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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁ NA 
CONTRATACIÓN POR FOANPAS  PARA A XESTIÓN DO 

SERVIZO DE COMEDOR NOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DA REDE DE FOANPAS MEDIANTE 

PROCEDEMENTO ABERTO 

 
1. OBXECTO 

 
  1.1 O presente prego de prescricións técnicas estabelece as condicións 
que debe reunir a empresa que subministre o servizo de comidas para os 
comedores dos colexios públicos da cidade de Vigo, xestionado a través de 
FOANPAS. 
  1.2 O servizo público de comedor escolar, comprende a elaboración e 
distribución da comida de mediodía, incluído o seu almacenamento nas 
debidas condicións de hixiene e seguridade alimentaria mantendo en todo 
momento a cadea de temperatura axeitada, ben sexan dietas en liña fría, ben 
sexan dietas en liña quente ata o seu consumo polas persoas usuarias, 
preparación das mesas, pratos, vasos, cubertos, panos de mans, bebidas e 
todo o necesario para consumir o menú, así como a retirada e limpeza dos 
mesmos despois das comidas, sendo da súa competencia a limpeza da zona 
do office e material empregado (neveira, microondas, encimeira, etc ...) así 
como a atención ao alumnado tanto no tempo destinado ao xantar como nos 
inmediatamente anterior e posterior ao mesmo. 

 
 2. REQUISITOS LEGAIS APLICABELES. 
 
 Será de obrigado cumprimento para a empresa adxudicataria a 
lexislación e normativa vixente en materia de manipulación de alimentos, 
produtos alimenticios, comedores colectivos ou calquera outra que lle sexa de 
aplicación ou puidese selo durante a prestación dos servizos obxecto da 
contratación. 
 
 Xunto a iso, a empresa adxudicataria haberá de cumprir cantas 
disposicións legais lle resulten de aplicación como consecuencia da execución 
do obxecto do contrato. 
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Así mesmo, terase en conta como requisitos do servizo as recomendacións 
estabelecidas: 
 

- Lei orgánica 1/1990 de 3 de outubro de Ordenación Xeral do Sistema 
Educativo. BOE 4 de octubre de 1990. 

- Orde de 24 de novembro de 1992 pola que se regulan os comedores 
escolares. 

- Orde do 30 de setembro de 1193 pola que se modifica parcialmente a 
de 24 de novembro de 1992, reguladora dos comedores escolares 

- Aranera J. Pérez Rodrigo C. Dalmau J et al. (2008). O comedor escolar: 
situación actual e guia de recomendacións.An Esp Pediatr 63.72-88 

- Real Decreto 3484/2000, do 29 de decembro, polo que se estabelecen 
as normas de hixiene pra a elaboración, distribución e comercio de 
comidas preparadas.  BOE nº 11 de 12 de xaneiro de 2001. 

- Real Decreto 135/2010, de 12 de febreiro, polo que se derogan 
disposicións relativas aos criterios microbiolóxicos dos produtos 
alimenticios. BOE nº 49 de 12 de febreiro. 

- AESAN. Ballesteros JM, Villar C coordinadores. Documento de consenso 
sobre a alimentación nos centros educativos. Aprobado o 21 de xullo de 
2010 polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. 

- Ministerio de Sanidade e Consumo. Ministerio de Educación, Política 
Social e deporte (2008). Programa Perseo. Guía de comedores 
escolares. 

- Estratexia NAOS para a nutrición, actividade física e prevención da 
obesidade do Ministerio de Sanidade e Consumo. 

- Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde 
celebrado 29 de xuño de 2005. 

- Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Protección de Datos 
de Carácter Persoal e a súa normativa de desenvolvemento. 

- O cumprimento das normas hixiénico-sanitarias estabelecidas no Real 
Decreto 2207/1995, do 28 de decembro,  polo que se estabelecen as 
normas de hixiene relativas ós produtos alimenticios, o estabelecido no 
Decreto 179/1984, do 27 de decembro, sobre obriga de uso de sal 
iodado nos comedores escolares, R.D. 202/2000, de 11 de febreiro, polo 
que se estabelecen as normas relativas ós manipuladores de alimentos, 
así como o estabelecido no R.D. 3484/2000, de 29 de decembro polo 
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que se estabelecen as normas de hixiene para a elaboración, 
distribución e comercio de comidas preparadas, e canta lexislación se 
atope vixente nesta materia, así como nas que no sucesivo poidan 
aprobarse.  
 

 3. CONDICIÓNS XERAIS DA PRESTACIÓN DO SERVIZO. 
 
3.1 De conformidade co disposto na normativa de aplicación, as empresas 
licitadoras deberán acreditar estar en posesión do Número de Rexistro Xeral 
Sanitario de Alimentos en vigor para a prestación deste tipo de servizos nos 
centros docentes, e relativo ao centro de produción asignado na oferta.  
 
3.2. A empresa concesionaria deberá obter e/ou renovar todas aquelas 
licenzas, autorizacións e permisos necesarios para cumprir coas leis e 
disposicións na medida que o alcance dos seus servizos o esixa , e que non 
sexan inescusabelmente responsabilidade de FOANPAS. 
 
3.3. Ademais , deben presentar o certificado de mercadorías perecedoiras 
cando se transporte alimentos ata o lugar onde se preste o servizo que 
superen 2.000 Kg. de P.M.A. (peso máximo autorizado). Para utilizar materiais, 
subministracións, procedementos e equipos na execución do obxecto do 
contrato deberá obter as licenzas, permisos e autorizacións necesarios dos 
titulares das patentes, modelos e marcas de fabricación correspondentes, 
correndo da súa conta o pago dos dereitos e indemnizacións por tales 
conceptos, sendo responsábel de toda reclamación relativa á propiedade 
industrial e comercial e debendo indemnizar a FOANPAS por tódolos danos e 
prexuízos que para o mesmo se poidan derivar da imposición de calquera tipo 
de reclamacións.  
 
3.4. A empresa que opte a este servizo deberá estar dada de alta e cumprir as 
normas e condicións esixíbeis pola lei, así como estar ao corrente de pago coas 
facendas públicas, seguridade social e impostos correspondentes, 
acreditando tales extremos mediante as certificacións correspondentes. 
Deben estar a disposición de FOANPAS antes da adxudicación e renovalos e 
entregalos antes do seu vencemento ( segundo a lexislación vixente). 
 
3.5. No mes de marzo, a empresa elaborará unha enquisa para as persoas 
usuarias do comedor. Unha vez cuberta será enviadas ás ANPAS. 
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3.6. Unha vez entregadas as propostas, a Xunta Directiva da Federación e a 
Comisión de Comedores designará un equipo que visitará as instalacións das 
empresas e cociñas presentadas ao concurso de servizo de comedores para os 
colexios públicos de Vigo.  

 
3.7. A empresa adxudicataria deberá desenvolver, implantar e aplicar 
sistemas de Autocontrol  baseados nos principios da Análise de Perigos e de 
Puntos Críticos de Control (APPCC), tendo en conta a natureza dos alimentos, 
os pasos e procesos posteriores. A tal efecto, poderán utilizar as Guías de 
Prácticas Correctas de Hixiene previstas no Real Decreto 2207/1995. Os 
informes de ditos controis deberán ser enviados a  FOANPAS unha vez 
realizados. 

3.8. Garantir e gardar o máximo celo no cumprimento da Lei Orgánica 
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, e as 
súas normas de desenvolvemento, en particular respecto dos datos 
aportados, así como outros que pola súa natureza sexan confidenciais. 
Tratará os datos de carácter persoal sempre con base e suxeición ás 
instrucións de FOANPAS e en ningún caso aplicará o tratamento dos datos a 
fins distintos dos estabelecidos, obrigándose a non comunicar, nin sequera 
para a súa conservación, ditos datos a terceiras persoas distintas de 
FOANPAS. Finalizado o prazo contractual ou extinguido o contrato, a 
empresa adxudicataria queda obrigada a non realizar, conservar ou divulgar 
ningunha copia dos ficheiros en calquera soporte ou de calquera outros 
elementos que conteñan datos de carácter persoal. 
3.9. Presentar unha póliza de responsabilidade civil que cubra as incidencias 
posíbeis deste servizo, entregándose unha copia á Federación, na que se 
detallen as prestacións e cobertura.  
 

   -Capital no inferior a 1000000 euros.   
  - Capital sublímete por vítima 450.000 euros. 
 

  4. OBRIGAS DO ADXUDICATARIO 

 
4.1. A empresa concesionaria será responsábel do reparto das comidas 
asegurándose que cheguen en perfectas condicións para cada persoa usuaria 
do servizo, no referente a cantidades prescritas, calidades, hixiene, 
temperatura e puntualidade, cubrindo tódalas incidencias que poidan xurdir 
no transporte e no momento de servilas.  
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As comidas deberán ter  unha presentación e unha calidade aceptábeis e 
prepararanse coa menor anticipación posíbel ao tempo do seu consumo. 
No momento do seu consumo deberán ter unha temperatura mínima de 65º 
no corazón do produto. 
 
4.2.  Comprometerase a destinar para a prestación dos servizos o número 
de persoas contido na oferta, que en todo caso será o persoal necesario para 
a correcta prestación do servizo, incluído, no seu caso, o de asistencia e 
coidado do alumnado durante dúas horas, a respectar en todo momento as 
disposicións legais vixentes, tanto en materia educativa, como laboral, 
sanitaria e bromatoloxía referente a comedores escolares, sendo 
responsábel de toda irregularidade que poida xerar a súa actuación no 
comedor en calquera momento e en calquera destes aspectos. 
Calquera incidencia será respostada pola empresa de xeito inmediato.                                          

 
4.3. Formar ao persoal en materia de seguridade alimentaria de xeito 
continuo e por conta da concesionaria, sempre seguindo o estabelecido na 
lexislación vixente. 
A empresa deberá executar o plan de formación continua e específica do 
persoal laboral presentado na súa oferta técnica, no que aparecerá detallado 
o contido das unidades didácticas e calendarios e horarios de impartición. 
Esta formación debe favorecer o desenvolvemento adecuado das funcións 
do persoal.(Realizarase entre finais de outubro e primeiros de novembro) 
Mandarase a FOANPAS o temario a impartir. 

 
 En todo caso deberán acreditar a formación correspondente da persoa 
manipuladora de alimentos e hixiene alimentaria de conformidade coa 
normativa en vigor, así como curso de primeiros auxilios e Certificado de 
NON ter delitos sexuais . 
 A empresa  adxudicataria debera ter en plantilla un mínimo dunha 
profesional especialista en dietética e nutrición que acreditará estar en 
posesión do titulo técnico superior ou título oficial universitario.   
 
4.4. Os menús propostos polas empresas licitadoras na presentación das 
súas ofertas deberán detallar as materias primas de cada menú, as gramaxes 
mínimas en cru ou as unidades por comensal de cada materia prima e o valor 
nutritivo do menú, de modo que a dieta global para cada unha das comidas 
sexa equilibrada. 
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Axuntar coa documentación dos menús (basal, vegano e dietas) a ficha 
técnica do produto e da elaboración, de todas e cada unha das elaboracións. 
 
 Os menús deberán incluír alimentos de tódolos grupos e nas 
proporcións adecuadas. Ademais, deben achegar distintos alimentos dentro 
de cada grupo. 
 Os menús deberán ser adecuados á época do ano. En outono e inverno 
son mais adecuados potaxes, caldos, e as verduras cociñadas. En primavera 
e verán, cremas frías ou ensaladas variadas combinando verduras e 
hortalizas , legumes e incluso froitas. As froitas poden ser prato alimentario 
e non unicamente sobremesa  
 Os alimentos de orixe vexetal deben constituír a base da alimentación. 
 Debemos asegurar unha achega suficiente de cereais , legumes , 
verduras e froita.  
 Os alimentos de orixe animal deben de estar presentes, na dieta basal,  
en forma de ovos, carnes, magras de ave, tenreira ou porco; peixes brancos 
/ azuis, que se servirán sen espiñas. 

 
 A empresa deberá dispor, como mínimo, de 8 semanas menús 
ordinarios, que se servirán de xeito que ningún deles se repita ata non ter 
servido os 7 restantes e non deben coincidir no mesmo día da semana, 
atendendo a que pode haber crianzas usuarias de días concretos, e habendo 
a posibilidade de incorporar novos menús co visto bo de FOANPAS, previa 
revisión dunha nutricionista contratada para comprobar os cambios 
nutricionais. 
 
