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SERVIZO ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES 
SERVIZOS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA CONTRATAR UNHA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DO 
PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PROVINCIAL 
 
 
 
1.-OBXECTO DA CONTRATACIÓN 
 
O presente contrato ten por obxecto levar a cabo unha campaña de difusión do Programa de 
Teleasistencia Domiciliaria que desenvolve esta Deputación na provincia da Coruña en concellos de 
menos de 50.000 habitantes, e que atende a 1700 persoas na actualidade. 
 
Obxectivo xeral:  
 
Levar a cabo accións de difusión sobre o Programa de Teleasistencia Provincial, que desenvolve esta 
Deputación na provincia da Coruña, xerando coñecemento do mesmo entre usuarios/as potenciais e 
difusión do programa nas contornas familiares e sociais do usuario/a potencial, dando visibilidade pública 
ao programa de TAD da Deputación. 
  
Obxectivos específicos:  
 
Informar á poboación do programa de Teleasistencia que desenvolve a Deputación. Número de persoas 
usuarias, e os beneficios que achega. 
Informar os potenciais usuarios e aos seus familiares o coñecemento do programa, en que consiste como 
se desenvolve e cal é o seu obxectivo cos usuarios. 
Informar do programa entre a poboación, intentando que se faga visible como un recurso de benestar 
social para maiores no entorno rural, por ser este onde as persoas maiores contan con menos redes de 
apoio familiar 
 
 
Tipoloxía de empresa: 
 
 
A empresa adxudicataria deberá acreditar estar especializada en campañas de difusión e  no manexo de 
redes e acreditará como mínimo unha experiencia de 5 anos en actividades análogas ás do obxecto 
contrato. 
A empresa destinará polo menos unha persoa coordinadora do desenvolvemento do programa con polo 
menos tres anos de experiencia en actividades análogas  e unha persoa experta en redes, publicidade 
e/ou comunicación con polo menos dous  anos de experiencia en actividades análogas. 

 
 

Persoas destinatarias da campaña:  
 

! As persoas maiores de 65 anos residentes na provincia en municipios de menos de 
50.000 habitantes  
 

Entidades destinatarias da campaña 
  

! Equipamentos e profesionais en contactos con usuarios potenciais nos concellos de 
menos de 50.000 habitantes.: 

o Profesionais de Centros Cívicos, de Servizos sociais, de Maiores, e da Terceira 
Idade  de dependencia pública ou iniciativa social. 

o Profesionais de Centros de Día, de Rehabilitación, ocupacionais de diversidade 
funcional de iniciativa social. 

o Profesionais dos  Centros de Saúde, da rede pública do Sergas. 
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o Profesionais das Unidades de Traballo Social dos Centros hospitalarios, da 
rede pública dependente do Sergas. 

o Profesionais dos Servizos sociais dos concellos adheridos o programa. 
 
 

Tipoloxía de actividades:  
 
A empresa adxudicataria deberá definir unha serie de actividades dentro da campaña que acheguen a 
información aos usuarios/as potenciais. 
 
As actividades deberán  fomentar a innovación e proximidade, empregar as novas tecnoloxías, etc. e 
contar coa adaptación de tempo e medios 
 
Estas actividades deberán achegarse aos concellos de menos de 50.000 habitantes. 
 
 
Tipoloxía de medios: 
 
Proponse que a campaña a compoña: 
 
  Materiais impresos: 

o Deseño dunha imaxe gráfica dixital  
o Edición de carteis coa imaxe da campaña 
o Edición de dípticos 
o Edición de circulares para cada un dos ámbitos, profesionais e equipamento de 

destino  
o Notas periódicos comarcais. 

 
Medios dixitais: 

o Circulares deseñadas para cada un dos ámbitos e equipamentos de destino, 
carteis, dípticos, notas  de prensa 
 

  
Medios complementarios: 

o Gravación audiovisual para divulgar na TVG e televisións locais. 
 
 

Temporalización: 
 
A campaña de difusión terá un prazo de execución de 6 meses dende o día seguinte da notificación..     
 
