirase documentalmente que a degradación dos produtos non consumidos non xera 
residuos tóxicos ou perigosos. 
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O contratista deberá ter subscrito un contrato con empresa autorizada para a xestión dos 
residuos derivados da execución deste contrato, a quen entregará os mesmos para a súa 
correcta xestión, debendo acreditarse semestralmente na auditoría técnica o destino dos 
residuos xerados.  
 
A manipulación, aplicación e tratamento dos produtos que se empreguen, serán baixo a 
responsabilidade da empresa adxudicataria, prohibíndose expresamente a entrega directa 
a particulares de calquera tipo de produto empregado na desratización, desinfección e 
desinsectación. 
 
Tódolos produtos deberán estar envasados e etiquetados conforme á regulamentación 
vixente. 
 
O adxudicatario terá os produtos en depósito, en base as normativas vixentes, podendo 
os técnicos municipais proceder á súa comprobación, no momento que se estime 
oportuno. 
 
 

9.-CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
 Dentro do ámbito deste contrato establecese como obrigación a realización, como 
mínimo, dunha campaña anual de sensibilización cidadá sobre os axentes ou pragas mais 
importantes a combater, ou de medidas de seguridade sanitaria colectiva, segundo 
indicacións do Concello e das cales sexa necesaria a colaboración da poboación. 
 

Cada campaña poderá ter a difusión de folletos informativos en formato papel, 
cuñas de radio ou televisión, anuncios en prensa local, actuacións con colexios, institutos, 
colectivos, etc.; para o cal o adxudicatario encargarase de dispoñer do persoal e material 
suficiente para a súa execución, sen custo para o Concello. 

 
 

10.- COMUNICACIÓN E SEGUIMENTO DOS TRABALLOS. 
 
A empresa que resulte adxudicataria facilitará diariamente, por correo electrónico, ós 
técnicos municipais responsables, o plan de actuación para o día seguinte, lugares, 
horarios aproximados, produtos a utilizar, cantidades..., así como os labores realizados o 
día anterior. 
 
A comprobación da realización dos traballos por parte do Concello realizarase mediante o 
sistema de mostraxe e, de xeito aleatorio, naqueles lugares en que a empresa 
adxudicataria comunique que realizou actuacións. Das comprobacións realizadas 
emitiranse os correspondentes informes. 
 
No caso de incumprimento ou cumprimento defectuoso por parte do contratista, 
aplicaranse as sancións que se indiquen no prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
 

11.- PROPOSTA TÉCNICA. 
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Os licitadores deberán presentar nos documentos integrantes da súa proposición, unha 
proposta técnica correspondente á execución do servizo que inclúa os seguintes 
apartados: 
 

a) Estudio de incidencia de pragas urbanas,  co obxecto de definir o servizo nos seus 
aspectos esenciais e para a valoración dos traballos a realizar. 

b) Protocolo de tratamento/actuación, especificando as actuacións propostas, 
procedementos de traballo, atención de avisos, programa a desenvolver, recursos 
humanos e materiais, etc. Deberá xustificarse o emprego de diferentes estratexias 
de tratamento así como os produtos e métodos a utilizar en cada caso. 

c) Cronograma de traballo proposto. 
d) Tipo e cantidade de praguicida proposto para os tratamentos de desratización, 

desinfección e desinsectación, que será suficiente para o tratamento das diferentes 
zonas, edificios, intalacións, etc. a que se refire a cláusula 3 do presente prego.   
 