 A empresa adxudicataria, con carácter mensual e cunha semana de 
antelación, ao remate do mes entregará a cada ANPA e a FOANPAS os menús 
en galego, especificando o seu gramado proteínas, hidratos (desglosando 
azucres), lípidos, calorías, e o valor nutricional diario, segundo especificacións 
da profesional dietista/nutricionista contratada pola empresa concesionaria 
ou segundo especificación de entidades públicas competentes, incluíndo as 
dietas especiais e suxestión de ceas.  
 Todo os menús incluídos no comedor escolar, xestionado por FOANPAS 
deben ser complementados nas outras comidas do día (almorzo, merenda e 
cea) cos nutrientes necesarios para ter unha inxestión das mesmas. Para elo 
axustaranse mensualmente as recomendacións nutricionais diarias para 
almorzos e ceas segundo indicacións da responsábel nutricionista. FOANPAS 
quedará eximida de calquera responsabilidade vencellada ao non 
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complementar os pais/nais/responsábeis legais, estas necesidades 
nutricionais diarias. 
 

4.5. Os menús escolares do xantar estarán formados por: 
 

- Un primeiro prato, composto basicamente de arroz, legumes, pasta, 
verduras e hortalizas. 
- Un segundo prato, que incluirá vexetais, legumes, peixe, carne ou ovos, 
e que se acompañará dunha gornición. 
- O terceiro prato ou sobremesa, que incluirá, fundamentalmente, froita 
ou derivados lácteos, como queixo ou iogur (variedade sabores, non 
azucrados) 
- Un boliño individual de pan fresco do día, non industrial. 
-         Auga mineral envasada 
-     Auga natural  da rede de suministros de auga potábel por medio de 
instalacións de fontes ou billas adaptadas segundo a demanda e  aprobación 
da Comisión de comedores. 
 

  CADRO MENÚ BASAL 
 

    PROTEÍNAS FRECUENCIA 
CARNE (tenreira, porco, ave, coello) Máximo 2 días á semana non 

consecutivos 
PEIXE (sen espiñas, branco ou azul) 2 días á semana branco e azul. 

Azul 2 veces ao mes. (Segundo 
recomendacións vixentes de 
sanidade) 

OVO 3 veces ao mes máximo 

HIDRATOS CARBONO FRECUENCIA 
LEGUMES Mínimo: 2 días á semana. 

CEREAIS (pasta, arroz) Máximo: 2 días á semana. 

PATACAS Máximo: 2 días á semana. 
VERDURAS 5 días á semana (mínimo: 3 días 

como prato principal ou 
segundo, 2 días como gornición) 

VITAMINAIS-MINERAIS FRECUENCIA 
FROITAS VARIADAS DO TEMPO  4 días á semana. 

LÁCTEOS  1 día á semana. 
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REBOZADOS FRECUENCIA 
 Rebozados Menos de 3 veces ao mes. 

 

   CADRO  MENÚ   VEGANO 
 
LEGUMES Mínimo: 4 días á semana. 

CEREAIS (pasta, arroz) Máximo: 2 días á semana. 
PATACAS Máximo: 2 días á semana. 

VERDURAS Mínimo: 5 días á semana. 

 
VITAMINAIS-MINERAIS FRECUENCIA 

FROITAS VARIADAS DO TEMPO  4 días á semana. 
LÁCTEOS  1 día á semana. 

 
REBOZADOS FRECUENCIA 

   Rebozados Menos de 3 veces ao mes. 

 
 
4.6. Cando no centro exista alumnado que teña algún tipo de intolerancia 
ou alerxia alimentaria debidamente documentada, a empresa estará obrigada 
a servirlle un menú axeitado ás súas necesidades, as sobremesas de dietas 
terán 3 sabores de lácteos, baixos en azucre). 
  Estes menús serán previamente solicitados pola familia  e xustificados 
mediante o correspondente informe médico, excepto casos esporádicos que 
non necesiten informe médico ou necesidades ético/relixiosas 
 
4.7.  A empresa subministradora das comidas facturará directamente a cada 
ANPA a final de cada mes con factura orixinal; e tres copias (non fotocopia) a 
FOANPAS na que  estará incluído no prezo, o menú e o persoal, así como o 
I.V.E. vixente, e calquera outro imposto ou taxa que sexa de aplicación.  
 
4.8. Mensualmente mandarase a FOANPAS un listado coas facturas pendentes 
de pago. 

 
4.9. Correrán por cargo da empresa as seguinte obrigas e custe: 
 

- Materias primas para elaborar os menús 

- Confección e preparación dos alimentos 
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- Manteis e panos das mans para as mesas, que deberán ser de un só uso, 
preferibelmente papel reciclado. 

- Colocación e retirada dos servizos de mesa utilizados no comedor 
escolar. Tódolos utensilios de cociña (sen excepción) deberá ser devolta 
á empresa adxudicataria para a súa limpeza e desinfección. 

- Evacuación dos residuos xerados no comedor e subministración das 
bolsas de lixo. A empresa deberá presentar  programa/ xestión de 
residuos da comida sobrante) 

- Non se poderá botar os residuos das comidas polo vertedoiro e/ou 
sanitarios. A comida sobrante devoltarase, nas barquetas, dentro dos 
seus contedores, para control da cantidade excedente. 

- Reposición do material que se deteriore, por uso ou accidente. 

- Dotación provisional de  servizos de mesa completos (pratos, vasos e 
cubertos, cubertos de servir, coitelo de pan e calquera outro utensilio 
necesario para o servizo) por colexio.  (Porcentaxe segundo o número 
de crianzas) 

- Kit de limpeza que consta de vasoira, fregona, cubo, estropallo, xabón 
desengraxante, bolsas de lixo e bidón con pedal. Este “kit” terá unha 
duración determinada pola empresa, polo que non se subministrará 
máis material ata que este prazo finalice ou se deteriore. Presentará as 
fichas técnicas dos produtos de limpeza. 

- Dous uniformes completos por traballador/a anualmente, segundo a 
normativa de saúde laboral. Todo o persoal estará debidamente 
uniformado e identificado.  

- A empresa adxudicataria do servizo de comedor designará á unha 
persoa responsábel do servizo, que será  comunicada á Federación e 
que deberá, na hora da comida, desprazarse ao colexio que o precise 
en caso de emerxencia. 

 
4.10. A empresa adxudicataria entregará, antes do 20 de xullo,  unha  

memoria  final  avaliativa,  na que  se incluirá entre outros: 
 

- Avaliación cos indicadores cuantitativos e cualitativos das actividades 
realizadas. 
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4.11.  Seguridade alimentaria. 
 
 É requisito indispensábel que a empresa concesionaria teña informe 
favorábel da última supervisión completa do sistema de autocontrol emitido 
polos servizos oficiais de control competentes . 

A solvencia técnica da empresa ou empresas licitadoras acreditarase 
mediante a demostración fidedigna de: 

- Experiencia demostrábel da empresa adxudicataria na xestión de comedores 
escolares, similar ao que é obxecto do contrato. Presentarase, a estes efectos, 
a seguinte documentación acreditativa: 

- Relación dos servizos de comedor realizados pola empresa licitadora nos 
últimos tres anos, recollendo especialmente aqueles que coincidan co obxecto 
deste contrato. Esta relación incluirá datas concretas, número de alumnado 
beneficiario e organismos que auspiciaron a/as actividade/s. 

 En dita proposta farase referencia ao tempo máximo de solución das 
incidencias (tendo en conta que non se admitirá tempo de solución de 
incidencia superior a 10 días naturais) indicando as medidas compensatorias 
previstas para o caso de que o servizo non se preste con normalidade e 
conforme ás prescricións técnicas.  
 
4.12.       Xestión do aprovisionamento. 
 
 A empresa concesionaria asumirá a xestión de compras e provisión de 
tódolos alimentos e material que sexa necesaria para poder levar a termo a 
prestación obxecto do presente contrato.  O pago  a provedores de materias 
primas será realizado directamente  e a cargo do concesionario. 
 
4.13 .   Capacidade para contratar UTE . Clasificación.  
 
 1. Poderán contratar con FOANPAS as persoas naturais ou xurídicas , 
españolas ou estranxeiras , por si ou por medio de representantes , que 
posúan as condicións de aptitude previstas no artº 54 do TRLCSP (Real Decreto 
Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido 
da Ley de contratos de sector Público), ou nos artº. 55 e 58, segundo a súa 
nacionalidade.  



 

11 
 

 Respecto ás persoas xurídicas deberá de considerarse o sinalada no artº 
57.1 do TRCLSCSP , en canto a vinculación do seu obxecto social coa prestación 
obxecto de contrato.  
 Así mesmo, deberán de terse en conta as condicións especiais de 
compatibilidade de art. 56.1 do TRLCSP.  
 
2. As empresas ou responsábeis empresariais non deberán encontrarse 

incursas nalgunha das prohibicións que se enumeran no artº 60 do 
TRLCSP. Expresamente lémbrase a obriga de estar ao corrente no 
cumprimento das obrigas sociais e tributarias. 

 
3. FOANPAS poderá contratar con unións temporais de empresas (UTE) que 

se constitúan temporalmente para o efecto , sen que sexa necesaria a súa 
formalización en escritura pública ata que se efectúe a adxudicación do 
contrato ao seu favor , caso no que disporán de 8 días hábiles contados a 
partir do seguinte á notificación de tal adxudicación. 
Deberá de considerarse o sinalado pos artsº59 do TRLCSP e 24 do RD 
1098/2001, do 12 de outubro , polo que se aproba o Regulamento xeral 
da Lei de Contratos das Administracións Públicas.  
 

4. A acreditación da solvencia económica financeira e técnico profesional 
esixirase, a empresa que presente a oferta economicamente máis 
vantaxosa ,sen prexuízo da habilitación empresarial ou profesional 
xenérica previa. 
 
 Non procede a esixencia de clasificación contractual. Non obstante  
disponse aquela que , de acordo co artº74.2 do TRLCSP , eximirá a aqueles 
empresas que dispoñan desta de presentar a documentación requirida 
para acreditar a súa solvencia técnica ou profesional.  
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- Unións temporais de empresas ( UTE) 
 
 As responsábeis empresariais que desexen concorrer integradas nunha 
unión temporal de empresas (UTE) deberán:  
 
-  Presentar a declaración responsábel precisada:  
 
“D/Dª (nome e apelidos da persoa individual que solicita), con DNI/NIE 
............................ , en nome propio ou en representación de 
(________________________________________________), e para os 
efectos de concorrer ao procedemento para contratación de (engadirse a 
denominación do contrato 
(________________________________________), declara baixo a súa 
responsabilidade que:  
 

 Cumpre coas condicións estabelecidas legalmente para contratar con 
FOANPAS.  

 Que dispón da documentación que así o acredita, comprometéndose á 
súa presentación, de resultar a súa oferta economicamente máis 
vantaxosa e cando así lle sexa requirida polo órgano de contratación.  

 Que se compromete a manter a súa vixencia mentres dure a execución 
do contrato, de resultar adxudicataria.  

 
Data , lugar e firma.  
 

- Engadir unha declaración indicando os nomes e circunstancias das 
empresas que a constitúen e participación de cada unha, así como 
que asumen o compromiso de que constitúan formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adxudicatarias do contrato. 
Esta declaración será igualmente, asinada por tódalas 
representantes das empresas integrantes. 

 

- As restantes declaracións e proposicións ou ofertas da UTE  
deberán se ser asinadas tamén polas representantes. Non 
obstante, poderán ser subscritas pola persoa apoderada única 
referida no artº59.2 do TRLCSP, de xa encontrarse nomeada, 
cando refiran ás ofertas ou circunstancias da propia UTE. 
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4.14.   Cociña central.  
 
 A empresa concesionaria disporá como mínimo dun centro de 
produción na provincia de Pontevedra, debéndose acreditar a súa existencia 
e capacidade  máxima de produción na forma prescrita no prego de cláusulas 
administrativas particulares, (xustificar a súa produción para comedores 
escolares). 
A empresa concesionaria estará obrigada a ter implantado e manter   
actualizado un sistema de autocontrol constituído polos  Prerrequisitos/Plans  
Xerais de Hixiene e sistema   APPCC.  
 Os requisitos xerais  MÍNIMOS que deberán cumprir a cociña central 
son: 
 
1.   O  deseño dos locais onde se manipulen  alimentos,  así como a 
organización  do espazo e  a disposición  de mobiliario,  permitirá  unhas 
adecuadas prácticas de manipulación,  de forma que non se produzan 
contaminacións: 
 

- Deberase prestar atención ao fluxo de alimentos desde que entran na 
cociña ata o seu destino final  no comedor. Deberán existir diferentes  
circuítos dentro da cociña, con zonas de preparación  e condimentación,  
zona de entrega de comida ao comedor, entrega de sucio na cociña e 
circuíto de limpo.  

- Deberase evitar na medida do posíbel, que existan cruces entre os 
distintos  circuítos  e a localización  final dos diferentes elementos que 
forman o equipamento da cociña, farase de forma que favoreza este 
sistema de traballo. 

- As cociñas dispoñerán dunha zona para a limpeza de útiles e vaixela, 
suficientemente  separado das zonas de manipulación, de forma que se 
eviten contaminacións  ou  salpicaduras. 

