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I.- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 

Anuncio de contratación 

 

Por medio deste anuncio convócase a contratación do servizo de divulgación e comunicación da 

campaña de compostaxe 2015, consonte coas seguintes características: 

 

1. Entidade adxudicadora 

a) Deputación de Ourense. 

b) Dependencia: Servizo de Investimentos.  

 

2. Obxecto do contrato: 

 

Segundo prego de prescricións técnicas adxunto. 

 

       3.Documentación a achegar: 

  

Os licitadores deberán presentar unha MEMORIA que conteña o programa de divulgación e 

comunicación que propoñan, con estreita suxeición ó prego de prescricións  técnicas e na que se 

indiquen as melloras que se ofertan tanto en relación ó material divulgativo coma ó número de 

publicacións. 

 

4. Criterios de adxudicación 

 

A memoria valorarase de 0 a 13 puntos en función das melloras que se oferten sobre os 

contidos mínimos esixidos no prego de prescricións técnicas adxunto de tal xeito que: 

- Materiais divulgativos: puntuaranse entre 0-8 puntos, baixo o criterio de ponderación 

automático segundo regra de tres. De tal xeito, que valoraranse todas aquelas melloras que 

presenten bloques de exemplares (un bloque=100 unidades) por encima do mínimo esixido, 

sen consideración de fraccións, tal e como se recolle na seguinte táboa: 

Materiais Unidades mínimas esixibles Valoración 

Carteis A3 100 uds 0-3 puntos 

Carteis A4 1.000 uds 0-1 puntos 

Trípticos inscrición A5  1.000 uds 0-1 puntos 

Flyers informativos 5.000 uds 0-3 puntos 

Total Material Divulgativo  0-8 puntos 

 

- Número de publicacións: puntuaranse de 0-5 puntos seguindo a proporcionalidade dunha 

regra de tres. Cada unha das publicacións que se propoñan sobre o mínimo esixible, sen 

considerar fraccións, puntuaranse ata un máximo de 1 punto. 

 

 

Publicacións Unidades mínimas 

esixibles 

Valoración 

Notas informativas en prensa 3 noticias en periódico 

local 

0-1 puntos 

Anuncios publicitarios en prensa 1 por acto y un periódico 

local 

0-1 puntos 

Anuncios publicitarios en radio 

(cuñas radiofónicas) 

1 por acto y radio 0-1 puntos 

Rede social 1 noticia por día 0-1 puntos 

Noticia en páxina web 1 por acto 0-1 puntos 
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Total publicacións  0-5 puntos 

 

 

5.Tramitación e procedemento de adxudicación. 

             Tramitación: contrato menor de servizos 

 

6. Orzamento base de licitación. 

       10.000,00 euros (IVE e demais tributos incluídos). 

 

7. Obtención de  información. 

a) Entidade: Deputación de Ourense. 

b) Enderezo: Rúa Progreso, nº 32. 

c) Localidade e código postal: Ourense, 32003. 

d) Teléfono: 988 317540 (cuestións administrativas), 988 317684 (cuestións técnicas) 

e) Fax: 988 317502. 

 

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación. 

a) Data límite de presentación: 10 días naturais desde o día seguinte o da publicación no perfil      

do contratante (http:www.depourense.es) 

      b) Lugar de presentación: rexistro xeral, de 9:00 a 14:00 horas en sobre cerrado 

c)  Entidade: Deputación de Ourense. 

d)  Enderezo: Rúa Progreso, nº 32. 

e)  Localidade e código postal: Ourense, 32003. 

 

      9. Prazo de execución 

      Data limite da execución: 1 de xuño de 2016 

  

 

Ourense, 24 de setembro de 2015 

O PRESIDENTE, 

 

 

 

 

Asdº: José Manuel Baltar Blanco. 
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1. ANTECEDENTES Á CAMPAÑA COMPOSTAXE 2015 

No 2010 a Deputación Provincial de Ourense puxo en marcha unha campaña de compostaxe 

doméstica nos trinta e sete municipios da provincia que, nese ano, estaban adheridos ós convenios de 

cooperación para a xestión provincial delegada do servizo de recollida de RSU (Amoeiro, Avión, 

Baltar, Bande, Beariz, Boborás, Blancos (Os), Calvos de Randín, Castro Caldelas, Chandrexa de 

Queixa, Coles, Entrimo, Irixo (O), Larouco, Lobeira, Lobios, Manzaneda, Montederramo, Muíños, 

Padrenda, Pereiro de Aguiar, Peroxa (A), Petín, Pobra de Trives (A), Porqueira, San Amaro, San 

Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Sandiás, Sarreaus, Teixeira (A), Toén, 

Trasmiras, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia). Destes trinta e sete concellos, dous 

deles - Calvos de Randín e Os Blancos - renunciaron expresamente á realización da devandita 

campaña.  

No exercicio 2011, o Concello de Carballeda de Valdeorras, adheriuse ao convenio de xestión de RSU 

e solicitou á Deputación a realización da campaña de compostaxe, que deste xeito se levou a cabo 

tamén neste municipio.  

Á marxe do anterior, con posterioridade ao exercicio 2010, sumáronse máis concellos ao servizo 

intermunicipal delegado de recollida de RSU xestionado pola Deputación, quedando, nove municipios, 

dos corenta e sete da provincia aos que a Deputación lles xestiona a recollida do lixo, nos que non se 

realizara a devandita campaña (O Carballiño, Castrelo de Miño, Punxín, Rairiz de Veiga, Ribadavia, A 

Rúa, Rubiá, A Veiga e Viana do Bolo). Por este motivo, estes foron os candidatos para realizar a 

campaña de compostaxe do ano 2013, promovida por SOGAMA e a Deputación. 

De todos eles, Ribadavia, renunciou á realización desta campaña, pasando a adherirse ao convenio de 

prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, os concellos da Bola e A Gudiña, 

substituíndo o lugar de Ribadavia.  

