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PREGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO 
SERVICIO DE VIXILANCIA E SEGURIDADE  NO SERVICIO DE PREVENCION E 
ASISTENCIA A DROGODEPENDENTES (SPAD) 

 
 
1. OBXETO DO SERVICIO 
 
1.1. O servizo a contratar será prestado por vixiantes de seguridade non armados e terá por obxecto a 

vixilancia e  seguridade nas instalacións do SPAD, velando pola orde e a integridade do persoal e dos bens 

dentro das instalacións, o que implica, entre outras tarefas: 

 
- A vixilancia de carácter xeral sobre os bens mobles e inmobles, así  coma protección de persoas  e bens 

que se encontraran nos  mesmos. 

- Control de acceso ó edificio, instalacións e demais dependencias e zonas exteriores do Centro, sen reter a 

documentación en ningún caso . 

- Poñer a disposición dos membros dos Corpos e Forzas de Seguridade aos delincuentes , así coma os 

instrumentos, efectos e probas dos delitos. 

- Custodia de chaves e entrega das mesmas a persoas autorizadas. 

- Inspección periódica das dependencias e instalacións, en especial daquelas que entrañen algún risco no 

Centro; estar pendentes das deficiencias nos sistemas eléctricos, de seguridade ou de incendios, 

poñéndoos en coñecemento da Dirección. 

- Realizar control de alarmas e actuar segundo se indique. 

- Prevención de todo tipo de delitos, faltas e infraccións, e esixir o cumprimento das normas de 

funcionamento do centro. 

- Informar, orientar e auxiliar ós usuarios do SPAD. 

- Manexo dos medios de seguridade( detección de lume e intrusión ...) de que dispoña o Centro, así como 

velar pola operatividade dos mesmos. 

- En xeral, no caso de emerxencia ou previa petición, prestar a axuda e colaboración que se precise. 
Deberán coñecer os Manuais de Autoprotección. 

 
2.  HORARIOS E TRABALLADORES QUE PRESTARÁN SERVIZO 
 
2.1. O horario de prestación do servizo será o que se detalla a continuación: 

 

 Do 1 de xaneiro ó 31 de decembro: 

 

De luns a venres: de 07:45 a 15:15 horas. 

 

Sábados de 12:00 a 13:00 horas 

 
 Estes horarios poderán ser obxecto de variación por parte do Concello, cando así o requiran as necesidades 

do servizo. 

 
 
 
 
 
 



 

3. EXECUCIÓN DO SERVICIO 
 
3.1. O servizo executarase segundo as instrucións e normas de funcionamento conforme ó previsto no 

presente prego de prescricións técnicas e estará suxeito ó cumprimento da normativa vixente sobre 

seguridade privada e a toda aquela outra normativa que lle sexa de aplicación. 

  
3.2 O servizo a contratar será prestado coa dilixencia e profesionalidade habitual de acordo coa práctica 

comunmente aceptada e suporá a realización das tarefas indicadas no apartado 1. “Obxecto do Servizo”, 

conforme ás instrucións de execución: 

 

� Abrir e cerrar as portas de acceso segundo o horario de atención do centro. 

 
� Control dos accesos ás instalacións do SPAD, no interior destas e partes exteriores afectadas ás 

mesmas. 

 
� Control de entradas e saídas de persoas e obxectos ás instalacións. 

 

� Protección de traballadores e usuarios, velando para que o comportamento destes sexa axeitado para 

un Centro de Prevención e Asistencia a Drogodependentes, coidando que se manteña a debida 

corrección  co persoal, particularmente en zonas onde sexa posible a xeración de conflitos ( salas de 

estar, etc.) 

 

� Vixiancia con carácter xeral, sobre as dependencias e locais do Centro con atención especial a zonas 

de material de alto custe, almacéns de subministro de material e farmacia, etc. 

 

� Custodia das chaves dos locais e despachos e entrega das mesmas ás  persoas autorizadas que se 

determine. 