Respecto ós  produtos  a utilizar, acreditarase:  
� Denominación química. 
� Marca comercial. 
� Concentración principio activo. 
� Cantidades totais/ano, estimadas. 
� Autorización e rexistros. 
� Adecuación á norma de envasado e etiquetado. 
� Ficha toxicolóxica 
� Valores 
� Documentación acreditativa da degradación dos produtos como residuo 

non tóxico ou perigoso. 
 

e) No seu caso, descrición dos produtos propostos para a realización do control da 
densidade de poboación das pombas, indicando as súas características principais,  
denominación química e marca comercial, cantidades totais/ano a empregar, 
autorizacións e rexistros, modo de acción e toxicidade.  

 
f) Número e composición dos equipos de traballo de forma detallada, con indicación 

do seu perfil profesional e experiencia. 
g) Copia compulsada dos documentos que acrediten a capacitación profesional do 

persoal que destinará á execución do contrato, especificando quen será o director 
técnico dos traballos. 

h) Disposición do prestador do servizo para realizar accións de maneira inmediata no 
caso de detectarse calquera tipo de praga ou situación grave que poida xerar 
riscos para a saúde pública unha vez requiridos polo Departamento municipal 
competente. 

i) Campañas de divulgación e información  que a realizar, especificando cómo serán 
as mesmas. 

j) Metodoloxía proposta para a realización da auditoría técnica a que se refire a 
cláusula 12 do presente prego e cumprir os obxectivos da mesma. 

k) Plan de prevención de riscos laborais da empresa. 
l) Plan de xestión de residuos. 
m) Copia compulsada da inscrición como produtor de residuos perigosos e de 

contrato en vigor con empresa xestora de residuos perigosos . 
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n) No seu caso, copia compulsada da acreditación de  que contan cun lugar de 
estabulación de aves con autorización de núcleo zoolóxico para ser utilizado como 
local para posible aloxamento de animais capturados.  

o) Copia compulsada das autorizacións dos organismos competentes en materia de 
Medio Ambiente para levar a cabo os traballos de manexo e captura das aves. 

p) Copia compulsada da documentación acreditativa de contar, como mínimo, cun 
vehículo debidamente autorizado polo Servizo Provincial de Sanidade Animal da 
Xunta de Galicia e rexistrado para o transporte de animais.  

q) Copia compulsada do contrato subscrito con xestor autorizado para a xestión dos 
cadáveres das aves mortas ou que sexan obxecto de sacrificio eutanásico. 

 
 
 

 12.- AUDITORÍA TÉCNICA. 
 
De forma simultánea á realización dos traballos de desratización, desinfección, 
desinsectación e control da densidade de poboación da pomba común, o contratista 
deberá analizar cantos datos e indicadores sexan necesarios para a elaboración dunha 
auditoría semestral co obxecto seguinte: 
 

- Definir un mapa sanitario de densidade de poboación de roedores no termo 
municipal, así como de densidade de poboación da pomba común nos cascos 
urbano de Vilagarcía, Carril e Vilaxoán. 

- Recomendar cantas actuacións de loita pasiva se consideren axustadas para 
mellorar a eficacia dos traballos. Modificación de infraestruturas, adecuación de 
zonas degradadas, recomendacións sobre xestión de residuos urbanos, 
campañas divulgativas, actuacións urbanísticas, servizos de limpeza, etc. 

- Indicar os resultados do semestre e a súa interpretación. 
- Deseñar novas pautas de traballo en canto á adecuación de prioridades e 

produtos óptimos a utilizar. 
- Indicar os métodos de avaliación e seguimento. 

 
Esta auditoría técnica estará subscrita polo director técnico.  
 
 

13.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS. 
 
Emitiranse certificados dos tratamentos realizados, para aqueles edificios, locais e 
instalacións municipais que sexan desratizados, desinsectados e desinfectados e teñan a 
obriga de realizar tratamento anuais DDD, para poñelos a disposición dos servizos de 
inspección que así o requiran. 
 
Igualmente, no caso das instalacións nas que se aplicarán os tratamentos contra a 
lexionelose emitiranse os correspondentes certificados acompañados das analíticas 
xustificativas, de acordo co establecido no Real Decreto 865/2003. 

