
 

 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADXUDICAR O 
CONTRATO DE SERVIZOS CONSISTENTE NA LIMPEZA DE BOMBEOS, 
COLECTORES DE SANEAMENTO, PLUVIAIS, UNITARIOS E 
MANTEMENTO DOS BOMBEOS DAS EBAR, DO CONCELLO DE 
VILAGARCÍA DE AROUSA. 
 
 
1.- Obxecto do contrato. 
 
O obxecto do contrato é a limpeza de bombeos, colectores de augas residuais, 
colectores de pluviais, colectores unitarios, limpeza, mantemento e reparación dos 
bombeos das EBAR, así como o mantemento preventivo e correctivo da rede de 
saneamento, pluviais e unitaria, na periodicidade que se estableza. 
 
A definición dos traballos especifícanse na cláusula 8 deste prego. 
 
O presente Prego de condicións deberá entenderse como un documento de 
condicións mínimas a cumprir nas diversas actuacións que se indican, debéndose 
seguir en todo momento as indicación dos técnicos do Concello de Vilagarcía de 
Arousa. 
 
2.- Ámbito de aplicación. 
 
Os traballos e servizos obxecto do presente prego, realizaranse na totalidade das 
conducións e obras que integran a rede de saneamento e pluviais, do concello de 
Vilagarcía de Arousa. 
 
3.- Descrición das instalacións obxecto do contrato. 
 
A rede de saneamento e pluviais do concello de Vilagarcía de Arousa é basicamente 
de tipo separativo. Os colectores de saneamento e pluviais son, principalmente de 
cemento, fibrocemento e PVC, e atópanse con diámetro inferior a 200 mm ata 
colectores de 800 mm aproximadamente. 
 
4.- Organización da Administración. 
 
O control, supervisión e seguimento dos traballos de mantemento realizaranse polo 
técnico que o concello de Vilagarcía de Arousa designe para tal fin. 
 
Para o desempeño da súa función, poderá contar con colaboradores ás súas ordes, 
que desenvolverán a súa labor en base as atribucións derivadas dos seus títulos 
profesionais ou dos seus coñecementos específicos. 
 
5.- Técnico representante do contratista. 
 
O adxudicataria designará unha persoa competente que asuma a Dirección dos 
traballos ó seu cargo e que actúe como representante da empresa ante a 
Administración durante a execución do contrato. A persoa designada debera ademais 
ser aprobada polo concello de Vilagarcía de Arousa. 
 



 

Deberá ter capacidade suficiente para: 
 

a) Ostentar a representación do adxudicataria cando sexa necesaria a súa 
actuación ou presenza en calquera acto derivado do cumprimento das obrigas 
contractuais, sempre en orde á execución e boa marcha do obxecto do 
contrato. 

b) Organizar a execución das actividades a realizar e interpretar e poñer en 
práctica as ordes recibidas do técnico asignado. 

c) Propoñer ó técnico asignado, asesorar e colaborar con él na resolución dos 
problemas que se plantexen durante a duración do contrato. 

 
O adxudicatario será responsable directo dos distintos traballos, así como dos 
danos a terceiros que se produzan durante a execución dos mesmos. 
 

6.- Estudio de seguridade e saúde no traballo e na circulación viaria. 
 
Nas operacións e traballos necesarios para a realización do servizo de limpeza do 
saneamento, e dos demais traballos obxecto do contrato, deberá observar por 
tódolos operarios e persoal adscrito á empresa adxudicataria, as medias necesarias 
na materia de Riscos Laborais, e as correspondentes á circulación viaria, en evitación 
de posibles accidentes, tanto para os operarios como para os usuarios da vía pública. 
 
O adxudicatario cumprirá coa regulamentación vixente en materia de Seguridade e 
Saúde no Traballo, en tódalas tarefas que se lle encomenden. O incumprimento total 
ou parcial das citadas normas poderán ser motivo de sanción. 
 
O adxudicatario estará obrigado a dotar a todo o persoal adscrito a súa empresa que 
preste os seus servizos para a execución do presente contrato, de tódolos elementos 
e medios de hixiene e seguridade no traballo, en prevención de accidentes e/ou 
enfermidades profesionais (cintos de seguridade, cascos protectores, etc.), que 
esixan as disposicións vixentes na materia, debendo tomar as medias necesarias para 
conseguir que ditos elementos sexan utilizados polo persoal. 
 
Todo o persoal que traballe en vías públicas, deberá ir equipado con chalecos ou 
bandoleiras con material reflectinte. 
 
7.- Persoal e medios materiais. 
 