- Os materiais  de útiles, superficie de manipulación, mesas e superficies   
de traballo e aparellos, serán de fácil limpeza e desinfección, 
impermeábeis, inoxidábeis e resistentes á corrosión (pé aceiro 
inoxidábel). Está terminantemente prohibido o uso de madeira. 
Recoméndase o aceiro inoxidábel. 

 
2.   A cociña estará separada fisicamente con  paramentos alicatados do resto 
de zonas alleas a este fin.  
3.  Os  paramentos  verticais das cociñas, almacéns, cuarto de limpeza  e cuarto  
de lixos, cando os haxa,  alicataranse ata o teito con material  cerámico liso e 
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de fácil limpeza. Evitaranse os azulexos de tamaño pequeno, de tal  maneira 
que o  número de chagas (punto de acumulo da sucidade) sexan os menos 
posíbeis. 
 Cando a empresa concesionaria teña que executar este alicatado, o  
encontro  entre a parede e  o chan realizarase cunha media cana sanitaria. 
4.   Nas cociñas os chans serán antiescorregadizos non  atacábeis polos ácidos. 
5.  En tódolos encontros entre chans e paredes en cociñas disporase unha 
media cana sanitaria para facilitar a limpeza. 
6.   Os teitos construiranse de maneira que non se acumule  po, nin vapores 
de condensación. Deberán ser de fácil limpeza e deberán  estar sempre en 
condicións tales que non poidan achegar contaminación aos produtos de 
alimentación. Non serán admisíbeis os falsos teitos desmontábeis nas cociñas, 
polo que en caso de existir, o concesionario deberá adecualos 
convenientemente cun falso teito continuo ou similar. 
7.  A comunicación entre os espazos de cociña realizarase con portas 
abatíbeis: 
 - As portas serán de vaivén  sen  picaporte (co fin de cumprir coa  
separación e non tocar ningunha superficie para non ser un axente 
contaminante). O material para empregar será madeira revestida de  
melamina.  A porta estará reforzada contra os golpes, con revestimento  de 
aceiro inoxidábel,  polo menos na metade inferior da mesma. 
  Así mesmo, a porta disporá dunha pequena xanela transparente a unha 
altura  e de dimensión suficiente como para ter visibilidade alén da mesma na 
súa apertura. 
8.   Contarase cunha zona tipo almacén ou ben mobiliario específico para que 
os produtos que non necesiten frío poidan almacenarse separados do chan e 
doutros produtos. 
9.  Disporase unha zona tipo almacén ou un armario pechado para os produtos 
de limpeza exclusivamente. 
10. Haberá cubos de lixo con peche  hermético en número suficiente. 
11. Próximo á cociña deberá haber un vestiario para o persoal de servizo da 
mesma, cun aseo, así como cun inodoro  e ducha  e lavabo con  dosificador de 
xabón e  dispensador  de papel. 
12. En tódalas xanelas colocaranse mosquiteiras que poidan limparse con 
facilidade. O material poderá ser de tea metálica ou material plástico de malla 
fina. 
13. Deberá existir un electrocutor de insectos en cada unha das portas de 
saída ao exterior. 
14. Haberá auga potábel, quente e fría, en cantidade suficiente en canto a 
caudal e a número de tomas. A concesionaria será responsábel de implantar  
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e manter  actualizado  un Plan de Control de Auga para o consumo  humano,  
documentado e cos rexistros correspondentes, na cociña, como parte do 
Sistema de Autocontrol.  
15. Recoméndase lavamáns. Terán  dosificador de xabón e  dispensador  de 
papel ou toallas  mono-uso. Os  lavamáns  serán de  accionamento non manual 
(de pedal, de xeonllo)  e deberán dispoñerse na zona de preparación, nunca 
na de lavado. 
16. Os equipos  frigoríficos terán  un volume suficiente para o almacenamento 
correcto de materias primas e produto  elaborado.   Deben estar separadas as 
materias primas entre si e estas dos produtos elaborados. Disporán de 
sistemas analóxicos, como mínimo, que permitan controlar desde o exterior 
as temperaturas. A estes efectos, o concesionario será responsábel de 
implantar e manter actualizado un Plan de Mantemento de Frío, 
documentado  e cos rexistros correspondentes,  en cada un dos locais, como 
parte do Sistema de Autocontrol. 
17. Dispoñerase de tren de lavado que garanta unha temperatura  eficaz de 
limpeza dos útiles e a vaixela. 
18. As luminarias na cociña serán estancas e  estarán fixadas ou encaixadas no 
teito, nunca colgadas do mesmo. O sistema de iluminación estará 
debidamente protexido de maneira que en caso de rotura, os restos non caian 
sobre os alimentos.  A fixación á parede ou teito farase de forma que permita 
a súa limpeza. 
 
4.15.       Transporte e distribución das comidas. 
 
 As instalacións da empresa, así como os vehículos utilizados polo 
transporte, estarán en perfecto estado, e deberán ter a acta tanto da 
Inspección Técnica dos Vehículos como da Inspección de Sanidade 
correspondente, mantendo as condicións hixiénico-sanitarias perfectas, 
estando suxeitas a revisións periódicas polos membros designados ou 
contratados por FOANPAS. 
A empresa  concesionaria  será responsábel da súa repartición asegurando 
que as comidas cheguen en perfectas condicións para cada usuario do servizo, 
no referente a cantidades prescritas, calidades, hixiene, temperatura  e 
puntualidade. 
 
 Os contedores dos vehículos utilizados para transportar os alimentos 
deberán ser  isotérmicos e levarán unha compartimentación estanca 
adecuada para evitar, no posíbel, mesturas de olores e sabores entre os 
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diferentes compartimentos das mesmas, como estabelece a normativa 
sanitaria para o transporte de comidas preparadas. 
 As GN que transporten a comida deben ir etiquetadas especificando o 
primeiro e segundo prato.  
 O transporte entregará nos centros diariamente as comidas segundo 
as exixencias da normativa vixente, antes das 13.30 horas e recollerá o 
enxoval non antes das 15.30 horas. 
 
 
4.16. Servizo de cátering mediante o sistema CÁTERING-CLÁSICO (liña 
quente). 
 
O cátering prestarase mediante o sistema CÁTERING-CLÁSICO (liña quente)  
Realízase mantendo a cadea de calor na elaboración, almacenamento,  
conservación, transporte  e servizo dos menús cos sistemas adecuados. As 
temperaturas de almacenamento,  conservación, transporte e, no seu caso, 
para que no memento so seu consumo deberán ter unha temperatura mínima 
de 65º c no corazón do produto. 
 
4.17.    Servizo de catering mediante o sistema CATERING-PRETO (liña fría). 
 
 As dietas prestaranse mediante o sistema CATERING-PRETO (liña fría). 
 Excepto aquelas que teñan máis dun 30% de demanda do total dos 
menús servidos na totalidade de escolas. Nese caso será sempre de liña 
quente. 
 
4.18.    Informes mensuais do servizo. 
 
 Con carácter  mensual  e, cunha semana de antelación, a empresa 
concesionaria  enviará ás ANPAS e a FOANPAS a relación de menús  (basal, 
vegano e dietas) a servir no mes seguinte, de modo que as familias estean 
informadas do contido dos menús.  
 
Reunións mensuais:  
 

- Comisión de comedores FOANPAS ca empresa concesionaria , para 
valorar o servizo e preparar menús  

- Comisión de convivencia: valorar servizo e analizar convivencia. 
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4.19.   Días, horario, quendas do servizo e número de menús. 
 
 A xestión  do servizo de comedor será de luns a venres en horario de 
14.00 a 16.00 horas 
 
 A persoa responsábel do comedor de cada escola traballará de 13.30 a 
16:15 horas, para confirmar a recepción correcta dos menús, das dietas 
especiais e do montaxe do comedor. 
 
 O número estimado de servizos ou comensais diarios estímase entre 
2.000 e 2.300.  
 
4.20.    Lugar de prestación dos servizos. 
 
 A xestión do servizo de comedor escolar prestarase nos locais que para 
estes efectos dispoñen os centros, debendo  respectarse  en calquera caso a 
normativa de uso das instalacións escolares.  
 
 En caso de dispersión das aulas respecto da localización das instalacións 
do comedor acompañarase ao alumnado usuario do servizo ás referidas 
instalacións, tendo especial coidado co alumnado de educación infantil. 
 
 Os menús anteditos serán servidos nos seguintes centros educativos 
públicos de Educación Infantil e Primaria (CEIP e EEI) situados no Concello de 
Vigo: 
 

ENDEREZO DO SERVIZO 
 

Nº Nome do colexio Enderezo 

1 CEIP Balaídos 
R/ Pablo Iglesias, 1 
36210 Vigo 

2 CEIP Mosteiro - Bembrive 
Estrada de Bembrive, 161 
36214 Vigo 

3 CEIP Igrexa – Candeán 
R/ San Cristovo, 97 
36317 Vigo 

4 
CEIP Mestres Goldar-Castrelos 
Costa 

R/ Costa, 4 
36213 Vigo 

5 CEIP Canicouva 
R/ Canicouba, 22 
Vigo-Pereiró 
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Nº Nome do colexio Enderezo 

6 CEIP Seis do Nadal - Coia 
R/ Mondariz, s/n 
36209 Vigo 

7 CEIP Illas Cíes – Coia 
Avda. de Castelao, 59 
36209 Vigo 

8 CEIP Escultor Acuña - Coia 
R/ A Estrada, 10 
36209 Vigo 

9 CEIP Pintor Laxeiro - Florida 
R/ Federico García Lorca,18      36210 
Vigo 

10 CEIP Pombal - Lavadores 
R/ Pombal, s/n 
36205 
Vigo 

11 CEIP Valle Inclán –Lavadores Vilar 
Alcalde Lavadores, 16 
36214 Vigo 

12 
CEIP Eduardo Pondal - 
Lavadores Sampaio 

R/ Rosal Florido, 24 
36215 Vigo 

13 CEP Santa Tegra-Teis Espiñeiro 
R/ Maceiras, 48 
36207 Vigo 

14 CEIP Frian – Teis 
R/ Gonderán, 42 
36206 Vigo 

15 CEIP Paraixal – Teis 
Rúa Colexio Paraixal, 17             36216 
Vigo 

16 CEIP García Barbón 
R/ Serafín Avendaño, 20 
36201 Vigo 

17 
CEIP Párroco Don Camilo – 
Comesaña 

Estr. Matamá-Pazo, 104 
36213 Vigo 

18 
CEIP Otero Pedraio –                       
Matamá Carneiras 

R/ Ramiro Pascual, 9 
36213 Vigo 

19 
CEIP Josefa Alonso – Matamá 
Ribas 

R/ Manuel de Cominges, 14 Vigo 

20 E.E.I. Aragón 
R/ Aragón , 114 
Vigo -36206 

21 CEIP Beade – Coutada 
Camiño do Alén, 6 
Vigo 

22 CEIP Sobreira 
Estrada da escola da Sobreira, 89   
Vigo – 36315 

23 CEIP Carballal 
R/ Freiría, 1 
Vigo – 36318 



 

19 
 

Nº Nome do colexio Enderezo 

24 E.E.I. Hernán Cortés 
R/ Hernán Cortés, 15 baixo 
Vigo 

25 E.E.I. Monte da Guía 
R/ Irmáns Misioneros dos enfermos 
pobres, 37 
36207 – Vigo 

 
 
4.21.     Duración do servizo. 
 
 O prazo de duración do contrato será de un curso escolar prorrogábel a 
outro máis, a contar desde a data de formalización do contrato, iniciándose a 
actividade o día en que comece o período lectivo correspondente  e 
concluíndo o ultimo día do mesmo, ambos inclusive. 
 
 Sen prexuízo do previsto no parágrafo anterior a realización efectiva da 
prestación do servizo coincidirá co período lectivo do ano académico. 
 
 

5.  MANTEMENTO  DAS INSTALACIÓNS,  EQUIPAMENTO E 
ELEMENTOS  AUXILIARES DO SERVIZO. 
 
 As instalacións,  equipamento  e elementos  auxiliares  dos locais 
acondicionados para a prestación do servizo do comedor escolar nos centros 
docentes públicos dependentes da Consellería de Educación da Xunta de 
Galicia postos a disposición da empresa adxudicataria, deberán ser usados 
pola  empresa adxudicataria  responsabelmente,  facéndose cargo dos 
mesmos. 
 
 O Centro poñerá  a disposición da concesionaria a auga  e a enerxía 
eléctrica necesaria para o funcionamento do comedor escolar. 
 
 As instalacións deberán adecuarse á normativa relativa á hixiene dos 
alimentos  e sobre  Seguridade  e Saúde Laboral que en cada momento se 
atope en vigor. 
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5.1  Programa de equipamentos, elementos auxiliares e o seu mantemento. 
 

 A empresa concesionaria  retirará  de forma inmediata calquera prato, 
vaso, cuberto e, en xeral, calquera outro elemento do enxoval que presente 
calquera tipo de deterioración que diminúa a calidade do servizo esixido polo 
Ente Público de Infraestruturas  e Servizos Educativos. 
 