  
14.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 
 
A empresa deberá contar cun plan de prevención de riscos laborais con especificación 
dos medios e equipos necesarios para a debida protección dos operarios de dos usuarios, 
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así como para a correcta sinalización dos puntos obxecto de actuación. Deberán definirse 
tamén as pautas a establecer para o cumprimento dos prazos de seguridade e para 
asegurar a existencia das condicións axeitadas para admitir a entrada de persoas ou 
animais nas dependencias que foran obxecto de tratamento. 
 
 

15.- DURACIÓN DO CONTRATO. 
 
Será de dous anos, prorrogables por anualidades ata un máximo de dúas. O prazo total de 
duración do contrato, incluída as prórrogas, no poderá ser superior a catro anos. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, novembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Belén García-Malvar Suárez 
Técnica-Auxiliar de Medio Ambiente 



 

ANEXO 1: DEPENDENCIAS MUNICIPAIS  NAS QUE SE REALIZARÁ O TRATAMENTO DDD. 
 
 

 1.- Colexios:   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

CEIP Rubiáns  Rúa do Ensino, nº 10 

CEIP A Lomba  Rúa A Xunqueira 

CEIP Anexo A Lomba  Xardíns Fleming 

CEIP Arealonga   Rúa A Xunqueira (A Lomba) 

CEIP Rosalía de Castro  Rúa do Colexio, nº 16 

CEIP A Escardia   Rúa López Ballesteros, s/n 

CENTRO Educación Especial Xardíns doutor Fleming, s/n 

CEIP de Vilaxoán  Rúa Cultura, nº 4 

CEIP O Piñeiriño  Rúa Adolfo Pedrido Morla, nº1 

Escola de Educación Infantil Vagalume A Lomba 

Escola de Educación Infantil Vilar-Bamio Bamio (San Xens) 

Escola de Educación Infantil Guillán A Caldigüela 

Escola de Educación Infantil Solobeira Rúa da Escola, nº 20 

Escola de Educación Infantil do Pedroso-Bamio Rúa da Escola de Casal, nº 2 

Escola de Educación Infantil de Aralde-Sobrán Sobrán (San Martiño de Afora) 
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* O ámbito do tratamento abarca todo o recinto escolar de cada un dos centros educativos (edificio do colexio propiamente 

dito, ximnasio, patios, pistas polideportivas, pavillóns, etc.). 

* No caso dos CEIP Rosalía de Castro e Vilaxoán o tratamento non se realizará nos pavillóns polideportivos (xa contratado pola 

FPSDM).  

2.- Edificio Escola Educación Infantil A Galiña Azul :   

 

Escola de Educación Infantil de Carril    Rúa Os Anxos, 9-13 

 

* O ámbito do tratamento abarca todo o recinto escolar (edificio da escola, patio/s, almacén etc.). 

 

3.- Edificio Escola Municipal de Música:  

Escola Municipal de Música �Bernardo del Río�  Avda. Rosalía de Castro, nº 14 

 

4.- Edificios e Instalacións Culturais   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN  

Edificio Auditorio/conservatorio/ Departamentos electricidade e 

parques e xardíns 
Avda. da Mariña 

Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa e Sala de exposicións Rivas 

Briones 
Rúa Alcalde Rey Daviña, s/n 

Casa de Cultura de Vilaxoán   Vilaxoán 
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Praza Peixería (incluída Oficina de Turismo) Avda. da Mariña 

Centro Sociocultural de A Torre (excluído o pavillón) *  Rúa Liberdade 

Centro Sociocultural de San Roque San Roque 

Centro Sociocultural de Trabanca Badiña Trabanca Badiña 

Centro Sociocultural de Bamio Bamio 

Centro Sociocultural de Bamio (novo edificio) Bamio 

Centro Sociocultural de Carril Carril 

Centro Sociocultural de Sobradelo Sobradelo 

Centro Sociocultural de Guillán Guillán 

Centro Sociocultural de Trabanca Sardiñeira Trabanca Sardiñeira 

Casa de Sociocultural de Cea Cea 

Centro Sociocultural de Cornazo Os Borrizos 

Centro Sociocultural de Rubiáns Rubiáns 

Centro Sociocultural do Piñeiriño O Piñeiriño 

Centro Sociocultural e Deportivo de Vilaxoán Vilaxoán 

Centro Sociocultural de Galáns Galáns 

Centro Sociocultural de Castro de Agudín Castro de Agudín 

Centro Sociocultural de Fontecarmoa Fontecarmoa 

Centro Sociocultural de Faxilde Faxilde 

 

