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ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA “XOGANDO NA AUGA 2019” NOS 

CENTROS DE PRIMARIA SECUNDARIA E BACHARELATO DA ZONA DE ORTEGAL 

 

 

Obxecto do contrato: 

O GALP A Mariña-Ortegal no seu afán de difundir e fomentar a implementación da súa Estratexia 

de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no territorio, así como de poñer en valor os 

recursos naturais e patrimoniais e os deportes náuticos entre a poboación mais nova, tal e como 

se recolle en varios dos obxectivos estratéxicos da súa EDLP, ten previsto levar a cabo unha 

actividade de animación no seu territorio, concretamente na zona de Ortegal, que levará por título 

“Xogando na Auga 2019”, atendendo aos seguintes obxectivos: 

Promoción dos deportes náuticos (vela lixeira, kaiak polo, piragüismo e paddle board) nos centros 

educativos de Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira e Valdoviño. As actividades terán unha duración 

de entre 3 e 4 horas, cun aforo máximo de 50 usuarios. Durante a cal se impartirá unha unidade 

didáctica de deportes náuticos con diferentes actividades de ensino-aprendizaxe, divididas en dúas 

áreas: 

- Unha dedicada á navegación propulsada polo vento, que inclúe os conceptos e 

procedementos empregados na vela lixeira 

- Outra dedicada á navegación propulsada a remos, que inclúe os conceptos e 

procedementos de piragüismo e kaiak polo; ademais organizarase unha ruta para ter 

unha toma de contacto co paddle board  

En tódalas actividades deberanse tratar como contidos transversais o coidado e respecto polo 

medio ambiente, a posta en valor e recoñecemento do acervo cultural relacionado coa navegación 

tradicional e as artes mariñeiras, o respecto e recoñecemento dos oficios e traballos relacionados 

co mar e a pesca, e ademais ofrecerase información sobre o GALP A Mariña-Ortegal, as súas 

funcións e os aspectos mais relevantes da súa EDLP para o seu ámbito territorial. 

Esta actividade está dirixida a rapaces de 5º e 6º de educación primaria, de 1º a  4º de educación 

secundaria e 1º e 2º de Bacharelato, opcionalmente e a petición dos centros educativos poderá 

participar o alumnado matriculado nos Ciclos Formativos dos Centros Educativos dos Concellos do 

GALP A Mariña-Ortegal da provincia da Coruña. Contemplándose un número mínimo de alumnos 

participantes de 450. 

Estas actividades desenvolveranse, se as condicións climatolóxicas o permiten, nas praias do 

territorio ou no seu defecto no Encoro de As Forcadas (Valdoviño). 
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Contido das propostas: 

Deberase presentar unha proposta técnica suficientemente detallada co cronograma previsto, 

tendo en conta que a actividade se vai levar a cabo durante o ano 2019. 

Deberase presentar unha oferta económica suficientemente detallada e co IVE desglosado. 

 

Requisitos:  

A Asistencia Técnica deberá cumprir os seguintes requisitos:  

- Acreditará a súa capacidade para contratar cumprimentando o Anexo III que acompaña o 

anuncio. 

- Coordinación da programación cos centros escolares, sempre baixo a supervisión do 

equipo técnico do GALP e comunicando ao GALP o calendario de actividades que se van 

levar a cabo cunha antelación de 10 días. 

- Deseño e elaboración das unidades didácticas necesarias para desenvolver as actividades. 

Incluirase tamén información sobre o GALP, as súas funcións e os beneficios que este crea 

no territorio, a través da implementación da súa EDLP (proxección do vídeo de 

presentación do GALP e distribución dos trípticos informativos das axudas entre os 

participantes).  

- Dispoñer de medios humanos cualificados e suficientes en base ao número de rapaces 

participantes:  

- 2 técnicos deportivos de vela 

- 2 técnicos deportivos de piragüismo 

- 2 socorristas acuáticos 

- 1 patrón con titulación profesional de embarcacións ou Tec. Superior en Navegación pesca 

e transporte marítimo ou licenciado en Náutica e transporte Marítimo. 

- 1 Director da actividade Licenciado  en ciencias da actividade física e do deporte ou Grado 

en Ciencias de da Actividade física deportiva. 

- Varias atribucións poderán confluír nun ou varios técnicos, sen que o seu número sexa 

inferior a 4. 

- Dispoñer dos medios materiais necesarios: 

- 3 embarcacións de vela colectivas cunha capacidade mínima de 9 persoas. 
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- 5 embarcacións tipo óptimist para nenos. 

- 5 embarcacións tipo láser para adolescentes. 

- 13 piraguas autovaleirables con capacidade para 2 persoas. 

- 8 táboas mixtas para usar como táboas de windsurf e/ou paddle. 

- 8 aparellos de windsurf, vela, mástil e botavara. 

- 10 remos de paddle surf. 

- 10 balóns de kaiak apoio. 

- 35 remos de piragüismo. 

- 55 chalecos salvavidas. 

- 150 traxes de neopreno de diferentes tallas para usuarios entre 10 e 18 anos. 

- 1 embarcación auxiliar. 

- 2 motores foraborda. 

- 1 embarcación adaptada para usuarios con discapacidade física. 

- Outros materiais: cabos, velería, ferraxes, combustible e material funxible. 

- Así mesmo, deberá poñerse a disposición dos usuarios as seguintes instalacións: 

- Vestiarios con auga quente, masculino e feminino,  con capacidade para 50 usuarios. 

- Aula interior ou exterior (protexida con carpa) con asentos e material didáctico. 

- Caseta para almacenamento de todo o material. 

- Ramplas e pantalán para acceso á auga... 

- Elaboración durante toda a campaña, de notas de prensa e post, así como de fotografías, 

para a difusión das actividades tanto en prensa como nas páxinas web e de facebook do 

GALP, que serán remitidos ao equipo técnico do mesmo para a súa xestión. 

- Control de participantes e elaboración de listado dos mesmos cos seus datos e sinaturas. 

- Elaboración dun informe final de execución e resultados, no que se detalle polo miúdo 

cada unha das actividades con material gráfico e demais, seguindo as indicacións e os 

puntos e desenvolver que serán establecidos polo equipo técnico do GALP.  

 

Prazo de execución: 
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O prazo de execución rematará o día 20 de decembro de 2019, data na que deberán estar as 

actividades rematadas e o informe final de execución e resultados entregado na oficina do GALP A 

Mariña-Ortegal.  

 

Prezo: 

O orzamento máximo de licitación é de 9.000,00 € (IVE excluído), non aceptándose ningunha 

proposta por enriba deste importe. 

 

Prazo e forma de presentación: 

O prazo de presentación rematará en 10 días hábiles a partir do día seguinte da publicación destas 

especificacións técnicas (4 de abril ás 14:00 horas). 

Si os documentos teñen firma dixital, poderanse presentar por correo electrónico no seguinte 

enderezo info.gac1@accioncosteira.es, senón deberanse presentar os documentos orixinais na 

oficina do GALP A Mariña-Ortegal:  

GALP A Mariña-Ortegal 

Rúa Misericordia, 35 Baixo 

27850 Viveiro (Lugo) 

 

Valoración das ofertas: 

O obxecto do contrato adxudicarase á oferta mais vantaxosa economicamente. 

 

En Viveiro, a 21 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

Asdo.: D. Javier Martínez Otero 

Presidente do GALP A Mariña-Ortegal 
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