Para a prestación do servizo, o adxudicatario achegará o persoal necesario da súa 
propia plantilla. Unha vez finalizado o contrato, o adxudicatario deberá facerse cargo 
do seu persoal, non existindo obriga por parte do concello de Vilagarcía de contratar 
este persoal. 
 
A maquinaria e calquera outro material, ferramenta, equipo, etc. utilizados na 
prestación do servizo deberán estar en perfectas condicións de funcionamento, e ter 
pasadas as correspondentes inspeccións obrigatorias, podendo en calquera 
momento ós representantes do concello de Vilagarcía requirir a presentación de tal 
documentación.  
 



 

O contratista disporá en todo momento da auga necesaria para realizar os servizos 
dende o punto de captación que sexa indicado polos Servizos Técnicos Municipais e 
adaptará os seus equipos de captación para que así sexa. 
 
8.- Definición do servizo. 
 
8.1.-  Limpeza da rede de saneamento e pluviais 

 
Obxecto: Eliminar todo tipo de sedimentos (area, material orgánico...), residuos 
sólidos (envases, plásticos, deterxentes, etc.) así como as raíces que penetraran polas 
xuntas ou fendas dos condutos. A limpeza deberá eliminar calquera elemento que 
impida fluír con facilidade e que cause retencións ou atrancos coa conseguinte 
produción de inundacións e cheiros. Esta limpeza inclúe os pozos de rexistro e 
tódolos elementos complementarios. 
 
 Tipos: 

a) Limpeza programada ou preventiva: Ao principio do contrato realizarase 
unha limpeza de tódolos tramos que compoñen a rede (179,837 km. de 
colectores de aguas residuais, 38,12 km. de colectores de augas pluviais e 
9,7 km. de colectores unitarios) e cada 6 meses realizarase unha limpeza 
na zonas sinaladas no plano que se achega como anexo II.A e anexo II.B ó 
presente prego. Os residuos deberán ser retirados inmediatamente en 
camións e trasladados a un Xestor Autorizado de Residuos para o seu 
tratamento, estando prohibido o depósito ou almacenamento na vía 
pública. 

b) Limpeza extraordinaria: terá carácter esporádico, e realizarase fora da 
xornada de traballo establecida, debendo contar coa autorización do 
técnico designado polo concello. Realizarase por motivos urxentes 
debidos a causas accidentais e imprevistas, detectados por: denuncias de 
cheiros, atrancos, humidades, etc.. Da mesma forma os residuos deberán 
ser retirados inmediatamente a un Xestor Autorizado de Residuos, en 
camións ou colectores estando prohibido o depósito ou almacenamento na 
vía pública. 

 
 8.1.1.- Limpeza preventiva de condutos e elementos auxiliares. 
 
Realizarase cando menos, unha vez o ano en toda a rede municipal, e incluirá: 
 

� Limpeza e desobstrución de sedimentos ou posos con camión mixto 
impulsor-aspirador, con extracción de residuos e posterior eliminación, e dos 
seus elementos auxiliares. 
� Apertura e limpeza de tódolos pozos de rexistro. 

 
A extracción de tódolos sólidos presentes na rede é un requisito imprescindible da 
limpeza. Non se admitirán ningún sistema de impulsión sen que haxa extracción 
simultánea. Sempre que sexa posible polas condicións de accesibilidade á rúa, 
actuarase con camións con filtración de residuo para reaproveitar a auga. 
 
 8.1.2 Limpeza de embornais, reixas e  puntos de captación. 

 



 

A limpeza de embornais e reixas interceptoras, realizarase cando menos 1 vez o ano, 
e comprenderá tanto a limpeza hidráulica, como a mecánica por retirar sólidos e 
prantas, co fin de garantir o seu correcto funcionamento. En concreto, significará: 
 
 � Limpeza e desobturación das bocas de embornais, rexas interceptoras, 
buneras ou de outro tipo de desaugue dos espazos públicos tributarios directos dun 
tramo de saneamento, incluída a retirada e eliminación dos sedimentos ou depósitos 
existentes. 
 � Deberase limpar as reixas de calquera material que teñan adherido. Tamén 
se limpará o marco para favorecer o asentamento da reixa. Limparanse reixas de 
calquera espazo público, xa sexa a vía pública, parques e xardíns ou prazas. 
  