 

� Servizo de rondas interiores e exteriores. Nas rondas interiores procederán ó apagado e aceso de 

luces do edificio, peche de portas de oficinas, despachos e consultas. Comprobar que non existen 

avarías nas instalacións de auga, electricidade, calefacción e sistemas de seguridade establecidos, 

coidando que non circulen polas mesmas persoas alleas ó servizo técnico. 

 

� Calquera outra función que sinale o Concello e que se atope comprendida dentro do concepto de 

vixilancia e seguridade. 

 

3.3. O persoal de vixilancia e seguridade deberá permanecer nas instalacións do Centro, podendo saír do 

mesmo para accións propias do servizo que se  contrata. No suposto de un delito “in fraganti” non se 

precisará autorización expresa. 

 

3.4. O vixiante solicitará axuda dos corpos e forzas de seguridade cando as circunstancias o requiran. 

Asemade prestaranlle a colaboración que as devanditas forzas de seguridade lle requiran, de acordo coa 

lexislación vixente. 

 

3.5. O vixiante cumprimentará diariamente un parte que entregará á coordinadora do SPAD coas 

incidencias detectadas durante a xornada. Se algunha destas incidencias fora grave,  comunicarao de 

inmediato.   

 



 

3.6. O vixiante entrará ó Servizo coa a antelación suficiente, para que ás horas establecidas se efectúen os 

relevos de servizo sempre nas zonas de traballo. 

 

3.7. O vixiante de seguridade mostrarase sempre atento e correcto con todas as persoas ás que deba 

atender, tanto visitantes, como persoal do SPAD, informando, controlando e exercendo unha vixilancia 

sutil, non debendo nunca perder a compostura, nin facer ostentación dos medios de defensa con que está 

dotado para o desempeño do seu traballo, dando sempre exemplo de educación, non discutindo nunca con 

ninguén, senón informando ós seus superiores de calquera actitude grotesca cara a el e reflexandoo no 

parte diario. 

 

3.8. Ningún vixiante abandonará o seu posto de traballo ata que o seu relevo, tome o servizo debidamente 

uniformado e recibira as novidades que houbera. 

 

3.9. Os relevos de servizo  deberán facerse sempre nas zonas de traballo. 

 

 

4.  MEDIOS PERSOAIS 
 

Os licitadores que deberán acreditar a disposición dos medios que se detallan a continuación. 

 
4.1. O Servizo a contratar será prestado por vixiantes de seguridade, sen armas, e en posesión da Tarxeta 

de Identidade Profesional regulada pola Lei 23/1992, de 30 de xullo, de Seguridade Privada e Real 

Decreto 2.364/1994, de 9 de decembro, que aproba o Regulamento de Seguridade Privada, (incluída a 

previa obtención da oportuna habilitación concedida polo Ministerio do Interior) e demais normativa 

aplicable. 

O persoal asignado deberá posuír a formación técnica necesaria para a prestación do servizo, valorándose a 

formación específica de seguridade en Centros Sanitarios e Hospitais. 

Deberá estar formado e ter coñecementos específicos sobre:  

Operativa de vixilancia e seguridade 

Atención e información ao público 

Sistemas de alarmas e protección contra incendios e seguridade 

Resposta ante situacións de emerxencia 

Uso de aparatos transmisores. 

A empresa adxudicataria acreditará documentalmente a preparación e coñecementos do persoal que asigne 

para a prestación do servizo.Tamén estará obrigada a proporcionar ao persoal os cursos de reciclaxe e 

actualización necesarios para a mellora na prestación do servizo. 

Calquera alta ou baixa do persoal de vixilancia deberá ser comunicada. 

A dirección do SPAD poderá solicitar a empresa adxudicataria a substitución de calquera do persoal de 

vixiancia cando se estime que a súa actuación non sexa satisfactoria. 