 
 
5.2. Limpeza e hixiene das instalacións e equipamentos dos comedores 
escolares. 
 
A empresa concesionaria do servizo do comedor: 
 

 Será a encargada de realizar a limpeza diaria, unha vez remate o servizo 
daquelas zonas (brancas) onde se manipulen e garden os alimentos 
(superficies superiores das cociñas, micro-ondas, neveira, etc...)  

 
A empresa adxudicataria do servizo de comedor (este servizo préstao ao 
concello):  
 

- Correspóndelle a limpeza e desinfección de maquinaría, instalacións, 
dependencias de cociña, comedor (mesas, cadeiras) e demais 
dependencias existentes nos locais acondicionados para a prestación 
do servizo , como aseos e/ou servizos, almacéns, despensa, etc. O 
materiais necesarios para levala a acabo serán por conta da empresa 
adxudicataria do Concello. 

 
 
5.3       Xestión de residuos. 
 
 Un dos principios da sustentabilidade é o coidado pola contorna  e neste 
senso a xestión dos residuos constitúe un elemento de importancia 
 A empresa concesionaria será responsábel de implantar e manter 
actualizado un Plan de Eliminación de Residuos, documentado e cos rexistros  
correspondentes, en cada un dos locais, como parte do Sistema de 
Autocontrol. 
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5.4.       Requisitos mínimos de infraestruturas e características  dos espazos  
de comedores  e cociñas existentes nos centros docentes. 
 
 A empresa licitadora deberá garantir (mediante declaración 
responsábel  en modelo anexo), que realizará polo seu risco  e ventura cantas 
actuacións sexan necesarias para o cumprimento dos requisitos mínimos , sen 
prexuízo do disposto  no Regulamento  CE  Nº 852/2004, relativo á hixiene dos 
alimentos como esixencia previa e indispensábel para poder realizar a xestión 
do servizo. 
 
 

6. RÉXIME DO PERSOAL QUE PRESTA O SERVIZO PÚBLICO 
DE COMEDOR ESCOLAR. 
 
6.1       Vinculación xurídica do persoal ao adxudicatario. 
 
 O persoal  necesario  para a prestación normal do servizo, así como 
outro que poderá tomar transitoriamente para determinados casos, será 
contratado pola empresa concesionaria, sendo da súa conta o pago de tódalas 
obrigacións derivadas destes contratos (en materia legal, de convenios  
colectivos, etc.).  
 Este persoal non terá dereito algún fronte a FOANPAS, xa que 
dependerá  única e exclusivamente do concesionario, quen ostentará tódolos  
dereitos e obriga na súa calidade de empresario respecto do citado persoal, 
con arranxo á lexislación laboral e social vixente e á que en adiante  se poida 
promulgar. En ningún caso poderá resultar responsábel FOANPAS das 
situacións, discrepancias ou obriga que se orixinen entre a concesionaria  e o 
seu persoal laboral, aínda cando os despedimentos ou as medidas que se 
adopten sexan como consecuencia  directa ou indirecta do incumprimento ou 
interpretación do contrato correspondente. 

 A empresa adxudicataria terá ao seu cargo a organización e xestión do 
persoal contratado ao efecto, sen que se xere ningún vínculo xurídico entre 
FOANPAS e o persoal que a adxudicataria adscriba á xestión do programa, 
quedando exonerada a Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de 
Alumnos de Vigo e comarca de calquera responsabilidade que se puidese 
xerar entre o citado persoal e a adxudicataria, ou entre esta e unha terceira 
parte. 
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 Será de exclusiva conta da empresa concesionaria a retribución do 
persoal que empregue na prestación  do servizo  obxecto de contratación.  
Neste senso, a concesionaria comprométese a retribuírlles adecuadamente, 
asumindo de forma  directa,  e en ningún caso trasladábel a FOANPAS, o custe 
de calquera mellora nas condicións de traballo ou nas retribucións  do 
devandito persoal, tanto se dita mellora foi consecuencia de convenios 
colectivos, pactos ou acordos de calquera índole, coma se obedecen a 
calquera outra circunstancia.  

 A empresa concesionaria queda obrigada a que todo o persoal que 
destine ós traballos obxecto deste contrato quede dado de alta na Seguridade 
Social, así como a cumprir estritamente, respecto de dito persoal, toda a 
lexislación laboral vixente e toda aquela que no sucesivo puidera promulgarse. 
FOANPAS poderá realizar cantos controis considere oportunos, debendo a 
empresa concesionaria facilitar o acceso a canta información e 
documentación sexa procedente acerca destes extremos.  

 Igualmente, cantos tributos ou obrigas fiscais puideran derivarse de dito 
persoal, serán por conta do concesionario. 

 A empresa deberá enviar tódolos meses a FOANPAS os TC2 das 
cotizacións á Seguridade Social do persoal que por conta e orde da empresa 
levaron a cabo a prestación do servizo do comedor contratado nos distintos 
centros escolares de titularidade pública a que se contrae o presente contrato.  

 A empresa deberá emitir, ao inicio da prestación do servizo adxudicado, 
unha relación do persoal asignado a cada centro escolar para a prestación do 
servizo, indicando o nome, categoría profesional e número de horas de 
contrato, de cada traballador/a. Se no transcurso da concesión acontecera 
algunha modificación no persoal asignado a empresa adxudicataria deberá 
remitir a nova relación do persoal asignada a cada centro. 
 
 A relación laboral da empresa concesionaria co seu persoal deberá estar 
rexida pola legalidade vixente no convenio colectivo aplicabele ao sector. 
 
 Aplicando como mínimo, o convenio estatal de restauración colectiva e 
os salarios e niveis profesionais que neste convenio se estipulan para a 
provincia de Pontevedra, atendendo o disposto nos puntos 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 
deste prego de contratación e FOANPAS. 
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 Sen prexuízo do número mínimo de persoal laboral destinado á 
prestación do servizo nos centros educativos, a empresa licitadora poderá 
ofertar incrementos na plantilla. 
 
 En caso de enfermidade, sancións da empresa, baixa do persoal,  
vacacións  regulamentarias  e outras causas análogas, as prazas deberán ser 
cubertas inmediatamente á conta da concesionaria, de forma que se manteña 
de maneira permanente o número de persoal laboral en presenza física 
expresado na oferta de persoal. 
 
 No suposto de folga laboral que afecte á xestión do servizo de comedor 
obxecto de contratación, a empresa concesionaria estará obrigada a ofertar 
as solucións que garantan os servizos mínimos imprescindíbeis para a 
realización do servizo, a requirimento de FOANPAS. Se no prazo e forma 
sinalados  a concesionaria non ofrecese ditas solucións ou non as levase á 
práctica, a propia FOANPAS poderá realizar os contratos que estime precisos, 
que serán por conta da concesionaria,  deducíndose  por tanto da súa 
facturación os importes dos referidos contratos. A responsabilidade que se 
derive de tales traballos contratados a terceiras será con todo da 
concesionaria, para tódolos efectos que neste prego se contempla. 
 
 A empresa concesionaria será responsábel ante a xurisdición do social 
dos accidentes que puidesen sobrevir ao seu persoal polo desempeño das 
súas funcións no Centro Educativo, e con tal carácter comparecerá ante a 
mutua de accidentes de traballo. Neste senso, a concesionaria dotará ao seu 
persoal de tódolos medios de seguridade necesarios, obrigándose a cumprir 
con cantas disposición lle sexa aplicábeis en canto a hixiene e seguridade  no 
traballo. 
 
 A situación do persoal contratado pola concesionaria, unha vez chegado 
ao termo do contrato dependerá do que para o efecto estabelece a normativa 
vixente garantindo, como mínimo, o estabelecido no convenio colectivo 
estatal de restauración social. 
 
 As relacións laborais da empresa concesionaria co seu persoal deberán 
estar rexidas pola legalidade vixente e/ou polo convenio colectivo aplicábel 
ao sector. 
 
 A empresa licitadora poderá ofertar incrementos no persoal, o cal se 
valorará conforme ao apartado correspondente dos criterios de valoración. 
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 En calquera caso e independentemente do ofertado  e valorado,  
calquera  aumento   no persoal deberá ser autorizado previamente por 
FOANPAS. 
 
 O persoal da empresa que realice o servizo de comedor non estará 
obrigado a administrar medicamentos ao alumnado usuario do comedor, 
excepto aquel alumnado incluído no Programa de Alerta Escolar.  
 
 Tal e como indica ADDENDA DIABETE: “Tódalas persoas que forman 
parte da comunidade educativa, deben colaborar (de xeito voluntario) para 
abordar as situacións e incidencias que, no día a día, poidan xurdir”. Unha 
destas situacións é a asistencia do alumnado menor de idade con diabetes nos 
comedores escolares.  
 
 No comedor escolar haberá unha persoa encargada (voluntaria) de 
realizar ao control de glicemia e o aporte de insulina (tal e como reflexa o 
protocolo)  
 Todo persoal do comedor será quen de coñecer signos e síntomas de 
descompensación glicémica (hipoglicemia ou hiperglicemia) e saberá actuar 
en primeira intervención, podendo avisar a familia e servizos de emerxencia  
se a situación non se controla de xeito ordinario. 
  Polo tanto o persoal do comedor deberá ter unha formación mínima 
especifica para poder cumprir este punto. 
 
 
6.2       Subrogación do persoal 
 
 Para os efectos do correspondente convenio colectivo sectorial en 
relación coa subrogación do persoal, facilitarase as empresas licitadoras por 
parte de FOANPAS  un anexo coa relación do persoal laboral que se acha 
prestando os servizos na actualidade nos centros obxecto do presente 
contrato. 
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6.3    Responsábel do comedor 
 
 A empresa concesionaria designará xunto coa ANPA en cada comedor 
escolar a un/ha traballador/a que, exercerá as funcións de Responsábel de 
comedor escolar. Esta persoa deberá ter, como mínimo, a categoría de 
SUPERVISOR/A DE COLECTIVIDADES (nivel 5 do Convenio Colectivo de 
restauración Colectiva) 
 
 A persoa responsábel do comedor escolar computarase dentro do 
coeficiente de persoal coidador e exercerá, ademais das funcións propias do 
anterior, as seguintes obrigacións: 
 
 - Supervisión dos preparativos do servizo de comedor, coordinando as  
tarefas do persoal coidador e garantindo que a apertura do servizo realízase 
no horario aprobado.13.30-16:15 h. 
 - Control de acceso  e presenza  das persoas usuarias do comedor. 
 - Preparación/recuperación das comidas, adecuación das mesas, 
distribución,  empratado, e recollida de enxoval, equipamento e instalacións.  
 - Control da calidade e da cantidade, da presentación, condicións 
hixiénicas e envasado do menú servido cada día e de que o enxoval se atope 
nun estado idóneo de utilización. 
 - Control de que o menú servido sexa axustado ao previamente  
planificado e informando as familias e responsábeis legais a través da 
correspondente  planilla. 
 - Verificación  da adecuación do menú servido ao alumnado coas  
necesidades alimentarias especiais a condición de que estas últimas fosen 
previa e adecuadamente  comunicadas. 
 - Recoller e conservar a “comida testemuña” de acordo coa normativa. 
 - Recoller as queixas e suxestións que, directamente, sexan transmitidas 
polas familias e responsábeis legais das persoas do servizo e xestionalas de 
acordo co estabelecido no  presente Prego de Prescricións Técnicas. 
 - Transmitir as incidencias que xurdan durante a prestación do servizo 
relativas  ao acceso ao servizo do alumnado que non solicitase  previamente 
a súa utilización  ou calquera  outra incidencia  que afecte ao adecuado 
funcionamento do servizo. 
 - Comunicar as actas levantadas polos servizos veterinarios oficiais de 
saúde pública da Consellería de Saúde da Xunta de Galicia e cantas 
notificacións reciban destes servizos, que teñan incidencia sobre o servizo 
prestado. O persoal responsábel de comedor escolar realizará a súa actividade 
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nos períodos de servizo estabelecidos no plan de funcionamento aprobado 
por FOANPAS. 
 
6.4    Persoal Monitor e/ou coidador 
 
 En tódolos comedores escolares haberá persoal coidador e, no seu caso, 
persoal de atención ao alumnado que baixo as directrices da persoa 
responsábel da EMPRESA e co visto bo da ANPA ou FOANPAS, atenderán as 
persoas usuarias do comedor, especialmente ao alumnado de educación 
infantil.  
 Esta persoa deberá ter, como mínimo, a categoría de MONITOR/A - 
/COIDADOR/A ( nivel 8 do C.C de Restauración Colectiva) 
 
 O persoal coidador ou monitor desenvolverá as seguintes funcións: 
 

-  O coidado   e  apoio   ao  alumnado,  que pola súa idade ou necesidades 
educativas especiais asociadas a condicións persoais de diversidade ou 
necesidade específica, necesite a colaboración  e soporte  dunha persoa 
adulta nas actividades de alimentación e aseo, sempre que non teña unha 
persoa coidadora designada pola Xunta. 