 8.1.3. Desatascamentos.- A empresa adxudicataria está obrigada a realizar 
as tarefas oportunas para o desatascamento da rede en horario de 08.00 a 13.00 
horas e de 16.00 a 19,00 horas, ven sexa previo requirimento municipal ou por 
observación do persoal ó servizo da empresa. Fora dese horario, os 
desatascamentos, realizaranse coa correspondente autorización municipal e será 
facturada como servizo extraordinario, de conformidade co prezo/hora ofertado polo 
licitador. 
 
8.2.- Limpeza dos bombeos 

 
A limpeza dos bombeos consistirá, nunha actuación en cada un deles unha vez cada 
15 días, nos de tipo C;  dúas veces por semana nos de tipo B e tres veces por 
semana no nos de tipo A; segundo a clasificación que se establece no anexo I deste 
prego.  
 
Os traballos a realizar serán, cando menos, os seguintes: extracción do cesto con 
maquinaria apropiada, limpeza do pozo xeral, retirada dos restos que se atopen no 
cesto, limpeza-aspirado e colocación do cesto na súa posición orixinal; ou ben 
substitución do cesto por un limpo, para proceder á limpeza do primeiro en local 
adecuado a tal fin. 
 
8.3 Mantemento e limpeza do grupos de impulsión. 
 
Realizaranse as tarefas de limpeza e de mantemento oportunas nos grupos de 
impulsión das estacións de bombeo. Estes traballos consistirán en tódalas tarefas 
necesarias para o bo funcionamento dos mesmos, tanto no seu aspecto hidráulico 
como eléctrico, incluíndo a súa limpeza e reparación, que incluirán a man de obra e 
maquinaria necesaria, debendo ser os repostos orixinais. 
 
Os grupos de impulsión das Estacións de Bombeo deberán estar en condicións de 
operatividade durante tódolos días do ano. Realizarase unha inspección conforme ó 
indicado en cando á periodicidade da limpeza dos bombeos segundo a súa 
clasificación, para comprobar o estado das instalacións e o seu correcto 
funcionamento. Mensualmente deberá presentarse un informe onde se plasme o 
estado de conservación e funcionamento de cada un dos grupos e as tarefas 
realizadas durante ese mes. 
 
8.4. Plano xeral  da rede. 
  



 

O adxudicatario deberá elaborar e entregar ó concello un plano xeral de toda a rede, 
con indicación expresa da situación de cada tramo e de toda aquela información 
necesaria para a súa correcta definición. 
 
9.- Actuacións en días laborais e festivos. 
 
O adxudicatario disporá dun servizo 24 horas ó día para a recepción de avisos e 
ordes de intervención nas redes de saneamento, por indicación de concello Vilagarcía 
de Arousa. Este servizo de dispoñibilidade será asumido pola empresa contratista sen 
custo adicional para o concello de Vilagarcía de Arousa. 
 
Os traballos de limpeza en xeral realizaranse en xornada habitual de traballo, a 
excepción das incidencias que os servizos técnicos do Concello de Vilagarcía de 
Arousa consideren que deben solucionarse fora do horario de traballo, xa sexa festivo 
e/ou nocturno. Sendo o horario normal de traballo de 08.00 a 13.00 horas e de 16.00 
a 19.00 horas, de luns a venres. Os traballos fora da xornada laboral normal, 
facturaranse con cargo ó concepto �limpezas extraordinarias�, que se establece no 
clausulado do presente prego. 
 
Disporase polo adxudicatario dos medios necesarios de comunicación, para a 
recepción das incidencias os días festivos, incluídos os sábados e domingos, de 
forma que de ser imprescindible a actuación nas redes, se poida dar resposta unha 
forma inmediata durante o período festivo, e non esperar ó primeiro día laboral. 
 
O tempo máximo de resposta será dunha hora desde a recepción da comunicación, 
polo que o licitador deberá comunicar a situación da súa base de traballo (onde 
dispoña dos camións, maquinaria e utensilios necesarios para a prestación do 
servizo) máis próxima ó Concello de Vilagarcía de Arousa. 
 
10.- Documentación a presentar  
 
O licitador deberá contar coa seguinte clasificación como contratista de servizos: 
Grupo O, subgrupo 3, categoría b 
 
Como parte da oferta técnica que se presente, as empresas licitadoras deberán, 
ademais, presentar a documentación que se indica, así como calquera outra adicional 
que considere convinte para a completa definición da oferta: 
 
 - Relación de medios humanos e técnicos que se compromete a destinar ó 
presente contrato. Deberá incluír os medios suficientes para poder realizar os 
traballos indicados anteriormente. 
 
 - Equipos para a localización e comunicación co persoal operario, tanto 
durante a xornada habitual de traballo, como durante as gardas. 
 