 
Coordinación da campaña: 
 
Desde esta Sección de Servizos sociais realizarase a coordinación e o seguimento puntual dos tempos e 
traballos do desenvolvemento da  campaña. 
 
2.-OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA 

 

Os traballos que deberá  realizar a empresa adxudicataria son os seguintes: 

 
A) Deseñar a imaxe da campaña, editar os materiais e organizar e executar as actividades de difusión 

baixo as directrices da Deputación.  
 
As accións a executar obxecto deste prego son: 
 
1. Deseño dunha imaxe gráfica acompañada dun slogan ou frase, orixinal, atractivo e con impacto 

social, que promova a difusión en formato de alta resolución así como en formatos para a súa 
difusión por mail, prensa dixital etc. 
A imaxe terá que conter o logotipo da Deputación da Coruña, o texto deberá estar redactado en 
galego e incorporará a perspectiva de xénero. 
 

2. Deseño, edición e impresión empregando a imaxe da campaña  de 1000 circulares, 4000 dípticos 
e 1000 carteis en soporte papel e dixital. 
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3. Envío por correo ordinario, como mínimo de 1000 circulares, 1000 carteis e 4000 dípticos  a:  

 
 

a. Centros de Saúde dos concellos adheridos a o programa de Teleasistencia provincial.. 
b. Servizos Sociais comunitarios dos concellos adheridos o programa de Teleasistencia 

provincial 
c. Centros de día, Clubs da Terceira Idade, e outros dependentes da iniciativa social 

situados en concellos adheridos o programa de Teleasistencia provincial. 
d. Centros de día, de rehabilitación, ocupacionais e asociacionismo de diversidade 

funcional nos concellos adheridos o programa de Teleasistencia provincial. 
e. Traballadores sociais de Centros hospitalarios do Sergas na provincia 

 
Neste material deberase recoller información acerca do Programa Provincial así como  das 
características da prestación do servizo e facilitar o material para a realización da presentación 
da campaña con polo menos 10 días de antelación. 

 
4. Envío por maill ás  entidades recollidas no punto 3 como mínimo do material da campaña  

 
B) Avaliación do impacto mediante técnicas específicas. 
 
C) Nomear a unha persoa de referencia que actúe como coordinador da campaña para manter un 

contacto coa persoa encargada do proxecto na Sección de Servizos Sociais da Deputación.  
 

D) Deseñar un plan de avaliación das actividades realizadas,  que formará parte da Memoria xustificativa 
para o cobro do servizo, este constará de: Actividades realizadas , evaluación das mesmas coas 
técnicas específicas para un plan de difusión. 

 
E) Coordinarse co persoal encargado do programa da Sección de Servizos Socias da Deputación, tendo 

prevista unha reunión de coordinación da campaña ao inicio e outra ao final. Tamén se reunirá e/ou 
informará ao persoal técnico da Deputación encargado do programa  para calquera modificación, ou 
incidencia sen que supoña un incremento do gasto. 

        
F) Empregar a lingua galega e unha linguaxe con perspectiva de xénero, en todas as fases da execución 

do contrato. 
  
G) Contratar os correspondentes seguros de bens e persoas (accidentes, responsabilidade civil, etc) coas 

coberturas que sexan necesarios en función do programa e actividades a executar. 
 

 
 
3.-OBRIGAS DA DEPUTACIÓN 
 
 
1. Presentación inicial da Campaña de difusión do Programa de Teleasistencia Provincial desde a 

institución.  
 

2. Seguimento e revisión continua no deseño, edición de materiais e co-organización da execución da 
Campaña de difusión. 

 
3. Convocar dúas reunións de coordinación, da execución da campaña coa empresa adxudicataria. 
 
4. Solucionar incidencias ou modificacións que afecten á execución en relación coa proposta técnica.  
 
5. Colaborar na difusión e publicidade que se estime oportuna desde a Deputación para presentar o 

programa. 
 
 
 
 
A Coruña, 12 de decembro de 2016 
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