* No pavillón de A Torre o tratamento DDD xa foi contratado pola FPSDM 

 



 

 14

5.- Edificios e Instalacións Sanitarias  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias SPAD (edificio e 

recinto exterior) 
Juan Carlos I 

 

6.- Edificios e Instalacións Servizo Obras  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Dependencias do Servizo Municipal de Obras (nave e recinto exterior) Polígono Industrial T. Badiña � Rúa do Enxeño s/n 

 

7.- Casa Consistorial  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Casa do Concello  Praza Ravella, 1 

 

8.- Edificios e Instalacións de carácter turístico  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Museo Ferrocarril.  Rosalía de Castro 

Oficina Información ó Turismo (CIRA) 

 
Paseo Marítimo-Praia Compostela 
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9.- Edificios e Instalacións Servizos Múltiples   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Edificio Matosinhos (aula formación permanente)  Rúa Matosinhos 

 

10.- Edificio finca Carús 

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Edificio Finca Carús  Trabanca Badiña 

 

11.- Instalacións ARI  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Oficina Técnica de Rehabilitación  Fexdega 

 

12.- Edificios e Instalacións Servizo Municipal de emerxencias   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Servizo Municipal de emerxencias e escola obradoiro.  Avda. Agustín Romero 

 

13.- Edificios Mercados   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa  Rúa Alexandre Bóveda 

Praza de Abastos de Vilaxoán Rúa Avelina Nogueira 
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14.- Instalacións Medio Ambientais   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Punto Limpo  Pinar do Rei (Monte Xiabre) 

 

 

15.- Instalacións Tráfico e Policía Local   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Depósito Municipal de Vehículos  Rúa da Concha, 1 

 

 16.- Instalacións  Canceira Municipal   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Canceira Municipal  Pinar do Rei (Monte Xiabre) 
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ANEXO 2: INSTALACIÓNS MUNICIPAIS CON ACS E DUCHAS NAS QUE É PRECISO REALIZAR O CONTROL 

CONTRA A LEGIONELLA 

 

2.1.-Centros Educativos:  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

CEIP Arealonga  * Rúa A Xunqueira (A Lomba) 

CENTRO Educación Especial Xardíns doutor Fleming, s/n 

CEIP O Piñeiriño   Rúa Adolfo Pedrido Morla, nº1 

* Comparte instalacións deportivas co colexio A Lomba. 

 

2.2.- Edificio Escola Educación Infantil A Galiña Azul:   

Escola de Educación Infantil de Carril    Rúa Os Anxos, 9-13 

 

2.3.- Edificios e Instalacións Culturais  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN  

Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa  Rúa Alcalde Rey Daviña, s/n 

Praza Peixería  Avda. da Mariña 

Auditorio/ conservatorio/ Departamentos electricidade e parques e 

xardíns 
Avda. da Mariña 
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2.4.- Instalacións Servizo Obras  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Nave do Servizo Municipal de Obras Polígono Industrial T. Badiña � Rúa do Enxeño s/n 

 

2.5.- Instalacións Sede Casa Consistorial  

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Casa do Concello (Vestiarios Policía Local) 

 
Praza Ravella, s/n 

 

2.6.- Instalacións Servizo Municipal de emerxencias   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Servizo Municipal de emerxencias e escola obradoiro.  Avda. Agustín Romero 

 

2.7.- Instalacións  Canceira Municipal   

NOME DO CENTRO UBICACIÓN 

Canceira Municipal  Pinar do Rei (Monte Xiabre) 

 

 
 