 - Planificación dos traballos propostos polo adxudicatario para realizar a 
limpeza de limpeza de embornais, bombeos, colectores de saneamento e pluviais, 
onde debe constar os traballos a realizar, medios a empregar (materiais e humanos) e 
periodicidade. 
 



 

 - Compromiso de tratamento dos residuos en xestor de residuos autorizado 
para o vertido dos sólidos. 
 
11.- Infraccións e penalidades.  
 
 11.1 Infraccións. 
 
 As infraccións que cometa o contratista na execución dos distintos traballos 
clasifícanse como leves, graves e moi graves. 
 
 Será falta moi grave: 
 

a) A falta de intervención inmediata, tras a denuncia ou coñecemento dunha 
situación que esixa unha limpeza extraordinaria ou urxente, unha vez 
obtida a autorización municipal, de ser o caso. 

b) A comisión de máis de dúas faltas graves, cuxa sanción sexa firme en vía 
administrativa. 

c) O retraso na periodicidade na prestación dos servizos, cando como 
consecuencia deste se producisen graves prexuízos para o concello ou 
terceiras persoas. 

 
 Será falta grave: 
 

a) A prestación manifestamente defectuosa ou irregular dos servizos. 
b) A falta de medidas de protección ou seguridade na execución dos 

traballos, que conleve a existencia de perigo para bens ou persoas. 
c) O retraso na periodicidade na prestación dos servizos, cando este non 

teña a consideración de falta moi grave. 
d) A desobediencia ás ordes oficiais do Concello relativas á orde, forma e 

réxime dos servizos, e, en xeral, ás normas que regulan a prestación dos 
mesmos. 

e) Os incidentes do persoas adscrito ó servizo coa veciñanza, tanto por trato 
incorrecto, como por deficiencias na prestación do servizo.  

f) A comisión de máis de dúas faltas leves, cuxa sanción en vía administrativa 
sexa firme. 

 
 Será falta leve: 
 

a) A falta de sinalización nas actuacións que se realicen tanto na vía pública, 
como nas beirarrúas ou lugares de tránsito de vehículos ou persoas. 

b) Consideraranse ademais infracción leves todas aquelas non previstas 
anteriormente e que dalgún modo signifiquen detrimento das condicións 
establecidas no prego, con prexuízo non grave para o servizo. 

 
11.2 Penalidades. 
 
 As sancións que poderá impoñer o Concello de Vilagarcía de Arousa á 
empresa adxudicataria, previa tramitación do correspondente expediente con 
audiencia ó interesado, serán as seguintes: 
 



 

a) Pola comisión dunha infracción calificada como moi grave, multa de 
2.001,00� a 10.000,00�. 

b) Pola comisión dunha infracción calificada como grave, multa de 501,00� a 
2.000,00� 

c) As faltas leves poderán ser sancionadas con multa de 100,00� a 500,00�. 
 
 
12.- Presuposto anual. 
 
O presuposto anual de licitación é o que a continuación se indica 
 
 
Concepto  Presuposto anual (IVE incluído) 
Limpeza programada ou sistemática, 
limpeza dos bombeos e mantemento dos 
grupos de impulsión 

159.999,99 � 

Limpezas extraordinarias 10.000,01� 
 

 

12.- Melloras. 
 
Valoraranse as seguintes melloras. 
 
 1.- Inspección de colectores, nas zonas reflectidas no plano que se achega 
como II.A e anexo II.B,  por medio de cámara, con circuíto cerrado de TV, que deberá 
xerar o perfil lonxitudinal do colector e ser oscilogiratoria con xiro de 360º para a 
inspección de fisuras e entronque das acometidas. Estas imaxes, en formato dixital, 
acompañadas do correspondente informe técnico, serán entregadas ós técnicos do 
Concello e servirá para coñecer en profundidade o estado das tubaxes nas 
devanditas zonas. 
 
Acompañando a oferta técnica deberá presentar unha memoria na que se especifique 
as tarefas de inspección a realizar e o prazo de execución a contar dende o sinatura 
do contrato. 
 
 2.- Tempo de resposta no caso de avisos urxentes. Deberá presentarse a 
correspondente memoria xustificativa. 
 
 3.- Aumento na frecuencia da limpeza dos bombeos. 
 
13.- ASPECTOS OBXECTIVOS DE ADXUDICACIÓN E BAREMO DE VALORACIÓN 
 
 
As ofertas dos licitadores valoraranse ata un máximo de 100 puntos, conforme ós 
criterios obxectivos de adxudicación, ordenados por orde decrecente de importancia, 
que a continuación se indican e coa ponderación sinalada ó lado de cada criterio. 
 