En resumidas contas, dende o 2010 ata o 2013, a Deputación, tanto independentemente, como 

conxuntamente con SOGAMA, realizou campañas de compostaxe nos 49 concellos aos que a 

Deputación, nese momento, lles prestaba o servizo de recollida de RSU en réxime de competencias 

delegadas. A excepción, de Calvos de Randín, dos Blancos e de Ribadavia, que renunciaron 

expresamente.  

No ano 2014 tendo en conta isto, o que se pretendeu foi incluír na campaña: por unha banda, a estes 

concellos nos que non se realizaron campañas con anterioridade e por outra, a todos aqueles que 

presentan un rango de participación menor do 1,5 %, co gallo de conseguir progresivamente en anos 

posteriores diminuír a desigualdade entre municipios.  

Na actualidade, a campaña de compostaxe 2015 abrirase para todos os cidadáns dos 50 concellos onde 

a Deputación lles presta o servizo de recollida de RSU en réxime de competencias delegadas(ver 

anexo 1 de concellos), incluíndo Vilariño de Conso (concello que firmou o convenio este ano).  

Para elo, a Deputación estima asinar un convenio con SOGAMA que lle permita compartir o 

financiamento desta campaña, conseguindo deste xeito dar continuidade ás “campañas de compostaxe 

doméstica” do 2013 e 2014 en conxunto por ambas entidades, así como, á todas as campañas 

anteriores que realizou esta Deputación na provincia de Ourense, pola súa parte. 

2. OBXECTIVO E ALCANCE DA CAMPAÑA DE COMPOSTAXE 2015 

A diferenza dos anteriores anos, nos que se realizaron campañas de compostaxe orientadas a 

determinados concellos, aos que a Deputación lles presta o servizo de recollida de RSU en réxime de 

competencias delegadas, este ano o que se pretende é deseñar unha campaña dirixida a todos os 

cidadáns dos 50 municipios que queiran participar, co único requisito de que non teñan formado parte 

das campañas anteriores e que residan nalgún dos municipios seleccionados. 

Con esta campaña preténdese mellorar o grao de participación respecto das anteriores, así como 
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búscase concienciar aos veciños destes municipios da importancia da recollida de residuos e a súa 

separación en orixe. Para elo, estase na busca para crear novas ferramentas de comunicación e de 

intercambio entre administración e a cidadanía, que permitan achegar a problemática da xeración de 

residuos á poboación pero, o mesmo tempo, que sirvan de vía para compartir as experiencias e 

suxestións de cada un dos participantes. 

3. PARTICIPANTES DA CAMPAÑA E DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS 

Tal e como se expón no anterior apartado, este ano non se procederá a seleccionar ningún concello, e 

despois solicitar os inscritos en cada un dos concellos previamente seleccionados, senón que a 

participación está aberta a calquera veciño dos, xa mencionados 50 concellos da provincia
1
. 

Non obstante, e a pesares de ser unha campaña máis flexible na que prevalece a decisión individual do 

participante fronte á do concello, realizouse igualmente unha estimación de distribución de 5 

composteiros por municipio, co fin de determinar e coñecer os medios totais necesarios e os 

dispoñibles para o correcto desenvolvemento da campaña. Deste xeito, segundo esta estimación 

pensamos necesaria unha adquisición total de 250 composteiros como mínimo (ver distribución de 

composteiros no anexo I).  

Recórdase que esta proposta de reparto por concello (anexo I), unicamente se realiza co gallo de 

xustificar e coñecer a cantidade necesaria de composteiros, o que pode distar bastante da realidade de 

peticións que realmente xurdan. Non obstante, vese necesario este proceso, como unha fórmula de 

decisión técnica que permita obxectivar os medios necesarios para desenvolver esta campaña. 

4. ESTRUTURA DA CAMPAÑA DE COMPOSTAXE 2015 

A campaña quedaría estruturada do seguinte xeito:  

- PRIMEIRA PARTE- Presentación, planificación e coordinación da campaña nesta fase o que se 

pretende é determinar todos e cada un dos pasos a seguir para a consecución das diferentes etapas, 

estudar o cronograma de actuacións para coñecer as incompatibildades e os posibles imprevistos, e 

asignar responsabilidades do equipo de traballo e coordinación dos traballos coa Deputación. Esta 

primeira parte, desenvolverase en paralelo ao resto de etapas, xa que levaranse a cabo reunións de 

coordinación cada certo tempo que servirán de base para facer unha mellora continua da campaña. 

- SEGUNDA PARTE- Programa de divulgación, comunicación e participación cidadá: este 

apartado enténdese como punto clave e estratéxico desta nova campaña.  

A propia experiencia en anteriores campañas lévanos a confirmar que a falta de coñecemento e de 

                                                 
1
 En ningún caso a entrega dos composteiros será aos concellos, senón directamente aos participantes. 
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información aos veciños sobre a realización e existencia das anteditas campañas, resulta ser uns dos 

puntos débiles detectados en experiencias anteriores, motivo polo que se pretende facer fincapé 

nesta cuestión.  

Por este motivo, estímamos que a través dun correcto programa de divulgación, poderemos chegar 

a un maior número de veciños, pero sobre todo unha tipoloxía de participante moito máis motivado 

e interesado en realizar compós no seu fogar, ou o que é o mesmo, persoas que dun xeito intrínseco 

xa estean sensibilizadas coa separación en orixe dos residuos e coa compostaxe. 

Para elo, nesta ocasión vese necesario elaborar e presentar un programa de divulgación, 

comunicación e participación cidadá específico para esta campaña de compostaxe
2
, no que se 

recollerán: 

a) En primeiro lugar, os traballos relativos a divulgación e participación cidadá, en medios 

de comunicación e redes sociais: este programa de comunicación, sobreenténdese que se 

difundirá a través de todas as redes sociais (facebook, twitter, instagram…), soporte papel 

(prensa, trípticos, carteis…) e dixital (radio, televisión, páxina web “Provincia 

Sostible”…), todo elo baixo o control e supervisión da Área de Medio Ambiente e o 

Gabinete de Galego e/ou o Departamento de comunicación da Deputación. 

a) En segundo lugar, a realización, a montaxe e o deseño dun “logo” representativo e un 

“slogan” da campaña que sexan o máis atractivos posibles para a sociedade e que xere un 

gran impacto que permita captar a atención dos veciños, así como o deseño de cada unha 

das publicacións que poidan xurdir desta campaña (carteis, trípticos…).  