 
4.2. Os licitadores presentarán un Plan de Actuación no que se indique a metodoloxía do traballo a seguir, 

tanto en situacións ordinarias como extraordinarias que puideran xurdir. 

 

4.3. O adxudicatario deberá cumprir a totalidade das normas aplicables ás empresas de seguridade, así como 

as relativas ós seus traballadores, debendo acreditar a disposición dun centro de formación, propio ou 

concertado, con plan de formación, de obrigado cumprimento para o seu persoal. A idade mínima do persoal 

que contrate a empresa adxudicataria será de 18 anos. 

 



 

4.4. O adxudicatario executará o servizo cos seus propios medios, aportando persoal de presenza física en 

número y cualificación suficiente para una axeitada prestación do servizo dentro do horario establecido na 

cláusula 2 deste prego. O adxudicatario deberá dotar ó persoal dos medios auxiliares necesarios para a  

prestación do servizo obxecto de contrato e, como parte da súa oferta técnica, que se compromete a 

aportar. 

 

4.5. No caso de ausencia por enfermidade, sanción, vacacións ou calquera outro motivo, o adxudicatario 

cubrirá inmediatamente a mesma, de forma que se manteña o servizo debidamente cuberto. Calquera 

incremento ou substitución de persoal a instancia do adxudicatario, deberá ser autorizado expresamente 

polo Concello. 

 

4.6. Confidencialidade: Tanto a empresa como o persoal da mesma terán prohibido comunicar a terceiros 

calquera información que coñezan no exercicio das súas funcións, si como dos bens e efectos que custodien, 

de conformidade co articulo 3.3 da Lei 23/1992, de 30 de xuño, de Seguridade Privada. 
Particularmente, o persoal de vixilancia debe gardar o máis estrito segredo sobre calquera información que 

poida coñecer sobre os diagnósticos ou pronósticos dos usuarios do SPAD, así como de documentación 

existente nas oficinas, arquivos, etc. Deberá limitar ó mínimo o trato cos pacientes/usuarios ou os seus 

acompañantes, evitando asemade a transmisión de recados, estando expresamente prohibido o 

subministro de calquera tipo de bebidas, alimentación, etc. 

 

4.7. Queda prohibido o porte e consumo de bebidas con contido alcohólico, a lectura e tenencia de 

periódicos, revistas, etc. a escoita e tenencia de transistores, televisores ou de calquera outro instrumento 

ou medio, que distraia ó Vixiante de Seguridade do seu cometido principal de vixiancia. 

 

4.8. O adxudicatario uniformará pola súa conta ó seu persoal ó que dotará dunha placa de identificación 

persoal, co nome e apelidos lexibles a 1,20 metros de distancia, colocada en lugar visible e co anagrama 

da empresa.  
 
4.9 Todo o persoal que preste servizo deberá ter coñecementos acreditados de primeiros auxilios e realizado 

un curso práctico de extinción de incendios.  

 
 

5.  OBRIGAS DO ADXUDICATARIO. 
 
5.1. O  adxudicatario  comprométese a garantir en todo momento que o persoal  ó seu servizo observa 

unha correcta uniformidade, o debido aseo e compostura; a prohibirlle a realización de calquera tarefa que 

sexa función específica dos distintos estamentos do persoal do SPAD, evitando a transmisión de recados 

ou a realización de encargos para o mesmo persoal, sempre que vaia en detrimento da súa dedicación 

plena á función que ten encomendada.  

 

5.2. O contratista quedará obrigado a retirar do Centro ó persoal que non procedera coa debida corrección, 

ou que fora pouco coidadoso ou ineficaz no desempeño da súa misión, ou que incumprira algunha das 

obrigas enumeradas nos parágrafos anteriores, ou cando así sexa solicitado polo Concello, o adxudicatario 

procederá á súa inmediata substitución. 

 

5.3. O adxudicatario asumirá a responsabilidade civil ou penal que poida derivarse das accións do persoal ó 

seu cargo durante a prestación do servizo.  