- Acompañará ao alumnado usuario do servizo ás instalacións do 
comedor tendo especial coidado co alumnado de educación infantil, NEAE e 
levando o control das persoas usuarias non asistentes. 

- Coidado e mantemento da hixiene do alumnado. Insistirase no lavado 
de mans, antes e despois da comida, con auga e xabón, e na hixiene bucal no 
seu caso. 

- Desenvolvemento de programas de Autonomía Persoal do alumnado, 
en relación coa alimentación e o aseo. 

- Adopción de medidas necesarias para que, no caso de existencia de 
quendas de comedor, non se impida unha inxesta satisfactoria naquel 
alumnado que precise maior tempo. 
 En caso de alumnado que rexeite a inxesta de alimentos, comunicarallo 
a persoa encargada ou responsábel do comedor para que esta o transmita, 
ben a persoa responsábel do comedor da ANPA ou ben as familias ou as 
persoas responsábeis legais a cargo de dito alumnado 

- Proporcionar orientacións en materia de educación para a saúde e de 
adquisición de hábitos sociais, realizando actividades educativas e de tempo 
libre nos períodos anterior e/ou posterior á utilización do servizo de comedor, 
que reflictan a dimensión educativa do comedor e favoreza o 
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desenvolvemento de hábitos  relacionados coa alimentación a hixiene e a 
convivencia. Ditas actividades deberán estar previamente aprobadas polo 
Consello Escolar do correspondente centro educativo. 

- Seguir o protocolo de emerxencias (chamar ao 061) no caso dalgunha 
urxencia, comunicándollo ás familias ou responsábeis legais, á persoa 
responsábel da ANPA, e a empresa concesionaria e deixándoo reflectido por 
escrito. 

- Encargaranse tamén dos labores de recollida e limpeza do material 
empregado, maquinaria e útiles empregados do comedor. (Como se recolle 
no punto 5.2 deste prego) 
 
 O persoal monitor/coidador encargado de servir a comida non se 
contabilizará como persoal monitor vixía nos comedores de máis de 45 
crianzas.  
 
 O persoal de atención ao alumnado realizará a súa actividade nos 
períodos anteriores (desde a finalización da última clase da mañá),  durante 
as quendas do servizo, e durante o período posterior á utilización do servizo 
(ata o comezo das actividades extraescolares). No caso de dispersión das aulas 
respecto da localización das instalacións do comedor este persoal 
acompañará ao alumnado usuario do servizo ás referidas instalacións tendo 
especial coidado co alumnado de educación  infantil.  
 
 O número de persoal monitor/coidador no servizo de comedor e nos 
períodos de tempo libre anteriores e posteriores será seguindo o baremo que 
a continuación queda aquí recollido: 
 
1 a 30 crianzas .........................2 persoas coidadoras 
31 a 45 crianzas...................... 3 persoas coidadoras 
46 a 60 crianzas...................... 4 persoas coidadoras 
61 a 75 crianzas.......................5 persoas coidadoras 
76 a 90 crianzas...................... 6 persoas coidadoras 
91 a 105 crianzas.................... 7 persoas coidadoras 
106 a 120 crianzas .................. 8 persoas coidadoras 
121 a 135 crianzas.................. 9 persoas coidadoras 
136 a 150 crianzas.................. 10 persoas coidadoras 
151 a 165 crianzas................... 11 persoas coidadoras 
166 a 180 crianzas.................. 12 persoas coidadoras 
181 a 195 crianzas.................. 13 persoas coidadoras 
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196 a 210 crianzas.................. 14 persoas coidadoras 
211 a 225 crianzas .................. 15 persoas coidadoras 
226 a 240 crianzas................... 17 persoas coidadoras 
241 a 250 crianzas....................18 persoas coidadoras 
251 a 265 crianzas....................19 persoas coidadoras  
280 a 295 crianzas....................20 persoas coidadoras 
A partir de 300 crianzas...........cada 15 crianzas incrementarase con 1 persoa 
coidadora mais. 
 
 Excepcionalmente dotarase de máis persoal o día ou días no que o 
número de alumnado aumente e se manteña, aínda que non sexa tódolos días 
da semana. 
 
 No caso de que o número de alumnado de Educación Infantil sexa igual 
ou superior ao 40% do total de alumnado, incrementarase en 1 persoa o 
persoal do  colexio correspondente. 
 
 Para o caso de alumnado usuario con NEAE estabeleceranse medidas 
de apoio no caso que se produzan disfuncións que impidan unha normal 
atención a dito alumnado e o correcto funcionamento do comedor unha vez 
analizado cada caso concreto coa ANPA e a Comisión de comedores de 
FOANPAS, podendo ampliarse as ratios anteriores. 
 

 ALUMNADO  NEAE: 
 

 A empresa adxudicataria porá o persoal necesario para alumnado con 
NEAE, no caso de non contar con persoal asignado da Xunta, mentres dure o 
proceso de valoración e ditame do EOE ( Equipo de orientación específico). 
 
 No caso de que haxa algunha persoa usuaria con necesidades que non 
precisa persoal coidador, pero si un apoio para garantir a boa convivencia no 
comedor a empresa porá o persoal necesario o tempo que se estime oportuno 
por parte da Comisión de convivencia de FOANPAS. 
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6.5. Persoal Educador 
 
 A figura do persoal educador será unha persoa distinta á do equipo de 
persoal coidador (esta figura non contará na ratio de monitoraxe) e cunha 
titulación mínima de grado de educación infantil ou primaria, ou equivalente. 
 
Incluirase esta figura en cada centro axustado ao seguinte baremo: 
 
- Comedores cun número de comensais diarios menor de 50 .... unha persoa 
educadora 2 días/ semana. 
- Comedores cun número de comensais diarios entre 50 e 100 .... unha 
persoa educadora 3 días/ semana. 
- Comedores cun número de comensais diarios maior de 100 e 150 .... unha 
persoa educadora 4 días/ semana. 
- Comedores cun número de comensais diarios maior de 150 .... tódolos días 
da semana 
 
Funcións: 
 

- Desenvolver programas de Autonomía Persoal do alumnado, en 
relación coa alimentación e o aseo. 

- Realizar actividades educativas e de tempo libre nos períodos 
anterior e/ou posterior á utilización do servizo de comedor, que 
proporcionen orientacións en materia de educación para a saúde e 
de adquisición de hábitos sociais, e que reflictan a dimensión 
educativa do comedor favorecendo o desenvolvemento de hábitos  
relacionados coa alimentación e a hixiene. Ditas actividades deberán 
estar previamente aprobadas polo Consello Escolar do 
correspondente centro educativo. 

- Desenvolver estratexias que fomenten hábitos e actitudes 
favorábeis á saúde, hixiene, participación, convivencia e correcta 
conduta alimentaria no comedor e no tempo de lecer. 

- Estimular o consumo dos alimentos que se poñen na mesa e emitir 
mensaxes relacionadas co saber estar na mesa.  

- Formar equipo de traballo con todo o persoal laboral implicado no 
comedor. 

- Reunión mensual co ANPA e a persoa responsábel do comedor para 
avaliar o funcionamento do comedor. 
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6.6.     Dietista 
 
 A empresa concesionaria dispoñerá no seu persoal dunha persoa 
especialista en dietética  e nutrición  que acreditará estar en posesión do título  
de Técnico Superior en Dietética ou título superior equivalente  (Grado en 
nutrición humana  e dietética). Calquera dúbida que puidese xurdir desde o 
punto de vista da nutrición ou dietéticos, terá que ser resolto pola devandita 
persoa. 
 
 Colaborará no desenvolvemento das correspondentes funcións de 
control co órgano de contratación  e, no seu caso, coa Entidade  Pública  ou 
Privada  á que o Ente Público  atribúa  as funcións  de vixilancia  das obrigacións 
da concesión, para garantir o adecuado funcionamento do servizo. 
 
 A Entidade pública ou privada que designe o órgano de contratación 
asistirá á dietista resolvéndolle as dúbidas que puidesen xurdirlle durante a 
prestación do servizo sobre a alimentación do alumnado con patoloxías 
alimenticias ou trastornos. 
 
 Será a persoa encargada de enviar, cun mes de antelación, á Entidade 
Pública ou Privada á que o órgano contratante atribúa as funcións de vixilancia 
do menú saudábel conforme ao protocolo nutricional, a carta de menús 
mensual xunto coa ficha de composición de cada prato. 
 
 A dietista impartirá unha xornada formativa a principio de curso dirixida 
ás ANPAS e ao persoal coidador. 
 
 
6.7.       Uniformidade e hixiene: 
 
 Será obrigación do concesionario  uniformar pola súa conta a todo o 
persoal ao seu servizo co vestiario adecuado durante as horas en que se 
realice o mesmo, debendo ademais ir provistos permanentemente  dunha 
placa de identificación colocada en lugar visíbel da indumentaria. 
 
 Igualmente e para todo o persoal que polas funcións específicas que 
realice así o precise, a concesionaria proverá de gorros, luvas, máscara  non 
reutilizábeis  e calquera outro elemento que para ese efecto resulte necesario. 
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 Na manipulación de alimentos non poderán intervir persoas que 
padezan enfermidades  transmisíbeis, feito que deberán acreditar antes de 
comezar a execución do servizo mediante  certificado  emitido  por persoal 
profesional sanitario  competente, repetíndose  os  recoñecementos  médicos 
coa periodicidade  que se determine. Todo persoal afectado por lesións da pel 
ou doutras enfermidades infecciosas que se poidan transmitir a través dos 
alimentos, deberá ser substituído de forma inmediata. Non se admitirá, en 
ningún caso, a presenza de persoal en estado gripal manifesto, nas áreas que 
teñen contacto físico ou aéreo cos alimentos. 
 
 No caso de que o persoal achegado pola empresa concesionaria  non 
procedese  coa  debida corrección  ou fóra evidentemente  pouco coidadoso  
no desempeño do seu labor, FOANPAS poderá esixir á empresa adxudicataria 
a substitución da persoa concreta obxecto de conflito.  
 
 No desenvolvemento das funcións propias de cada categoría o persoal 
laboral manterá unha rigorosa hixiene persoal. Non poderá realizar calquera 
práctica non hixiénica nas dependencias de elaboración  e manipulación  de 
alimentos. 
 
 A empresa concesionaria  será responsábel do cumprimento  de cantas 
normas de hixiene  e  salubridade   dispoña   a lexislación  vixente,  sendo por 
conta da concesionaria  se o cumprimento  das mesmas supuxese un gasto 
adicional. 
 
6.8.      Formación do persoal 
 
 A  formación   do persoal en materia  de seguridade alimentaría  será de 
forma continua e  por conta da concesionaria, sempre seguindo o estabelecido 
na lexislación vixente. 
 
 A empresa concesionaria será responsábel de implantar  e manter  
actualizado  un Plan de Formación de Manipuladores, documentado e cos 
rexistros  correspondentes, en cada un dos  locais,  como parte do Sistema de 
Autocontrol. 
 
 A concesionaria deberá executar o plan de formación específico 
presentado  na súa oferta técnica, no que aparecerá detallado o contido das 
unidades  didácticas, calendarios previstos de impartición, especificando 
duración,  materias, destinatarios,  metodoloxías,  etc. Con independencia  do 
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anterior, a concesionaria deberá executar un plan de Formación que inclúa a, 
en todo caso, formación en materia de Prevención de Riscos Laborais  e 
Primeiros  Auxilios e comunicación non verbal (este último para o persoal 
educador). 
 
 O comedor  escolar  é entendido como unha aula máis de ensino, onde 
ademais de ofrecer menús equilibrados débese inculcar ao alumnado hábitos 
de vida saudábel e por tanto faise necesario sensibilizar ao persoal educador 
nos coñecementos  relacionados  coa  saúde, alimentación equilibrada,  
produción  e alimentación  ecolóxica, sustentabilidade, medio ambiente,  etc. 
Para iso, valorarase que as empresas licitadoras presenten e poñan en práctica 
un programa  didáctico e formativo no que se impartan estes conceptos. 
 
Responsábels de comedor:  
 
 A concesionaria deberá  desenvolver un programa de formación 
específica (cursos de xestión de equipos) a este persoal de como mínimo 40 
horas/curso escolar que permita desenvolver adecuadamente estas funcións. 
En todo caso deberán acreditar recibir a formación correspondente  de 
manipulador de alimentos e en hixiene alimentaria de conformidade co Plan 
de Formación de manipuladores.  
Esta formación será impartida en novembro. 
 
 
 

7. ELABORACIÓN DE MENÚS  / OU DIETAS 
 
7.1       Elaboración de menús / ou dietas:  
 
 A empresa  adxudicataria confeccionará os diferentes menús /ou dietas 
en colaboración coa súa dietista/nutricionista. 
 