Asemade, tamén se realizará e montará un vídeo resumo da campaña que a defina en cada 

unha das súas etapas, que recolla as experiencias máis significativas e exemplos de valor 

que permitan motivar aos espectadores a participar en seguintes campañas de compostaxe. 

b) E en ultimo lugar, a coordinación, a montaxe e a loxística de todos os actos de 

inauguración ou peche, reunións (mesas redondas) ou exhibicións (carpas de compostaxe) 

que leve implícitos a campaña, así como a posta a disposición dos medios necesarios para 

levar a cabo cada un destes. Así, o programa incluirá unha descrición tanto, do deseño e 

das calidades dos materiais que se empregarán (faldóns, carpa…), como dos medios 

                                                 
2 A comunicación e a difusión se realizará tanto en soporte papel (prensa, carteis, trípticos...) e soporte dixital 

(televisión, radio…), así como en redes sociais e na páxina web “Provincia Sostible” 

http://provinciasostible.depourense.es/, que xogará un papel fundamental como portal de información cos veciños.  

 

http://provinciasostible.depourense.es/
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humanos e materiais necesarios. A maiores, se recollerá a planificación e a coordinación, 

coa Deputación, dos traballos no dito programa (punto dinamización, notas de prensa, …).  

A continuación, descríbense por un lado os medios humanos necesarios e obrigatorios como 

mínimo, para complementar este programa, así como os medios materiais necesarios para realizar a 

divulgación propiamente dita: 

 Medios materiais para a divulgación polos 50 concellos: nesta campaña 2015, pensamos en 

crear un “logo” representativo e un “slogan” da campaña, cun deseño o mais impactante e 

atractivo posible para a sociedade, realizado por un deseñador gráfico e aprobado pola 

Deputación (baixo a supervisión e control da Área de Medio Ambiente e do Gabinete de 

Comunicación desta Deputación), os cales serán incluídos en todos e cada un dos seguintes 

materiais que se describen a continuación: 

 Carteis
3
 anunciadores da campaña en tamaño A3: (determinarase a cantidade de carteis 

en función do número de habitantes do municipio), estes colocaranse na casa do concello 

e nos edificios propios municipais (centro de saúde, biblioteca, centros sociais, campos 

de fútbol, colexios...), así como tamén nas igrexas. Nestes incluiranse os logos, o slogan 

e os puntos para realizar as inscricións. 

 Carteis medianos en tamaño A4: dirixiranse aos bares e escaparates, incluso naqueles 

lugares singulares onde se colocan os bandos de cada concello. 

 Carteis pequenos en A5 (folletos, trípticos, dípticos…): onde irá a información máis 

relevante da campaña de compostaxe, como por exemplo: o teléfono de contacto, a 

dirección, a páxina web... e unha parte destinada á inscrición dos participantes, con 

información relevante (nome, dirección, teléfono, a data e hora de inscrición, dispón de 

zona verde…). 

 Manual de compostaxe doméstica: A Deputación elaborará 300 manuais para entregar a 

cada un dos participantes, que porá a disposición desta campaña, para dar xunto co 

composteiro. Este manual seguirá o modelo e mesmos contidos do realizado por 

SOGAMA, incluíndo a maiores o logo da Deputación Provincial de Ourense.  

 Punto de dinamización, denominado “Carpa do Compostaxe”: será unha carpa itinerante, 

na que monitores especializados na materia de compostaxe procurarán captar ós veciños, 

                                                 

3 Todos os carteis e materiais da campaña, levarán os logos de SOGAMA e Deputación, así como o “logo e slogan” 

da campaña, e naqueles que sexa necesario as datas das xornadas e o punto de encontro da formación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páx. 7 de 33 
 

 

proporcionándolles toda a información básica sobre este tema e motivándoos a apuntarse 

e participar nesta nova campaña. Así como, intentarán sensibilizalos para levar a cabo 

unha adecuada xestión dos residuos en orixe, especialmente no caso dos residuos de 

carácter orgánico. 

Sería importante, instalar a carpa en datas sinaladas en nove puntos estratéxicos da 

provincia
4
, como podería ser nos días de feira ou festividade dos concellos elixidos, no 

obstante no caso daqueles que non teñan un día específico, valorarase a conveniencia de 

colocala cerca dos centros de saúde ou de calquera zona onde se estime unha gran 

acumulación ou tránsito de xente (ver anexo I). Cabe remarcar que é igual de importante, 

chegar ao máximo número de persoas onde se coloque a carpa, que no resto de concellos 

do ámbito de actuación desta, polo que o programa de divulgación deberá ter en conta 

este punto débil. 