A) Criterios avaliables de forma automática: Valoraranse ata un máximo de 90 
puntos. 

 



 

 

A-1) Menor prezo ofertado polo licitador: Valorarase ata 50 puntos, distribuidos do 
seguinte xeito: 
 
- Traballos limpeza programada, limpeza de bombeos, mantemento e  reparación:      
Valorarase ata 40 puntos. 
 

Aplicarase a seguinte fórmula para realizar a valoración: 
 
                       ( prezo licitación - oferta a valorar) x puntuación máxima 

Puntos = ------------------------------------------------------------------ 
                        (prezo licitación - oferta máis vantaxosa) 

 

- Traballos realizados fóra da xornada laboral normal indicada no prego de 
prescricións técnicas particulares: Valorarase ata 10 puntos. 
 

Aplicarase a seguinte fórmula para realizar a valoración: 
 
                       ( prezo licitación - oferta a valorar) x puntuación máxima 

Puntos = ------------------------------------------------------------------ 
                        (prezo licitación - oferta máis vantaxosa) 

 

A-2) Melloras Ofertadas polo licitador: Valoraranse ata un total de 40 puntos, 
distribuídos do seguinte xeito: 

 

A-2-1) Pola inspección da totalidade das tubaxes de saneamento e pluviais 
mediante cámara (tal e como se especifica no punto 12.1 do presente prego): 
10 puntos.  

A-2-2) Por aumento na frecuencia da limpeza dos bombeos, de tipo C,  a dúas 
veces por semana, 10 puntos. 

A-2-3) Polo tempo de resposta en caso de avarías urxentes (ata 20 puntos), 
que se distribuirán da seguinte forma: 20 puntos á proposta que presente o 
menor tempo de resposta, valorando o resto das ofertas de xeito proporcional. 
O tempo de resposta deberá estar debidamente xustificado (distancia do 
centro de operacións ó Concello, localización dos operarios encargados da 
resposta, etc.) 

 

B) Aspectos non avaliables automaticamente:  Valoraranse ata 10 puntos, 
distribuídos do seguinte xeito:  
 
B-1) Programa dos traballos a realizar e metodoloxía destes: Valorarase ata un 
máximo de 10 puntos. 
 
 
 



 

Este criterio permite avaliar, a proposta de traballos a realizar. 
 
Deberá presentar unha memoria na que se especifique, cando menos, os traballos a 
realizar na limpeza programada, a súa duración, e medios materiais e humanos a 
empregar, así como a súa periodicidade. Así mesmo deberá especificar os medios 
materiais e humanos que se poñen a disposición para a execución do contrato e toda 
aquela información que o licitador entenda que poida ser de interese para a correcta 
prestación do servizo. 
 

No caso de empate na valoración das proposicións presentadas polos licitadores, 
terán preferencia para a adxudicación, as empresas que no sobre de documentación 
xeral para tomar parte na licitación xustifiquen ter  na súa plantilla un número de 
traballadores minusválidos superior ó 2%. 
 
 
 
Vilagarcía de Arousa, outubro de 2013 
 
 
 
O Enxeñeiro Técnico Municipal 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Pérez López 



 

ANEXO I. RELACIÓN DE BOMBEOS 
 

TIPO A.- (3 bombeos) 
 

- Praza 1 
- Praza 2 
- Composan 

 
TIPO B.- (7 bombeos) 

- A Concha 
- Vilaxoán 
- Bamio 
- Carril: Beiramar e a Cobacha 
- Tanatorio 
- Preguntoiro 

 
TIPO C.- 36 bombeos 
 

- O Rial 
- Cachadiños 
- Mar pequeno 
- Cemiterio 
- Gaseosas (Pedroso) 
- Parque 
- Nogueirido 
- Gueixos. 
- San Andrés 
- Sobrán 
- CIRA 
- Campanario 
- Concello 
- Perrón 
- Rubiáns de Arriba 1 
- Rubiáns de Arriba 2 
- Zamar 
- Loenzo 
- Fontecarmoa 
- Pousadoiro 
- Cea - Os Piñeiros 
- Cea � Río 
- Cea Ponte 
- Cea Fonte 
- Trabanca 
- A Torre 
- A Laxe (Bacalao) 
- A Laxe (Camiño Novo) 
- A Coca 
- Cornazo de Abaixo 
- Baixada a Pasos 
- Santa Mariña 1 



 

- Santa Mariña 2 
- O Sixto 
- Aralde 
- Porto do Río 