 FOANPAS aprobará tódolos menús cada mes e asesorará sobre as dietas 
especiais, sendo responsabilidade da empresa concesionaria a súa correcta  
elaboración  e distribución.  
 Mediante proceso de liña quente, a empresa adxudicataria elaborará 
diariamente dous menús: 

- Menú basal, no que se elaborará unha proposta segundo o punto 4.5 
do presente prego.  
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- Menú vegano,  no que se elaborará unha proposta segundo o punto 
4.5 ( cadro vegano) do presente prego.  

 
 Ademais, atenderase cada día, ao número de dietas que se soliciten 
dende as ANPAS por intolerancias alimentarias así como razóns ético 
/relixiosas.  
 
As dietas actuais mais demandadas son (dato de referencia para estimación 
de oferta, este dato varia cada ano):  
 

 Celiaquía     

 Sen porco 

 Hipocalorica  

 Intolerancia á lactosa    

 Sen proteína de vaca     

 Hipercalorica 

 Alerxia ao peixe e/ou marisco 

 Sen lactosa        

 Branda 

 Alerxia algún tipo de froita  

 Sen carne 

 Sen froitos secos.    

 Sen ovo 

 Doada mastigación     

 Sen sal  
 
 Dentro das dietas especiais, se é un porcentaxe elevado non se servirá 
en liña fría. Pasa a liña quente coma no basal ou vegano 
 
 Así mesmo, no caso de que algunha crianza necesitase algún tipo de 
dieta especial diferente ás anteriormente descritas, e unha vez recibido o 
informe médico completo, o persoal nutricionista estudará e elaborará a 
preparación da devandita dieta e a procura da solución dietética máis 
adecuada. 
 As dietas especiais na medida do posíbel deberán ter unha composición  
similar á basal ou vegana en canto a  macronutrientes. 
 
 Nestes casos, deberase entregar previamente a FOANPAS. 
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 Os alimentos que se utilicen para confeccionar os menús deben de 
presentar como mínimo: 
 

 Criterios  de elaboración e presentación: 
 
- Calidade bromatológica mediante un control  microbiolóxico desde a compra 
ata o consumo, así como de todo o proceso de elaboración (hixiene e limpeza). 
- Calidade  nutritiva (características  nutricionais,  gramaxe, achega  calórica, 
etc.) 
-  Calidade na elaboración. 
- Calidade  organoléptica (cor, cheiro, sabor, aspecto  e consistencia). E deberá 
axustarse ao presentado no proxecto, e valoración no baremo.   
 As empresas  concorrentes  presentarán a composición  correspondente  
ao xantar.   
 As comidas terán que estar correctamente preparadas, condimentadas 
e presentadas  téndose en conta que, ademais da súa función alimenticia, 
deben considerarse  motivo de satisfacción colectiva e persoal. Neste senso, 
FOANPAS ou a persoa en quen delegue poderá esixir produtos de superior 
calidade se estima que dese modo dáse mellor cumprimento ao obxecto do 
concurso. As comidas preparadas serán envasadas adecuadamente, con 
peche hermético ou non, dependendo do procedemento de conservación 
utilizado e do proceso  de distribución. Os envases  que vaian conter comidas 
preparadas axustaranse ás disposicións vixentes relativas  ás condicións  xerais 
dos materiais  en contacto cos alimentos. 
 

- A etiquetaxe  das comidas preparadas axustarase ao regulado  no 
Real Decreto 1334/1999, do 31 de xullo polo que se aproba a norma 
xeral de etiquetaxe,  presentación   e publicidade dos produtos  
alimenticios  e as súas posteriores  modificacións. Para manter a 
adecuada calidade, hixiene  e  valor  nutritivo  dos  alimentos.  
É necesario coidar as condicións da súa manipulación e 
almacenamento,  así como da conservación da comida xa preparada 
ata o momento da súa distribución nas mesas, en consecuencia: 

 
- A empresa concesionaria será responsábel de implantar e manter 
actualizado un Plan de Trazabilidade, documentado e cos rexistros 
correspondentes, en cada un dos locais, como parte do Sistema de 
Autocontrol.  Coñecerase a procedencia das materias primas, con factura 
das mesmas. Ditas materias primas deberán ter un correcto almacenamento 
e adecuado método de conservación. 
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- Os produtos envasados deberán dispoñer de etiqueta na que conste os datos 
obrigatorios que figuran na Norma Xeral de Etiquetaxe. 
- Calquera cambio na elaboración do menú será comunicado previamente a 
FOANPAS, para dar o visto bo, o incumprimento será motivo de sanción.  
- Terase en conta a data de consumo  preferente  e caducidade  dos produtos  
envasados.  Non se servirá nunca produtos caducados. 
- Evitarase o contacto entre alimentos crús e comidas preparadas. Nunca se 
cortará na mesma táboa carne crúa e cocida. 
- A preparación de mollos, cremas e tonas efectuarase pouco tempo antes do 
seu consumo, conservaranse  refrixeradas  e por un máximo de 24 horas. 
- Non se volverán a conxelar produtos desconxelados parcialmente. 
- Non se utilizará para relar o pan que estivese en contacto co público. 
- Non deben usarse aceites a granel. Usaranse aceites  envasados,  precintados  
e con etiquetas axustada á Norma de Etiquetaxe. 
- O leite, se formase parte do menú, será  esterilizada, envasada en botella de 
vidro, plástico  ou  tetra-bric, que se manterá en lugar fresco e apartado  da 
luz solar. 
- Se se serven hamburguesas, non serán nunca un produto precociñado ou 
procesado. 
- As comidas que se sirvan deberán ter presentación  e calidade adecuadas. 
- As materias primas, unha vez retiradas das cámaras de conservación, serán 
utilizadas de inmediato, comprobándose antes do seu uso as condicións 
técnica sanitaria de aptitude para o consumo. 
- As comidas deberán prepararse coa menor anticipación posíbel ao tempo do 
seu consumo. 
- As comidas elaboradas  non conterán en ningún caso substancias algunha 
que poida presentar perigo para a saúde, así estarán exentas de materias 
estrañas e  daquelas substancias  que modifiquen desfavorabelmente as 
características  organolépticas. Tamén estarán exentas de xermes  patóxenos. 
- As comidas preparadas cociñadas manteranse en refrixeración ata a súa 
utilización   e requentaranse, no menor tempo posíbel, de tal maneira que se 
alcance no centro do produto unha temperatura  igual ou superior a 65ºC. 
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7.2       Menús e/ou dietas: 
 
As pautas nutricionais que debe cumprir o menú escolar, están englobadas en 
tres apartados:  
 

A. Requisitos  nutricionais;  
a. Confección  dos  menús adaptados  ás  necesidades nutricionais  

en enerxía, macro e  micronutrientes. 
b. Perfil  calórico equilibrado. 
c. Especial atención ao perfil  lipídico. 

 
B. Composición  e variedade  dos menús; 

a. Adaptación da frecuencia dos alimentos á comida do comedor. 
b. Variedade dos alimentos dentro do grupo. 
c. Tecnoloxía culinaria empregada. 
d. Emprego de receitas variadas.  
e. Presentación (Segundo criterios valoración do baremo) 

 
C. Outras consideracións; 

a. Propiedades sensoriais dos menús adecuadas. 
b. Adaptación dos menús á cociña tradicional e actual. 
c. Proporción ás familias de información  do ciclo mensual de 

menús, así como suxestións de posibles ceas e almorzos 
aconselladas, para manter unha dieta equilibrada. 

 
 

Normas a seguir na confección do menú BASAL: 
 
 Tanto as carnes como as aves e ovos deberán  axustarse  en canto á súa 
clasificación, calidade e marcaxe ao estabelecido na normativa en vigor, sendo 
en tódolos casos de categoría A1. 
 
Apartado 1: A carne 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 1 , 2.  

- Toda a carne debe ser de natureza magra, entendendo por carne 
magra aquela que ten un contido de graxa inferior ao 10%.  

- Débese incluír no menú semanal dous días carne como máximo, que 
poderá ser carne de tenreira  magra ou porco, ave e/ou coello.  
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- Permítese a inclusión de chourizo ou algún tipo de embutido na 
preparación de pratos como lentellas, potaxes, etc. Considerándose 
media ración. 

 
Apartado 2: Verduras 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 6. 

- O menú diario debe ofertar como mínimo: 1 ración das mesmas 
como primeiro prato ou guarnición. Tamén pode estar como 
ingrediente principal dun prato, prato único ou repartida entre os 
dous pratos que se oferta no menú 

- As verduras propostas nos menús irán en función da época do ano, 
serán de tempada  e de primeira calidade. As verduras ofrecidas 
poden ser cociñadas ou en ensaladas. As ensaladas compostas 
basicamente por alimentos crús vexetais deben supoñer unha 
media do 50% das preparacións constituídas por verduras dentro 
do menú semanal, as ensaladas deben ter o peso dunha ración de 
verduras   e deben estar constituídas por vexetais de varias cores. No 
50% restante poderanse ofrecer preparacións constituídas 
basicamente con verduras cociñadas.  

  
Apartado 3: As froitas 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 6. 

-  As froitas deben ser da tempada, excluiranse os froitos demasiados 
verdes ou demasiados maduros ou pasados.  Tódolos froitos serán 
de primeira calidade, de coloración e madurez  uniforme. A froita 
fresca debe ofrecerse como sobremesa nunha proporción de 4 a 1 a 
favor da mesma fronte a sobremesas lácteas  evitando as 
sobremesas moi azucradas sen propiedades  probióticas e cando se 
inclúan no menú non debe ter como alternativa ningún outro tipo de 
sobremesas. A froita que se ofreza dentro de una mesma semana 
debe ser o máis variada posíbel sendo o idóneo que sexan catro 
pezas de froitas diferentes (ex.: laranxa, plátano, pera, mazá…etc). 
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Apartado 4: Os peixes  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 4. 

- Os peixes irán igualmente en función da estación, deben cumprir os 
requisitos estabelecidos na normativa vixente, serán da clase  A. 
Serviranse limpos, exentos de espiñas,  pel,  escamas  e  vísceras e, 
no seu caso  fileteado.  

- Deberase procurar que 2 veces ao mes as racións para consumir 
sexan de peixe azul. (seguindo recomendacións vixente) 

 
Apartado 5: O aceite  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 10 

- O aceite utilizado en ensaladas e outras preparacións será sempre 
de aceite de oliva virxe extra. Para as frituras utilizarase 
preferibelmente o aceite de oliva ou o aceite de xirasol alto  oleico. 
O aceite de xirasol  alto  oleico empregado deberá ter unha 
proporción de oleico superior  ao 75%.  As preparacións nas que se 
utilicen a  fritura en aceite non poderán incluírse frecuentemente no 
menú escolar. Entre estas preparacións  inclúense: peixe frito, 
pisto, tortilla de patacas, etc. 

 
Apartado 6: Os legumes  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 7 

- Os legumes utilizados serán sempre de calidade primeira  etiqueta  
verde e deben ofertarse dúas veces por semana como mínimo.  

- A lexislación alimentaria española  estabelece  que os legumes 
comercializados en fresco sexan consideradas como verduras ou 
hortalizas, como é o caso dos chícharos e as xudías verdes, pero non 
hai que esquecer que este grupo de alimentos presentan cantidades 
non depreciábeis de proteínas e, polo tanto, poderán substituír 
parcialmente  aos legumes,  carnes ou peixes como fontes de 
proteínas.   
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Apartado 7: Os cereais  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 8 

- Os cereais  empregados  serán de calidade extra ou primeira e 
(primando) cereais de gran enteiro, por exemplo arroz integral. Os 
alimentos  que son fontes de  hidratos de carbono deben propoñerse 
no menú escolar da forma máis variada  posíbel,  evitando repetir  as 
pastas, patacas ou arroces nunha mesma semana.   

- No caso de  macarróns / espirais  elaboraranse segundo as normas 
das pastas alimenticias simples, con  sémola,  semolinas ou fariñas 
procedentes de trigo duro,  semiduro, branco ou as súas mesturas. 

 
Apartado 8: O pan  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 9 

- O pan fornecerase con ou sen sal, presentado en bolos pequenos 
(ración) que serán transportados correctamente cumprindo coas 
normas sanitarias. 

 
Apartado 9: Os ovos 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 3 

- Incluiranse un ovo á semana no menú do comedor escolar debendo 
cumprir as preparacións feitas con ovos coas máximas esixencias de 
calidade e seguridade  alimentaria. Un máximo de tres o mes. As 
preparacións rebozadas contabilizarán como ¼ de ración de ovo. 

 
Apartado 10: Cada menú debe estar constituído por dous pratos  seguindo as 
recomendacións de “Prato Saudábel” do seguinte xeito: 
 

- As verduras, hortalizas e froitas, sempre de tempada, deben 
representar un 50% do menú. As patacas non terán consideración de 
vexetal. 