PLANO DE PUNTOS ESTRATÉXICOS DA PROVINCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

sí, tal e como se observa no plano os concellos elixidos para instalar a carpa e o ámbito 

                                                 
4 Os 9 puntos estratéxicos serán os seguintes: Carballiño (O), Castro Caldelas, Muíños, Ribadavia, San Cibrao das 

Viñas, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, e Xinzo de Limia. 
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de actuación de cada un, será o seguinte: 

LUGAR DAS XORNADAS
5
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1.- CARBALLIÑO 

AVION  

BEARIZ 

BOBORAS 

IRIXO(O) 

CARBALIÑO(O) 

S AMARO 

S CRISTOVO DE CEA 

2.- VILAMARÍN 

COLES 

A PEROXA 

AMOEIRO 

VILAMARIN 

3.- CASTRO CALDELAS 

CASTRO CALDELAS 

A TEIXEIRA 

POBRA DE TRIVES 

MANZANEDA 

CHANDREXA DE QUEIXA 

MONTEDERRAMO 

SAN XOÁN DE RÍO 

4.-VIANA DO BOLO 

A GUDIÑA 

A VEIGA 

VILARIÑO DE CONSO 

VIANA DO BOLO 

5.- VILAMARTÍN DE 

VALDEORRAS  

CARBALLEDA DE 

VALDEORRAS 

RUBIA 

A RUA  

VILAMARTIN  

PETIN  

LAROUCO 

6.- XINZO DE LIMIA 

A BOLA 

SANDIAS 

RAIRIZ DE VEIGA 

PORQUEIRA 

SARREAUS 

TRASMIRAS 

BALTAR 

OS BLANCOS 

CALVOS DE RANDIN 

                                                 
5 Neste informe propóñense nove puntos estratéxicos para a realización das charlas de formación. Estes lugares son 

estimativos, e poden ser modificados, baixo o visto e prace da Área de Medio Ambiente. O que cabe ter en conta é que 

poderá ser substituído un Concello por outro, pero en ningún caso o número de xornadas será inferior a nove, as mínimas 

esixidas neste prego, e que todas as xornadas deberán cubrir aos 50 municipios de RSU.  
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XINZO DE LIMIA 

7.- RIBADAVIA 

CASTRELO DE MIÑO 

TOEN  

RIBADAVIA  

PADRENDA 

8.- MUÍÑOS 

LOBEIRA  

ENTRIMO 

MUIÑOS 

BANDE 

LOBIOS 

9.-SAN CIBRAO DAS VIÑAS 

PEREIRO DE AGUIAR 

S CIBRAO DAS VIÑAS 

 

Enténdese que entre os medios necesarios para os puntos de dinamización, será 

imprescindible contar con materiais de oficina como cadeiras, mesa… pero a maiores, 

será necesaria unha carpa que permita soportar as inclemencias do tempo e sexa un 

punto atractivo para a poboación. Esta deberá ter dunhas dimensións o suficientemente 

grandes como para que poidan estar dúas persoas máis os elementos de traballo (mesa e 

cadeiras) no seu interior e o suficientemente manexable como para que o traslado se 

poida realizar nun vehículo utilitario e poida ser transportado e montado por persoas non 

acostumadas a traballar con pesos. Por outra banda, esta carpa deberá mostrar nos seus 

laterais o logo da Deputación Provincial, o da campaña e o de Sogama, así como o 

slogan.  

 Vídeo final resumo da campaña 2015 e reportaxe fotográfica: estes terán como obxectivo 

principal, entre outros: a divulgación dun xeito intuitivo do que significa a compostaxe, 

do traballo que está a realizar a administración neste senso (mostrar as reunións, mesas 

redondas, as visitas de seguimento aos veciños…), das vantaxes que isto supón para a 

sociedade, das diferentes etapas que teñen que pasar os participantes para obter o 

compós final, do resultado final e do acto final da campaña…  

 

 Medios humanos:  

Para a consecución das anteditas actuacións de divulgación, estímase necesario como mínimo 

contar con dous encargados de sala durante a realización das mesas redondas e o acto 

institucional de peche da campaña e unha como mínimo en cada un dos puntos de 

dinamización ou “Carpas de compostaxe”.  

Para o desenvolvemento da parte técnica de formación e sensibilización estímase necesario un 
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mínimo de dous técnicos especializados, para o correcto desenvolvemento técnico da campaña 

(fase de seguimento e elaboración de informes). 

- TERCEIRA PARTE- Fase de formación dos participantes:  

 Xornadas formativas: 

As xornadas de participación e formación, obrigatorias para aqueles que queiran participar, 

realizaranse nos anteditos nove puntos estratéxicos da provincia (Carballiño (O), Castro 

Caldelas, Muíños, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilamartín de 

Valdeorras, e Xinzo de Limia), co gallo de facilitar a loxística e tamén de chegar ó maior 

numero de poboación, comparando co caso de que se concentrasen todos os traballos e as 

actuacións na Deputación. 

Nestas xornadas procurarase a formación dos participantes, cunha explicación breve da 

importancia de facer compostaxe e promoverase a participación dos participantes durante a 

rolda de preguntas e dúbidas. 

Para o desenvolvemento destas xornadas entendemos como imprescindible: 

1. Dous técnicos especialistas con boas dotes de comunicación, que fagan chegar a 

importancia da compostaxe doméstica aos participantes da campaña. 

2. Demostración de montaxe dun composteiro. 

3. Mostras de compós ao final do proceso, para incentivar a participación. 

4. Vídeo explicativo do compostaxe de SOGAMA. 

5. Presentación en power-point con experiencias de campañas anteriores e unha 

breve explicación do proceso de compostaxe apoiándose no dito vídeo. 

Como mellora á contratación, podería realizarse unha breve charla sobre a reciclaxe, facendo 

fincapé na separación selectiva en orixe do contedor amarelo. 

Esta é unha das fases máis importantes da campaña xa que neste momento, pecharemos a fase 

das subscricións dos participantes da campaña. Durante as xornadas formativas os presentes 

que aínda non se apuntarán nos puntos de dinamización ou “carpas de compostaxe”
6
 ou a 

                                                 
6 A subscrición das persoas nalgún destes nove puntos, o que permite é asegurar un posto de participación dentro da campaña, xa que as 

listas se cubrirán por orde de chegada, e terán lugar, antes no tempo, os puntos de dinamización e a subscrición on-line, que as xornadas 

formativas. Polo que nestas últimas, so poderán apuntarse se quedan ocos baleiros por cubrir. 
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través da subscrición on-line
7
, poderán anotarse por orde de chegada nos postos que queden 

vacantes. Non obstante, unicamente poderán participar e recibir o material, quen asista a ditas 

xornadas, ben sexa persoalmente ou con delegación noutra persoa por escrito, 

independentemente de que se anotasen nestes puntos de dinamización ou nas propias 

xornadas. Polo que, no caso de que poida haber persoas anotadas nalgún punto de 

dinamización pero que non asistan a xornada, cederase automaticamente o seu posto a aquelas 

persoas que estean na lista de espera, xerada durante a xornada formativa. 