 



 

5.4.   No suposto de presentarse unha situación de folga que afecte á  prestación do servizo, a empresa 

adxudicataria tan pronto reciba a notificación de preaviso, deberá poñerse en contacto coa Coordinadora 

do SPAD, co obxecto de acordar a cobertura de servizos mínimos a propoñer á Autoridade laboral e 

Gubernativa competente coa debida antelación. 

 

5.5. De chegar finalmente á situación de folga, o contratista terá dereito a percibir cada día que se produza 

a mesma, soamente a parte proporcional da retribución correspondente ós postos de traballo realmente 

cubertos, voluntariamente ou por cobertura de servizos mínimos legalmente establecidos. 

 

5.6. Será da exclusiva conta da empresa adxudicataria o pago das nóminas do  persoal  propio que emprege 

para a realización dos traballos obxecto do contrato, así como das súas obrigas coa Seguridade Social, as 

derivadas da lexislación laboral, os gastos de carácter social, e os relativos a atributos e demais obrigas. 
 

5.7.O contratista designará un representante  con poderes suficientes para a resolución inmediata de 

cantos defectos e incidencias sexan observados na prestación do servizo, sempre que non supoñan 

modificacións das mesmas non autorizadas.   

 

5.8. A labor que realiza o vixiante durante o servizo, é confidencial, non debendo dar ningún dato nin 

efectuar comentarios, agás á persoa designada pola empresa e polo Concello (Coordinadora do SPAD) para 

tal fin.  

 
5.9.  A organización do servizo queda aberta ás alternativas presentadas polos licitadores, podendo coñecer a 
disposición actual de medios mediante visita ás instalacións do SPAD, previo contacto e autorización da 

Coordinadora do SPAD. 

 

5.10. Será responsabilidade do persoal de vixiancia da empresa contratista do servizo, a denuncia ante a 

autoridade competente dos incidentes que o merezan. 

 

5.11. A empresa adxudicataria dotará ó persoal que preste os seus servizos, dos medios que a lexislación 

vixente tipifica nesta materia, entre os que alomenos disporá de: 

 

� Defensas persoais e esposas. 

� Medios de comunicación propios, compostos de: teléfono móbil ou similar, que se comunicará coa 

central da empresa adxudicataria. 

� Recambios e equipos de reserva necesarios para a non interrupción do servizo. 

� En particular, dotará  ao Vixiante de seguridade de un radioteléfono con banda de frecuencia 

legal (a licenza aportarase coa documentación pola empresa), en condicións de recibir resposta 

inmediata da súa central  durante a prestación do servizo, así como unha lanterna de luz halóxena 

coas súas correspondentes baterías recargables, podendo achegar a empresa ademais dos 

indicados, outros instrumentos que considere necesarios para a mellor realización do servizo 

 

 Os medios de comunicación deben de asegurar en todo momento unha comunicación instantánea 

bidireccional, entre a Coordinadora do SPAD/ Policía Local de Vilagarcía de Arousa e o persoal da empresa 

contratista. 

 

 Ademais de estes medios mínimos, a empresa poderá presentar na súa oferta outros que melloren a 

prestación do servizo e serán valorados como melloras (p.e: sistemas de tele-vixiancia/cámaras de vídeo, 

detectores de metais,  etc.) 

 



 

5.12. A empresa adxudicataria entregará á Coordinadora do SPAD, antes do día primeiro de cada mes, 

relación do servizo previsto para todo o mes, indicando turnos, horarios, nome e apelidos do persoal que vai a 

prestar servizo, e aqueles datos que se consideren convenientes para a planificación, seguimento e inspección. 

 

5.13. O adxudicatario está obrigado a presentar o Plan de Organización da Seguridade antes do comezo da 

prestación do servizo, axustado á realidade técnica e física das instalacións do SPAD, ó que lle dará o visto 

bo o Concello, quen se reserva o dereito de incluír as modificacións que considere necesarias. 

