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Servizo de salvamento e socorrismo e asistencia sanitaria

A Xunta de Goberno Local en data  30 de abril de 2020 acordou  adxudicar á entidade
SALVAR, FORMAR, Y SOCORRER, SL o procedemento aberto para a contratación do
servizo de vixilancia, socorrismo, salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios e
seguridade e accesibilidade para o baño de persoas con mobilidade reducida para os anos
2020, 2021 e 2022 (Expte. 14428/306). 

Os areais obxeto do contrato de socorrismo son:  “Rodas (Illas Cíes), Fortiñón (Saiáns),
Canido (San Miguel de Oia), O Vao, Fontaíña (Coruxo), Samil (Navia), Argazada, O Tombo
do Gato, Carril (Alcabre), A Punta (Teis)” e de seguridade e accesibilidade ao

baño para persoas con mobilidade reducida nos areais de O Vao e Samil,  así como a
execución  das  prestacións  relativas  á  Bandeira  Azul  que  se  recollen  no  prego  de
prescricións técnicas e outras de carácter administrativo que se recollen no contrato.

O servizo de socorrismo préstase dende o 15 de xuño ata o 15 de setembro de 2020 e o
servizo de asistencia sanitaria dende o 1 de xullo ao 31 de agosto de 2020. Este último
precisa que se poñan en contacto coa empresa para a organización do servizo. 

Os datos de contacto do servizo de accesibilidade son:

Teléfono: 609 196 220

Correo electrónico: serviciospmr@salvar.es

De  non  contactar  cos  monitores  ou  no  caso  dalgunha  comunicación  urxente,  poden
chamar  aos  responsables  do  servizo:  Carlos  Vales  Tlf.  629541718  e  Beni  Díaz  Tlf.
691311718.

As datas e horarios mínimos de prestación do servizo son as que seguen, especifícase
tamén o persoal mínimo:

Rodas nas Illas Cíes

A) Vixilancia, socorrismo e salvamento

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: todos os días de 13:15
a 19:00 horas (horarios suxeitos á dispoñibilidade de liña regular nas navieiras).

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas (horarios
suxeitos á dispoñibilidade de liña regular nas navieiras).

-Número de socorristas acuáticos: 2 en xuño e setembro e 3 en xullo e agosto (un dos tres
socorristas, realizando prioritariamente funcións de axudante de primeiros auxilios no posto
de Rodas, pola maior demanda de asistencias sanitarias).

B) Asistencia sanitaria de primeiros auxilios
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-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: todos os días de 11:30
a 19:00 horas (horarios suxeitos á dispoñibilidade de liña regular nas navieiras).

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 11:30 a 20:00 horas (horarios
suxeitos á dispoñibilidade de liña regular nas navieiras).

-Número de Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE) ou Graduados en Enfermería
(GE): 1.

-Número de persoal axudante con formación en primeiros auxilios: 1.

Fortiñón

A) Vixilancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios.

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os días laborais, de
luns a venres, de 16:00 a 20:00 e os fins de semana e festivos de 12:00 a 20:00 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

-Número de socorristas acuáticos: 2.

Canido

A) Vixilancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios.

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os fins de semana e
festivos de 12:00 a 20:00 horas. 

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

-Número de socorristas acuáticos: 2.

O Vao

A) Vixilancia, socorrismo, salvament o e asistencia sanitaria de primeiros auxilios.

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os días laborais, de
luns a venres, de 16:00 a 20:00 e os fins de semana e festivos de 12:00 a 20:00 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

-Número de socorristas acuáticos: 2 os días laborais de xuño e setembro; 3 os fins de
semana e festivos de xuño e setembro; 3 en xullo e agosto.

B) Servizo de Seguridade e accesibilidade ao baño para persoas con mobilidade reducida

-Horario entre o 1 de xullo e o 31 de agosto: todos os días, en horario de 11:00 a 14:00
horas de mañá, e de 16:00 a 20:00 horas de tarde. 

-Número de monitores: 2.

A Fontaíña

A) Vixilancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os fins de semana e
festivos de 12:00 a 20:00 horas.
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-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00

horas.

-Número de socorristas acuáticos: 2.

Samil

A) Vixilancia, Socorrismo e Salvamento

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os días laborais, de
luns a venres de 16 a 20, e os fins de semana e festivos de 12 a 20 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

-Número de socorristas acuáticos: 6.

B) Asistencia sanitaria de primeiros auxilios

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os días laborais, de
luns a venres de 16 a 20, e os fins de semana de 11 a 20 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 11:00 a 20 horas.

-Número de Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE) ou Graduados en Enfermería
(GE): 1 en xuño e setembro; 1 os días laborais de xullo e agosto de 11 a 16 horas; 2 os
días laborais de xullo e agosto de 16 a 20 horas; 2 os fins de semana e festivos de xullo e
agosto de 11 a 20 horas.

-Número de persoal axudante con formación en primeiros auxilios: 3.

-Número de técnicos en transporte sanitario (TSS) da ambulancia: 1

técnico  en transporte  sanitario  (TTS)  condutor;  1  técnico  en transporte  sanitario  (TTS)
condutor ou axudante condutor-camilleiro.

-Número de telefonistas/operadores de comunicacións: 1.

C) Servizo de Seguridade e accesibilidade ao baño para persoas con mobilidade reducida

- Horario entre o 1 de xullo e o 31 de agosto: todos os días, en horario de 11:00 a 14:00
horas de mañá, e de 16:00 a 20:00 horas de tarde.

-Número de monitores: 2.

Argazada:

A) Vixilancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios

- Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os días laborais, de
luns a venres, de 16 a 20 horas e os fins de semana de 12:00 a 20:00 horas.

- Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

- Número de socorristas acuáticos: 2.

Tombo do Gato

A) Vixilancia, socorrismo e salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios
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-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os fins de semana e
festivos de 12:00 a 20:00 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

- Número de socorristas acuáticos: 2.

Carril

Vixilancia, socorrismo, salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os fins de semana e
festivos de 12:00 a 20:00 horas.

-Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

- Número de socorristas acuáticos: 2.

A Punta

A) Vixilancia, socorrismo, salvamento, asistencia sanitaria de primeiros auxilios

-Horario desde o 15 ao 30 de xuño e desde o 1 ao 15 de setembro: os fins

de semana e festivos de 12:00 a 20:00 horas.

- Horario nos meses de xullo e agosto: todos os días de 12:00 a 20:00 horas.

- Número de socorristas acuáticos: 2.