Ademais da formación, explicaranse aos participantes os requisitos mínimos para poder 

participar, así como os compromisos esixidos ao formalizar a subscrición na campaña
8
: 

- Non ter participado en campañas anteriores. 

- Ter a súa primeira residencia nalgún municipio dos 50 concellos con competencias 

delegadas de RSU na Deputación. 

- Dispor dun espazo mínimo de horto e xardín de superficie aproximada de 50-200 m
2
 e 

que se comprometa facer un uso responsable do composteiro a partir de residuos 

orgánicos domésticos e restos de xardín. 

- Asistencia obrigatoria á xornada de formación, ou ben presencial ou por delegación 

por escrito. 

- Presenza obrigada no domicilio durante a primeira visita, na data concertada, para 

poder executar a entrega do composteiro e o manual, así como para a realización da 

visita final. 

- Facilitar as tarefas de seguimento e acceso ao composteiro, ao persoal responsable do 

programa. 

 Xornada-mesa redonda: 

Aproximadamente un mes despois da primeira visita, faranse unhas mesas-redondas, nos 

mesmos puntos onde se levou a cabo a formación (nos nove puntos estratéxicos da provincia: 

Carballiño (O), Castro Caldelas, Muíños, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Viana do Bolo, 

                                                 
7 Segundo a cronoloxía no tempo, en primeiro lugar sucederanse as carpas de compostaxe en nove puntos da provincia, una vez remate a 

última destas, abrirase un prazo de inscripción on-line, que rematará ó día anterior á realización da primeira xornada formativa. A páxina 

de inscrición será no portal web de Provincia Sostible da Deputación Provincial de Ourense. 

8 O incumprimento destas condicións suporá a baixa na campaña e a non entrega do composteiro. 
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Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, e Xinzo de Limia), onde técnicos da Deputación e outras 

administracións, así como entidades que poidan estar interesadas neste ámbito, terán unha 

charla-coloquio, coa poboación dos municipios participantes, sobre a importancia da 

compostaxe doméstica e a súa repercusión cara á recollida selectiva e á diminución e 

separación en orixe, de todo tipo de residuos. 

Unha vez impartida esta pequena charla, abrirase unha mesa de debate na que os participantes 

da campaña poderán expoñer as súas experiencias persoais, así como, as dúbidas que xurdiron 

dende o comezo da campaña, non so no referente ao compostaxe, senón tamén calquera 

cuestión relativa á xestión de residuos. 

A esta xornada estarán invitados todos os participantes da campaña, tras recibir unha carta-

invitación nos seus domicilios e sempre coa confirmación persoal de cada un, ao teléfono que 

se lle facilite para tal uso. 

Nestas xornadas entre os participantes sortearase un kit de compostaxe composto por un 

aireador (para facilitar o volteo do compós), un termómetro (para medir a temperatura das 

diferentes fases de realización do compós), e un cubo (para trasladar facilmente os residuos 

orgánicos dende o domicilio ao composteiro). A realización deste sorteo proponse co 

obxectivo de premiar a aqueles participantes que están implicados e interesados non só en 

participar, senón en aprender a realizar un correcto compós.  

Coas conclusións extraídas de cada mesa-redonda redactarase un informe, así como unha nota 

de prensa e unha reportaxe fotográfica. 

- CUARTA PARTE- Fase de seguimento: Antes de comezar cada visita de seguimento desta fase, 

farase unha rolda de chamadas a todos os participantes para establecer o día e hora destas e 

comprobar a veracidade dos datos persoais dos participantes
9
. 

 Estrutura da fase de seguimento: 

a) Farase unha primeira visita, porta a porta, os días seguintes da charla de formación, e será 

nese momento no que se entregará o composteiro e o manual e no que os participantes 

recibirán por parte dos técnicos aqueles consellos, advertencias e pautas a seguir que 

estimen oportunas para que teñan un bo uso do composteiro (lugar de colocación, 

                                                 
9 No caso de non atopar ao veciño na primeira visita, poderá ser excluído da participación, pudendo entrar a formar parte da 

campaña persoas que estean na lista de espera. E no caso de non atopar nesta segunda visita á persoa interesada, a 

empresa deberá propoñer vías de comunicación adecuadas e consensuadas coa administración, para dar e obter a información 

dos veciños. 
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pequenos problemas que se poidan atopar ...). 

b) Un mes despois de finalizar a primeira visita de todos os participantes, realizarase a, xa 

mencionada no anterior apartado, xornada de mesa-redonda. 

c) Para, a continuación desta mesa-redonda, comezar coa segunda visita, e final, durante os 

meses seguintes (cun intervalo entre visitas de 3 meses). Nesta última visita, 

comprobarase a calidade e a madurez do compós, así como, orientarase aos participantes 

sobre o momento de extracción do compós e os posibles erros cometidos, resolveranse 

dúbidas ao respecto
10

 e explicaráselles as utilidades do seu compós como fertilizante. 

Asemade, aproveitarase para entregar unha enquisa que recolla todas as opinións dos 

participantes sobre o grao de satisfacción con esta campaña. 

 Descrición dos composteiros a entregar: deberán ser de características iguais ou similares aos 

das campañas anteriores realizadas pola Deputación. Polo que, os 250 novos que se adquiran 

deberán estar especialmente deseñados para que se realice a compostaxe nas mellores 

condicións, cun tamaño e forma que permitan depositar restos vexetais e extraer compós de 

maneira fácil e cómoda. Así: 

1. Fabricaranse en polímeros de plástico, de aproximadamente 10 mm de espesor ou 

en poliéster reforzado con fibra de vidro de aproximadamente 5 mm de espesor. 