- Os cereais (preferibelmente integrais) conformarán un 25% do 
menú: trigo integral, trigo sarraceno, quinoa, arroz integral, avea así 
como os alimentos elaborados con estes ingredientes como a pasta 
e o pan. Poderán incluírse tubérculos 2 veces na mesma semana. 

- As proteínas saudábeis representarán un 25% do menú: peixe, 
carne, legumes e froitos secos. Procurárase limitar o consumo de 
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carnes vermellas e se non estarán permitidas as carnes procesadas 
(se  o proceso non é realizado nas propias cociñas). 

- Utilizarase alimentos ricos en graxas saudábeis con moderación e 
non están permitidas as graxas trans. 

- Excepcionalmente, máximo unha vez o mes ( 1 ración), podería 
incluír alimentos precociñados  

- As sobremesas doces e/ou demasiados graxas tales como flanes,  
natillas ou pasteis serviranse esporadicamente en datas especiais 
(nadal , entroido...) 

 
Apartado 11: Os menús deben confeccionarse con alimentos de tempada e 
deben adaptarse á idade do usuario do servizo, elaborándose con produtos 
locais a poder ser.  
 
Apartado 12: Utilizarase o sal  iodada naquelas preparacións que necesiten 
ser salgadas. 
 
Apartado 13: Sen excepción non se usarán alimentos que conteñan na súa 
composición graxas trans ou graxas  hidroxenadas, como son as  margarinas, 
bolerías industriais,  galletería industrial etc...  
 
Apartado 14: Non se condimentarán os pratos con caldos de carnes 
concentrados ou calquera  aditivo que conteña na súa composición  
potenciadores do sabor por exemplo  glutamato  monosódico. 
 
Apartado 15: Os produtos lácteos  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 5 

- Os produtos lácteos que se empreguen non serán moi azucrados.  
Dando preferencia a lácteos tipo iogur, leites,  queixo  fresco…e 
quedando prohibidos os tipo flan,  natillas… coa excepción dunha 
preparación propia que cumpra tódolos requisitos do anexo I por 
lotes. 

 
Apartado 16: Calquera variación que se faga sobre os menús non poderá 
saírse das liñas xerais que rexen a confección dun menú escolar e deberá ser 
notificado, achegando a ficha técnica do prato no caso de que este non estea 
incluído no proxecto presentado a FOANPAS. 
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Apartado 17: Ningún produto poderá conter aceite de palma. 
 
Apartado 18: Tódolos produtos deben cumprir o anexo I por lotes, cando o 
produto no está incluído en ningún lote, rexerase polo lote 12 
 

Normas a seguir na confección do menú VEGANO: 
 
Apartado 1: As froitas 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 6. 

- O menú diario debe ofertar como mínimo: 1 ración das mesmas 
como primeiro prato ou guarnición. Tamén pode estar como 
ingrediente principal dun prato, prato único ou repartida entre os 
dous pratos que se oferta no menú 

- As verduras propostas nos menús irán en función da época do ano, 
serán de tempada  e de primeira calidade. As verduras ofrecidas 
poden ser cociñadas ou en ensaladas. As ensaladas compostas 
basicamente por alimentos crús vexetais deben supoñer unha 
media do 50% das preparacións constituídas por verduras dentro 
do menú semanal, as ensaladas deben ter o peso dunha ración de 
verduras   e deben estar constituídas por vexetais de varias cores. No 
50% restante poderanse ofrecer preparacións constituídas 
basicamente con verduras cociñadas.  

  
Apartado 2: As froitas 
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 6. 

- As froitas deben ser da tempada, excluiranse os froitos demasiados 
verdes ou demasiados maduros ou pasados.  Tódolos froitos serán 
de primeira calidade, de coloración e madurez  uniforme. A froita 
fresca debe ofrecerse como sobremesa nunha proporción de 4 a 1 a 
favor da mesma fronte a sobremesas lácteas  evitando as 
sobremesas moi azucradas sen propiedades  probióticas e cando se 
inclúan no menú non debe ter como alternativa ningún outro tipo de 
sobremesas. A froita que se ofreza dentro de una mesma semana 
debe ser o máis variada posíbel sendo o idóneo que sexan catro 
pezas de froitas diferentes (ex.: laranxa, plátano, pera, mazá…etc). 
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Apartado 3: O aceite  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 10 

- O aceite utilizado en ensaladas e outras preparacións será sempre 
de aceite de oliva virxe extra. Para as frituras utilizarase 
preferibelmente o aceite de oliva ou o aceite de xirasol alto  oleico. 
O aceite de xirasol  alto  oleico empregado deberá ter unha 
proporción de oleico superior  ao 75%.  As preparacións nas que se 
utilicen a  fritura en aceite non poderán incluírse frecuentemente no 
menú escolar. Entre estas preparacións  inclúense: peixe frito, 
pisto, tortilla de patacas, etc. 

 
Apartado 4: Os legumes  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 7 

- Os legumes utilizados serán sempre de calidade primeira  etiqueta  
verde e deben ofertarse catro veces por semana como mínimo.  

- Deben representar un 25% do menú. Poderán utilizarse derivados 
como tofu ou tempe, estando totalmente prohibidos aqueles 
alimentos elaborados con soia transxénica. 

- A lexislación alimentaria española  estabelece  que os legumes 
comercializados en fresco sexan consideradas como verduras ou 
hortalizas, como é o caso dos chícharos e as xudías verdes, pero non 
hai que esquecer que este grupo de alimentos presentan cantidades 
non depreciábeis de proteínas e, polo tanto, poderán substituír 
parcialmente aos legumes, carnes ou peixes como fontes de 
proteínas.   

 
 
Apartado 5: Os cereais  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 8 

- Os cereais  empregados  serán de calidade extra ou primeira e 
(primando) cereais de gran enteiro, por exemplo arroz integral. Os 
alimentos  que son fontes de  hidratos de carbono deben propoñerse 
no menú escolar da forma máis variada  posíbel,  evitando repetir  as 
pastas, patacas ou arroces nunha mesma semana.   

- No caso de  macarróns / espirais  elaboraranse segundo as normas 
das pastas alimenticias simples, con  sémola,  semolinas ou fariñas 
procedentes de trigo duro,  semiduro, branco ou as súas mesturas. 
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Apartado 6: O pan  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 9 

- O pan fornecerase con ou sen sal, presentado en bolos pequenos 
(ración) que serán transportados correctamente cumprindo coas 
normas sanitarias. 

 
Apartado 7: Cada menú debe estar constituído por dous pratos  seguindo as 
recomendacións de “Prato Saudábel” do seguinte xeito: 

- As verduras, hortalizas e froitas, sempre de tempada, deben 
representar un 50% do menú. As patacas non terán consideración de 
vexetal. 

- Os cereais (preferibelmente integrais) conformarán un 25% do 
menú: trigo integral, trigo sarraceno, quinoa, arroz integral, avea así 
como os alimentos elaborados con estes ingredientes como a pasta 
e o pan. Poderán incluírse tubérculos 2 veces na mesma semana. 

- As proteínas saudábeis representarán un 25% do menú: peixe, 
carne, legumes e froitos secos. Procurárase limitar o consumo de 
carnes vermellas e se non estarán permitidas as carnes procesadas 
(se  o proceso non é realizado nas propias cociñas). 

- Utilizarase alimentos ricos en graxas saudábeis con moderación e 
non están permitidas as graxas trans. 

- Excepcionalmente, máximo unha vez o mes ( 1 ración), podería 
incluír alimentos precociñados  

- As sobremesas doces e/ou demasiados graxas tales como  flanes,  
natillas ou pasteis serviranse esporadicamente en datas especiais 
(nadal , entroido...) 

 
Apartado 8: Os menús deben confeccionarse con alimentos de tempada e 
deben adaptarse á idade do usuario do servizo, elaborándose con produtos 
locais a poder ser.  
 
Apartado 9: Utilizarase o sal  iodada naquelas preparacións que necesiten ser 
salgadas. 
 
Apartado 10: Sen excepción non se usarán alimentos que conteñan na súa 
composición graxas trans ou graxas  hidroxenadas, como son as  margarinas, 
bolerías industriais,  galletería industrial etc...  
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Apartado 11: Non se condimentarán os pratos con caldos de carnes 
concentrados ou calquera aditivo que conteña na súa composición  
potenciadores do sabor por exemplo  glutamato  monosódico. 
 
Apartado 12: Os produtos lácteos  
 

- Descrición da calidade segundo Anexo I / lote 5 

- Os produtos lácteos que se empreguen non serán moi azucrados.  
Dando preferencia a lácteos tipo iogur, leites,  queixo  fresco…e 
quedando prohibidos os tipo flan,  natillas… coa excepción dunha 
preparación propia que cumpra tódolos requisitos do anexo I por 
lotes. 

 
Apartado 13: Calquera variación que se faga sobre os menús non poderá 
saírse das liñas xerais que rexen a confección dun menú escolar e deberá ser 
notificado, achegando a ficha técnica do prato no caso de que este non estea 
incluído no proxecto presentado a FOANPAS. 
  
Apartado 14: Ningún produto poderá conter aceite de palma. 
 
Apartado 15: Tódolos produtos deben cumprir o anexo I por lotes, cando o 
produto no está incluído en ningún lote, rexerase polo lote 12 
 
 Tanto para o menú  basal, como o vegano e/ou as dietas elaboradas, os 
criterios nutricionais para alimentos e bebidas, así como as racións 
estabeleceranse por grupo de idades, seguindo as recomendacións da NAOS. 
Anexo II deste prego de condicións e que polo tanto será de obrigado 
cumprimento. 
 
7.3.       Criterios de Avaliación mensual para os menús escolares 
 
 Os menús deben ser analizados  e elaborados  en función de catro  
factores básicos: 
 
1.  O número de veces que se recomenda o consumo dun alimento nun 

período dado.  
2. As comidas (xantar,  merenda,  cea) nas que adoita incluírse dun modo 

habitual  devandito alimento.  
3. Tódolos menús,  así como aquelas dietas  modificadas  por razóns de saúde 

que se afastan das recomendacións feitas para un ou varios alimentos. 
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Estes factores deben respectarse  sen que o menú perda, na medida do 
posíbel,  a composición nutricional recomendada. 

4. A creatividade  e variedade  dos menús, así como, que os mesmos poidan 
resultar atractivos para os crianzas. 

 
 Este método de Avaliación será empregado para avaliar os menús 
mensuais que a empresa concesionaria gañadora deste concurso presentará  
mensualmente  e de modo obrigatorio a FOANPAS.  
 Mensualmente tamén avaliarase que os menús realizados nunca baixen 
da puntuación acadada no concurso baixo o baremo de puntos de calidade. 
 
Obxectivos: 
 
 Ten como fin a avaliación obxectiva dos menús escolares. 
 
 Perseguir a excelencia na calidade nutricional dos menús destinados as 
crianzas. 
 
 
7.4. Normas para presentar o menú para a súa análise, control e aprobación 
mensual 
 

1. A empresa concesionaria debe presentar, antes do día 15 de cada mes 
para a súa análise, control e aprobación a FOANPAS, o menú  basal 
/vegano de cada mes e todos aqueles menús de dietas especiais que as 
empresas elaboren, xa sexan dietas obrigatorias, enumeradas  no 
prego de condicións, ou dietas que voluntariamente confeccione cada 
empresa. Estas dietas presentaranse como se detalla no apartado 
correspondente.  Isto inclúe ao mes de xuño no que se debe enviar o 
menú de setembro.  

2. Estas dietas deberán cumprir estritamente o prego e ser de unha 
calidade mínima da puntuación acadada no baremo do concurso. 

3. Débese entregar a relación de tódalas fichas técnicas debidamente  
referenciadas. O nome que se lle dá ao prato na planilla debe 
corresponder co da ficha técnica. Débese especificar a técnica de 
elaboración do menú. No caso de cambiar o produto débese enviar a 
FOANPAS a nova ficha técnica do provedor, que debe ser da mesma 
calidade ou superior ao que se tiña no momento do concurso. 

4. Non é responsabilidade de FOANPAS a realización da valoración dos 
menús, so a súa supervisión. Se un menú entregado non cumpre 
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nutricionalmente con este prego de condicións ou en calidade, ese 
menú non será aceptado e será responsabilidade da empresa 
concesionaria a súa modificación e correcta presentación inmediata 
para a súa aceptación. Os gastos desta situación correrán a cargo da 
empresa concesionaria e a reiteración desta situación tipificarase nas 
sancións do contrato. 

5. Cada prato debe estar valorado nutricionalmente de modo 
independente  e debe estar delimitado do seguinte, do pan e da 
sobremesa. 

6.  A suma dos nutrientes do primeiro prato, o segundo, a sobremesa  e o 
pan deben coincidir coa valoración reflectida na  planilla semanal. 

7. Débense especificar para cada alimento, e cada menú completo os 
seguintes datos: Kcal, proteínas, graxas e hidratos de carbono. 
Especificando as cantidades de azucres, proteínas animal /vexetal, sal.  