 

5.14. Os servizos prestados pola empresa, de acordo coa súa oferta e Plan de Organización da Seguridade, 

deberán ser inspeccionados por parte desta con una periodicidade mínima mensual, deixando constancia de 

dita inspección en escrito asinado pola persoa que realice esta inspección e coa conformidade da 

coordinadora do SPAD. 

 

5.16. A empresa adxudicataria estará obrigada a indemnizar polos danos e perxuízos que ocasione a terceiros, 

ó persoal do Centro, así como ós bens e instalacións, como consecuencia das súas actuacións. Para a 

cobertura de ditos riscos recoméndase a empresa adxudicataria, previamente á formalización do contrato, a 

contratación dun seguro de responsabilidade civil.   

 

 
6. INDEMNIZACIÓN POR DANOS E PERXUICIOS.  
  

6.1. O adxudicatario responderá dos danos que o seu persoal que preste servizo puidera ocasionar no 

mobiliario e instalacións, xa sexa por neglixencia ou dolo. O Concello poderá detraer dita compensación 

do importe das facturas que presente o contratista. Igualmente será responsable o contratista das 

substracións de calquera material, valores e efectos imputables ó seu persoal, seguíndose para a súa 

compensación idéntico criterio ó sinalado no caso anterior; tamén asumirá a responsabilidade civil que 

puidera derivarse polos danos causados ó persoal ou usuarios do Centro. 

 

6.2. No  caso de infracción ou incumprimento, elevarase un acta de infracción que deberá ser recibida 

polo adxudicatario, para os efectos de solucionar o incumprimento requirido. O levantamento de tres 

actas de infracción, nun período de 12 meses, poderá ser motivo de  resolución do contrato, con 

incautación da fianza definitiva e indemnización dos danos causados ó Concello, ó seu persoal ou a 

terceiros.  

 
6.3. Tanto neste, como en calquera outro caso de resolución contractual, o adxudicatario continuará prestando 

servizo polo tempo necesario para que un novo contratista ou o Concello asuma o servizo. 

 
 
7.  FACULTADE DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 

7.1. O Concello resérvase a facultade de dirección e inspección. No exercicio da mesma poderá controlar ó 

persoal do adxudicatario en todo o relacionado coa prestación do servizo, asistencia, permanencia, eficacia, 

uniformidade, etc. Asemade, sobre calquera outra cuestión derivada do contrato, pregos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescricións técnicas e demais normativa vixente.   

 

7.2. O Concello non recoñecerá ningún traballo realizado fora do contrato que non conte co conforme 

previo do Concello, aínda cando fora solicitado por calquera persoa dependente do Centro, non facéndose 

cargo, en consecuencia, dos gastos que se produciran. 

 



 

7.3. En ningún caso, O Concello será responsable das obrigas do contratista cos  seus traballadores, aínda 

cando os despedimentos e medidas que adopte sexan consecuencia directa ou indirecta do incumprimento 

ou interpretación do contrato establecido. 

 

7.4.  O Concello terá as prerrogativas de dirixir o servizo, de interpretar o contrato, de modificar a 

prestación segundo a conveniencia do servizo e de suspender a execución, por causas de utilidade pública, 

dentro dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados no Texto Refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público. Estas facultades entenderanse sen prexuízo da audiencia do adxudicatario e 

das responsabilidades e indemnizacións a que houbera lugar. 

 

 

8.   PREZO DO CONTRATO 
 
 O prezo  do contrato ascende a 63.465,18 € (IVE incluído), para un prazo de 24 meses. 

 
 
9. DURACIÓN DO CONTRATO 
 
Dous anos, prorrogables por dous anos. 

 
 

 

 

 

Vilagarcía de Arousa, febreiro de  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Blanca Rosa Vázquez Corral 

Coordinadora do SPAD 