2.  As paredes serán térmicas con espuma libre de CFC. 

3.  Construción cerrada para regular a humidade favorecendo unha rápida 

descomposición. 

4. Presentarán unha distribución uniforme dos orificios de ventilación, debendo 

evitar a obstrución dos mesmos por o compós. 

5. Deberán ter unha sólida construción e un material que asegure a súa resistencia ás 

inclemencias climáticas (temperatura, humidade, vento, granizo…). 

6. Un sistema de apertura total ou parcial en cada unha das súas caras para a 

extracción de compós. 

                                                 

10 Durante o transcurso desta fase, manterase aberto un número de teléfono, así como unha dirección de correo 

electrónico, para que os participantes realicen as súas consultas e suxestións. Como indicador da calidade deste servizo, 

estímase un tempo de resposta máximo dun día, e sempre buscando a maior brevidade posible. 
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7. Non deberán ter base, co obxecto de poderse colocar en contacto directo co solo 

do xardín, para lograr unha perfecta conexión cos microorganismos e vermes, para 

que transformen os restos vexetais en compós. 

8. A capacidade oscilará entre 320 e 500 litros. 

9. O color debe ser o que permita a integración no medio. 

10. Deberá ser entregado cos logotipos, impresos ou termograbados, da Deputación 

Provincial de Ourense e de SOGAMA, e co título da campaña. Asemade, disporán 

dun sistema de embalaxe sinxelo, así como deberán estar precintados 

individualmente co menor embalaxe posible, co obxecto de evitar perdas do 

material e con independencia da presentación lotes. 

11. O período da garantía será, polo menos, de dous años dende a recepción formal da 

entrega do material. 

- QUINTA PARTE- Fase final de peche de la campaña 

 Informe final 2015 

Ao remate da campaña, presentarase un informe final xustificativo de todos os traballos 

realizados, facendo unha descrición pormenorizada de cada unha das fases e etapas. Así como, 

se recollerá toda a documentación posible dos participantes (nun excel ou access): o grado de 

satisfacción, a porcentaxe de participación, as problemáticas encontradas, os obxectivos 

previstos e alcanzados …, e a información extraída das chamadas recibidas, debendo achegar 

un resume fotográfico de cada unha das visitas, incluíndo a data. Pero sobre todo, deberase 

facer unha avaliación das capacidades e aptitudes dos participantes para compostar, así como 

sobre a calidade do compós extraído. 

 Xornada de Peche da Campaña (Acto institucional final) 

Como remate final a campaña, farase un acto institucional no edificio “Marcos Valcarcel” da 

Deputación Provincial cos participantes que desexen asistir, técnicos e cos responsables 

políticos que promoveron a realización desta campaña. 

Esta xornada servirá para informar sobre os resultados da campaña e as previsións futuras, 

acompañando esta posta en escena co vídeo resumo e coa reportaxe fotográfica. Asemade 

destinarase un espazo dentro do edificio para o goce dos participantes, como podería ser unha 

exposición de bonsais ou especies para facer setos… ou algunha actuación ou actividade 

referente aos residuos, que amenicen o acto institucional e entreteñan aos presentes, onde se 

pensa ofrecer unha pausa-café para todos os asistentes ao acto.  
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Os medios materiais, mínimos esixibles, para a mesa redonda e acto institucional de peche da 

campaña: proxector e medios audiovisuais, cámara fotográfica e de vídeo, vehículos de 

transporte de persoal e material, faldón para a mesa presidencial tanto da mesa redonda como 

do acto final, cos logos institucionais e o da campaña de compostaxe 2015… 
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5. ESTIMACIÓN DE ORZAMENTO  

A continuación, achégase unha táboa que resume as necesidades desta campaña, e unha estimación do 

custo total desta baseada en prezos de mercado, con IVE incluído, que permitiranos coñecer as 

necesidades orzamentarias para este 2015 (os custos totais que se presentan están redondeados á alza). 

CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA 2015 

FASES NECESIDADES NÚMERO DE UNIDADES PRECIOS 

TOTAIS, DE 

MERCADO, 

CON IVE 

PROGRAMA DE  

DIVULGACIÓN E 

COMUNICACIÓN 

Carteis A3 100 uds 1.500 € 

Carteis A4 1.000 uds 

Trípticos inscrición A 5 1.000 uds 

Flyers informativos 5.000 uds 

 

Traballos de 

comunicación e 

divulgación, de redes 

sociais e medios de 

comunicación 

 

Deseño, montaxe, 

coordinación e loxística 

dos puntos de 

dinamización, das 

mesas-redondas e do 

acto final de campaña, e 

posta a disposición dos 

materiais necesarios. 

 

-Deseño gráfico do slogan e 

logo, dos materiais didácticos 

de compostaxe 

-Loxística: 

 9 mesas-redondas 

 9 puntos de 

dinamización 

 1 acto de final de 

campaña   

(organización, e 

exposición e grupo 

musical) 

 1 pausa-café no acto 

final 

-Publicacións redes sociais, 

paxina web provincia sostible 

e prensa 

-Deseño e montaxe de vídeo 

resumen final de la campaña 

máis reportaxe fotográfica 

8.500 € 

SUBTOTAL 1 10.000 € 

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN E 

SEGUEMENTO 

Visitas de seguimento 

(inclúe desprazamento, 

medios materiais e 

humanos) mais charlas 

de formación, mesas-

redondas e acto final 

9 puntos de dinamización + 

500 visitas (incluídas primeira 

e segunda) + 9 charlas de 

formación + 9 mesas-

redondas+ informes mesas-

redondas + informe final 

9.700 € 

Kits (aireador, 

termómetro e cubo) 

9 uds 300 € 

Composteiros 250 20.000 € 

SUBTOTAL 2 30.000 € 

TOTAL ESTIMADO PARA O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DA 

CAMPAÑA 

40.000 € 
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En resumo, conclúese necesario para o correcto desenvolvemento desta campaña un orzamento total 

de 40.000 €. Desta cantidade, 20.000 € asumiríaos a Deputación, xa que mediante a sinatura do 

convenio, Deputación e SOGAMA asumirán os gastos da campaña ao 50% cada unha. Este gasto 

imputaríase á aplicación orzamentaria 2015/16111/22602 de información e publicidade dos 

orzamentos xerais da Deputación Provincial de Ourense. 
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6. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DA CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA 

2015 

A realidade actual da Deputación en cuanto a medios humanos e materiais para o desenvolvemento 

destas tarefas descritas ao longo deste informe, condúcenos a propoñer a contratación de servizos 

externos para a realización deste tipo de campañas que teñen unha certa magnitude. E non só isto, 

senón que as problemáticas detectadas nas anteriores campañas, lévannos a demandar un elevado grao 

de especialización á hora da realización da divulgación, comunicación e publicidade da campaña, 

motivo polo que se propón realizar a contratación de cada programa por separado. Así por un lado 

faríase a contratación da publicidade e por outro da formación e seguimento dos participantes na 

“Campaña de compostaxe 2015”. 

6.1. CONTRATACIÓN DO PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E COMUNICACIÓN 

Primeiro.- Título 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DO PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN DA “CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA 2015” 

EN CINCUENTA CONCELLOS ADHERIDOS AOS “CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA A 

XESTIÓN DOS RSU EN RÉXIME DE COMPETENCIAS DELEGADAS COA DEPUTACIÓN DE 

OURENSE” 

Segundo.- Antecedentes  

Ver a páxina 1 do apartado 1 deste informe. 

Terceiro.- Obxecto e finalidade do contrato  

Este contrato terá por obxecto a posta en marcha do programa de comunicación e divulgación da 

“Campaña de compostaxe doméstica 2015” que se pretende levar a cabo nos cincuenta concellos da 

provincia que teñen delegadas as competencias da xestión dos RSU nesta Deputación, que consistirá 

na realización de todas as labores de comunicación que requira a campaña de compostaxe, entre as que 

se destacan: 

a) Relacións de comunicación e información cos diferentes entes implicados na campaña 

(participantes, administración, organizacións, empresas participantes…). 

b) Traballos de publicidade e comunicación cos medios de comunicación e redes sociais. 

c) Deseño, montaxe, coordinación e loxística dos puntos de dinamización (9 carpas de 

compostaxe), das mesas-redondas, do acto final da campaña e posta a disposición dos 

materiais necesarios. 

d) Publicidade: deseño do material divulgativo, sinaléctica, material de deseño gráfico, deseño e 

impresión das publicacións. 

Esta campaña deberá estar finalizada antes do 1 xuño 2016, por motivos organizativos do Servizo de 

Augas e Medio Ambiente, en paralelo ao desenvolvemento do cronograma de actuacións do programa 

de formación e seguimento. O incumprimento desta obriga por parte da adxudicataria deberá ser causa 

de rescisión do contrato e consecuentemente, suporá a imposibilidade de presentación á seguinte 

campaña de compostaxe que se realice por parte de esta administración. 

Cuarto.- Obxecto do programa de divulgación e comunicación 
A diferenza de campañas anteriores esta pretende chegar directamente á cidadanía, a aquelas persoas 

que teñen intención de facer compostaxe e que se senten motivadas coa separación en orixe da materia 

orgánica, sen ter que pasar por un reparto proporcional por concello. Por este motivo, vese tan 

necesario este programa de divulgación, como o de formación e seguimento.  
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Entendendo esta necesidade, pénsase que a mellor maneira de acadar este obxectivo é a través dunha 

empresa especializada en comunicación, deseño ou marketing, que poida desenvolver todos os 

requisitos con medios propios, e que saiba chegar ao maior número de poboación grazas a unha boa 

publicidade e divulgación. 

Por isto, o obxectivo principal do programa é non só conseguir o maior número de participantes na 

campaña, senón que sexan persoas que ademais de ter a intención de facer compós estean 

sensibilizados coa separación en orixe da materia orgánica. Polo que, deberán por un lado, estar 

vivindo nalgún dos 50 concellos que alcanza esta campaña (cláusula 5ª) e por outro, non haber 

participado en campañas anteriores e dispor de finca ou terreo onde poder facer este compós. 

 

Quinto.- Alcance do programa de divulgación e comunicación 

O alcance do programa de divulgación e comunicación será o mesmo que o da propia “Campaña de 

Compostaxe 2015”, xa que o que se pretende coa posta en marcha deste programa é chegar ao máximo 

número de veciños dos 50 concellos aos que a Deputación lles presta o Servizo de Recollida de RSU 

en réxime de competencias delegadas.  

Así, o alcance serán os concellos candidatos
11

 a participar na “Campaña de Compostaxe 2015”: 

Amoeiro, Avión, Baltar, Bande, Beariz, Blancos (Os), Boborás, Bola (A), Carballeda de Valdeorras, 

Carballiño (O), Castro Caldelas, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Chandrexa de Queixa, Coles, 

Entrimo, Gudiña (A), Irixo(O), Larouco, Lobeira, Lobios, Manzaneda, Montederramo, Muíños, 

Padrenda, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa(A), Petín, Pobra de Trives, Punxín, Porqueira, Rairiz de 

Veiga, Ribadavia, Rúa(A), Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, San Cibrao das Viñas, Sandiás, 

Sarreaus, San Xoán de Río, Teixeira (A), Toen, Trasmiras, Veiga(A), Viana do Bolo, Vilamarín, 

Vilariño de Conso, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia. 

Sexto.- Especificacións sobre o programa de formación e seguimento 

O licitador deberá presentar unha memoria que describa e defina o programa de comunicación e 

divulgación da campaña, entendendo que deberá quedar claramente recollida a estratexia de marketing 

e de publicidade que propoña para captar ao maior número de participantes. Asemade, desenvolverá os 

seguintes apartados como mínimo integrará o seguinte: 

 Servizo de encargados de sala: integrado por dúas persoas como mínimo, que atenderán as 

mesas-redondas e o acto final; e, unha delas acompañará aos técnicos de compostaxe nas 

carpas de compostaxe, que porá a disposición a outra empresa encargada do programa de 

formación e seguimento. 

 Servizo de secretaría e comunicación: que se encargará da xestión do listado de participantes e 

da comunicación (chamadas, cartas, e-mails…) e relacións cos participantes, os traballadores 

da outra empresa do programa de formación, administracións, ponentes… 

 Servizo de loxística: no que se incluirá a descrición dos medios materiais e humanos, así como 

os métodos para levar a cabo todo o programa de actuacións. Este, encargarase da 

organización das nove mesas-redondas, das nove carpas de compostaxe e do acto final 

(protocolo+ relatorio+ pausa-café + actuación).  

                                                 
11 Estes son os concellos candidatos, non obstante a Deputación, baixo o visto e prace de Sogama, gárdase o dereito de 

poder modificar esta selección (por falta de motivación ou cooperación destes), sen aumentar en ningún dos casos nin o 

número total de concellos, nin o número mínimo de composteiros. 
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O acto final incluirá como mínimo: 

- Unha actuación relativa a medio ambiente, que poderá ser dende unha exposición de 

sebes, a unha actuación musical ou similar… que permita amenizar os tempos de 

espera durante esa data.  

- Un almorzo para un máximo de 100 persoas no centro cultural “Marcos Valcarcel” 

durante a celebración do acto final de peche da “Campaña de Compostaxe 2015”. 

 Servizo de publicidade: 

a) Material divulgativo: consta do deseño e impresión en papel reciclado de carteis, 

trípticos, flyers… Os cantidades mínimas consideradas para esta contratación serán as 

seguintes: 

Materiais Unidades mínimas 

esixibles 

Carteis A3  100 uds 

Carteis A4 1.000 uds 

Trípticos inscripción 

A5  

1.000 uds 

Flyers informativos 5.000 uds 

 

b) Sinaléctica: descrición do deseño, dimensións, calidade de materiais, elaboración, 

montaxe e desmontaxe… dos elementos de sinalización dos actos como a carpa de 

compostaxe, as mesas presidenciais dos actos, as entradas…   

c) Material de deseño gráfico: neste apartado incluirase o deseño, a montaxe e a edición do 

slogans, dos logotipos, da reportaxe fotográfica e do vídeo final resumo da campaña. 

d) Publicacións: encadra tanto notas de prensa ou radio informativas, como anuncios 

publicitarios dos actos sinalados, nos: 

- Medios de comunicación clásicos(prensa, radio…) e dixitais (prensa, páxinas 

web “Provincia Sostible”,…) 

- Así como, en redes sociais (twitter, facebook,…) 

 A continuación, determínanse as unidades mínimas esixibles para o cumprimento deste 

contrato: 

Publicacións Unidades mínimas esixibles 

Notas informativas en prensa 3 noticias en periódico local 

Anuncios publicitarios en prensa  1 por acto y un periódico local 

Anuncios publicitarios en radio (cuñas 

radiofónicas) 

1 por acto y radio  

Rede social 1 noticia por día 

Noticia en páxina web 1 por acto 

 

Sétimo.- Criterios de valoración para adxudicación 
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Os criterios que servirán de base de valoración para a adxudicación deste contrato do programa de 

divulgación e comunicación, serán unicamente de tipo obxectivo, acadando unha puntuación máxima 

de 13. Estes se ponderaron en función da súa importancia, de tal maneira que: 

 Melloras: Valorarase de 0 a 13 puntos en función das melloras que se presenten sobre os 

contidos mínimos esixidos neste prego de prescricións técnicas, de tal xeito que: 

a. Material divulgativo: puntuaranse entre 0-8 puntos, baixo o criterio de 

ponderación automático segundo regra de tres. De tal xeito, que valoraranse 

todas aquelas melloras que presenten bloques de exemplares (un bloque= 100 

unidades) por encima do mínimo esixido (ver cláusula sexta), sen 

consideración de fraccións, tal e como se recolle na seguinte táboa: 

 

 

Materiais Unidades mínimas 

esixibles 

Valoración 

Carteis A3  100 uds 0-3 puntos 

Carteis A4 1.000 uds 0-1 puntos 

Trípticos inscrición 

A5  

1.000 uds 0-1 puntos 

Flyers informativos 5.000 uds 0-3 puntos 

Total Material Divulgativo 0-8 puntos 

b. Número de publicacións: puntuarase de 0-5 puntos este apartado, seguindo a 

proporcionalidade dunha regra de tres. Cada unha das publicacións que se 

propoñan sobre o mínimo esixible, sen considerar fraccións, puntuaranse 

hasta un máximo de 1 punto, (ver cláusula sexta). 

Publicacións Unidades mínimas 

esixibles 

Valoración 

Notas informativas en prensa 3 noticias en periódico 

local 

0-1 puntos 

Anuncios publicitarios en prensa  1 por acto y un periódico 

local 

0-1 puntos 

Anuncios publicitarios en radio 

(cuñas radiofónicas) 

1 por acto y radio  0-1 puntos 

Rede social 1 noticia por día 0-1 puntos 

Noticia en páxina web 1 por acto 0-1 puntos 

Total publicacións 0-5 puntos 

 

A valoración deste apartado realizarase unicamente con base á información expresa na documentación 

escrita aportada na plica, se non está suficientemente descrita ou entendible, a súa puntuación será de 0 

puntos. 

Noveno.- Financiamento do programa de divulgación e comunicación  
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O orzamento máximo será de DEZ MIL EUROS (10.000 €), incluído o 21% de IVE, con cargo á 

aplicación orzamentaria 2015/16111/22602 do orzamento da Deputación Provincial de Ourense. 
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