8. Na ficha técnica  de cada prato especificarase que técnica culinaria foi 
empregada para a súa elaboración (achegarase unha ou varias fotos de 
referencia de presentación). 

9. As etiquetas dos produtos elaborados de procedencia externa deben 
achegarse nun anexo independente a FOANPAS, para a súa aprobación. 

 
7.5.       Dietas especiais 
 
1. As dietas especiais poden presentarse en liña fría. (excepto sé un 

porcentaxe elevado, superior ao 30% do total que serán obrigatoriamente 
de liña quente) 

2. As dietas especiais, tanto as obrigatorias que regula o prego como as 
que a empresa concesionaria asuma voluntariamente, deben ser 
correctas desde o punto de vista nutricional, mais ademais terán que 
ser variadas, evitando a repetición  monótona de pratos. En ocasións 
poderase recorrer a alimentos propios da dieta especial, como o pan 
para celíacos na dieta apta para  celíacos, o leite sen lactosa para a dieta 
de intolerancia á  lactosa, etc., e de soia para a alerxia á proteína da 
vaca. Ver calidade de tódolos produtos segundo( Anexo I lote 12) 

3. Pódese buscar sinerxias entre dietas, mais isto non debe ser norma nin 
penalizar unhas dietas por outras. 

4. As dietas especiais  deben estar acompañadas dun cadro resumen que 
indique  as características  das mesmas, e entregarase mensualmente 
xunto coa menús basal e vegano para a aprobación. 

5. Estas dietas deben cumprir estritamente todo o especificado neste 
prego de condicións exceptuando condicións propias da dieta. 
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6.  As fichas dos pratos de menús de dietas especiais deben estar ben 
referenciadas  e entregarse  xunto á  planilla xeral da dieta especial. 

7.  A dieta  adstrínxente é unha dieta que se manterá nun curto período 
de tempo polo xeral,  por iso non se esixirá que os valores nutricionais 
sexan equivalentes aos do menú basal/vegano e considerarase correcto 
cando, como mínimo, presente 2-3 menús axustados ao protocolo 
deste tipo de dieta. 

8. Para as dieta de alerxia a algún tipo de froita bastará con indicar que 
unha froita é substituída por outra á que a persoa non é alérxica e non 
haberá que entregar unha valoración completa da dieta. 

9. Para as dietas de alerxia a peixe e/ou marisco e/ou ovo substituirase o 
peixe, marisco ou ovo por outros alimentos, proteicos, fronte aos cales 
non se teña alerxia. Isto farase respectando sempre os valores do total 
da inxesta. 

10. Para as dietas de alerxias ás leguminosas, substituiranse os legumes e  
leguminosas por carne, peixe e ovos (exceptuando nos casos do menú 
vegano que debe ser analizado especificamente). A frecuencia da carne 
non debe superar dúas nunha semana ou sete ao mes. 

11.  Para as dietas de intolerancia  á  lactosa  non bastará con substituír o 
lácteo  por froita, haberá que coidar a composición global da dieta. Esta 
dieta debe ter, características similares á dieta basal/vegana en canto a 
composición  nutricional;  se a dieta basal un día ten de sobremesa iogur  
desnatado, na de intolerancia á lactosa o iogur  desnatado  substituirase 
preferentemente  por iogur sen lactosa ou vegetal. 

12.  A dieta para persoas celíacas debe ser especialmente coidada, polo que 
a composición da mesma ten que ser igualmente equilibrada. 

 
 

8. PROPORCIÓN DE ALIMENTOS DE ÁMBITO LOCAL 
 
 Valorarase e premiarase a proporción en peso de alimentos de ámbito 
local con respecto ao total de materias primas usadas na confección dos 
menús, incluíndo a froita fresca, segundo un cómputo mensual. Ver Anexo I: 
produtos por lotes e Anexo III: Baremo 
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8.1.   Estacionalidade. 
 
 A utilización  de produtos de tempada abarata os custos e ofrecen  
maior  calidade,  por estar en sazón. Valorarase a presentación de menús que 
utilicen na súa confección produtos  de tempada dispoñíbeis e produtos de 
proximidade. Ver Anexo I: produtos por lotes e Anexo III: Baremo 
 
 Mensualmente realizarase o control da variedade de produtos de 
proximidade a través das fichas técnicas e de elaboración dos menús, enviadas 
pola empresa concesionaria, FOANPAS, a través da comisión de comedores 
e/ou persoas responsábeis da mesma, poderá facer recomendacións e/ou 
eliminar/introducir alimentos e produtos. 
 
8.2.  Categorías de alimentos. 
 
 Valorarase  que os alimentos  de proximidade que se incorporen  aos 
menús sexan variados. A este  respecto establécense as seguintes categorías 
de alimentos: 
 

Ver Anexo I. Lotes 
 
8.3. Provedores de produtos de proximidade 
 
 Con criterios de sustentabilidade ambiental, primarase a proximidade 
da subministracións polo que supoñen de redución das emisións de CO2 polo 
transporte. As empresas licitadoras presentarán unha listaxe dos seus 
provedores de produtos de proximidade, indicando a dirección do seu 
almacén de distribución. Devanditos provedores estarán en posesión dos 
certificados por un organismo de control autorizado para a produción de 
proximidade.  
 
 
8.4.    Cronograma 
 
 A finais de cada mes débese enviar o menú do mes seguinte a FOANPAS 
(é dicir en Xaneiro enviarase o menú de marzo, en febreiro o de Abril....). Isto 
inclúe ao mes de xuño no que se debe enviar o menú de setembro. Entre o 5 
e 20 de cada mes revisarase e aprobará o menú proposto pola empresa 
concesionaria. 
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9. PLANIFICACIÓN PROGRAMA  DE ACTIVIDADES  LÚDICO-
EDUCATIVAS A DESENVOLVER DURANTE O TRAMO 
HORARIO DE DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO DE 
COMEDOR. 
 
 As actividades deberán contemplar as especiais características do 
servizo de comedor, é por isto que deben diferenciarse dous grupos distintos 
de actividades: 
 
a) Actividades relacionadas  coa alimentación  e hábitos  saudábeis  que se 
desenvolverán durante o acto da comida, así como antes e despois.  Neste 
sentido é fundamental: 
 

- A limpeza das mans antes de iniciar a comida. 

- O lavado  de dentes e mans con posterioridade á comida. 

- Hábitos de compostura durante a comida. 

- Hábitos relacionados directamente cos alimentos. 
 
 
b) Actividades para os tempos de lecer que preceden á comida ou 
posteriores á mesma. As actividades que se realicen nestes momentos deben 
estar planificadas,  temporizadas, estruturadas  e  secuenciadas. 
 

As actividades que se programen deben contribuír á consecución duns 
obxectivos básicos: 

- Lograr unha sa e agradábel convivencia nos momentos que se produzan 
os tempos libres. 

- Evitar e/ou suprimir as actitudes agresivas como móbil de relación 
interpersoal. 

- Desenvolver no alumnado o hábito do uso creativo do lecer e o tempo 
libre. 

- Lograr  que o tempo destinado á hora libre sexa un momento de goce  
da convivencia  e aprendizaxe, tanto para o alumnado como para o 
persoal que o ten ao seu cargo. 

- Reducir, na medida do posíbel, o risco de accidentes. 

- Contribuír a unha formación integral a través do xogo. 

- Potenciar a creación de hábitos de vida saudábeis. 
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- Favorecer a comunicación, a cooperación  e a convivencia entre o 
alumnado.  

- Contribuír a formación en igualdade de xénero e a erradicar conductas 
sexistas 

- Favorecer a integración e á normalización da diversidade en xeral e en 
particular á afectivo-sexual. 

- Reducir o ruído no comedor. 
 
 Estas actividades programadas durante os tempos libres do comedor 
deben estar adaptadas á idade e características das crianzas aos que van 
dirixidas, ser variadas  e fomentar  a participación  e o traballo en equipo. 
 
 O  abano de actividades idóneo para estes tempos que preceden á 
comida ou posteriores á mesma poden englobar  xogos de mesa, xogos 
cooperativos,  xogos didácticos, xogos para desenvolver a habilidade mental, 
xogos lingüísticos: trabalinguas,  poesías,  adiviñas, etc., xogos simbólicos, 
xogos de desenvolvemento lóxico, xogos tradicionais ou cancións. 
 
 O fondo do programa de actividades debe ser o obxectivo de fomentar 
o desenvolvemento de hábitos de hixiene e alimentación e aproveitar  os 
múltiples elementos que o acto da alimentación ofrécenos para deseñar as 
devanditas actividades: normas de hixiene, utensilios de hixiene, utensilios 
para a  comida, alimentos, tipos de comidas en base á saúde, formas de 
alimentación en distintos lugares…. 
 
 O programa  de actividades que se deseñe para a súa realización 
durante o tempo que está a funcionar o servizo de comedor deberá constar 
dos seguintes apartados  e deben, e sempre  baixo o prisma do lúdico, 
compaxinar actividades  en que as crianzas realicen  actividade  intelectual  e 
actividade  física  moderada constando dos seguintes apartados: 
 

- Contextualización. 

- Xustificación do programa. 

- Obxectivos do programa. 

- Actividades a realizar secuenciada por ciclos dentro da educación  
Infantil e  Primaria. 

- Adaptación das actividades en base á atención á diversidade. 

- Metodoloxía a empregar. 

- Temporalización. 

- Recursos  (Humanos  e materiais). 
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10.   INSPECCIÓN  E CONTROL DO SERVIZO. 
 
 Para supervisar o adecuado cumprimento do contrato obxecto do 
presente prego, a empresa concesionaria designará unha persoa, con poderes 
suficientes para a resolución de cantos defectos e incidencias sexan 
observados, sempre que non supoñan modificacións do mesmo non 
autorizadas 
 
10.1      Auditorías de control. 
 
 FOANPAS estabelecerá  aqueles sistemas  de control de calidade que 
considere adecuados, de forma periódica, para facer a comprobación, tanto 
da calidade como da cantidade das materias  primas empregadas  e dos 
produtos elaborados nas cociñas, do cumprimento das normas sanitarias e de 
hixiene durante a manipulación dos alimentos e dos locais e materiais  
empregados,  así como do aseo do persoal laboral e do cumprimento de 
calquera outra obrigación asumida pola empresa concesionaria. 
 
 Para exercer as funcións de control e inspección que se deriven do 
contrato para estabelecer co concesionario do servizo FOANPAS contará 
cunha persoa ou grupo de persoas representante ante a empresa 
concesionaria. 
 
 O citado persoal de FOANPAS poderá realizar inspeccións sobre a forma 
de condimentación, distribución e hixiene  das  comidas que se sirvan,  así 
como do grao de limpeza existente sobre as dependencias  e instalacións,  o 
material  e utensilios. Devandita representación estará dotada da autoridade 
suficiente como para someter a control a calidade e cantidade dos produtos 
empregados nos menús, podendo modificar unha ou outra, e mesmo ambas, 
ou esixir a retirada dos devanditos produtos, se ao seu criterio non cumpran 
cos mínimos esixíbeis. Caso de infracción ou incumprimento das estipulacións 
estabelecidas no presente prego ou nas que se puidesen posteriormente  
incluír no contrato, FOANPAS redactará unha acta de incidencias na que se 
farán constar as deficiencias observadas na calidade do servizo. Desta forma 
o órgano de contratación notificará á empresa concesionaria os 
incumprimentos que puidesen ser detectados, os cales darán lugar ás sancións 
oportunas e/ou á resolución do contrato. Tres actas de non conformidade 
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poderán ser causa de rescisión do contrato. Se tras a terceira acta de non 
conformidade FOANPAS  
decide non poñer en marcha a rescisión do contrato, será necesaria una máis 
para rescindir o contrato, e así sucesivamente.   
 
 No caso de que se decida a rescisión do contrato, FOANPAS non 
satisfará cantidade algunha en concepto de indemnización. 
 
10.2        Seguridade Alimentaria.  
 
 É responsabilidade da empresa concesionaria o cumprimento  de 
tódolos  aspectos recolleitos na normativa aplicábel en materia de hixiene dos 
alimentos, en base ao estipulado  no  artigo  17.1 do  Regulamento 178/2002 
do Parlamento Europeo do 28 de xaneiro de 2002. 
 
 
10.3.       Garantía do servizo. 
 
 Co fin de garantir o correcto funcionamento do servizo escolar  de 
comedor na   rede de FOANPAS, as empresas licitadoras presentarán unha 
proposta de garantía de funcionamento do devandito servizo, prevendo a 
cobertura ao usuario autorizado no caso de que se producisen avarías nas 
instalacións ou calquera outro tipo de imprevistos.  
 Na devandita proposta farase referencia ao tempo máximo de solución 
das incidencias (tendo en conta que non se admitirá tempo de solución de 
incidencia superior a 10 días naturais) indicando as medidas compensatorias 
previstas para o caso de que o servizo non se preste con normalidade e 
conforme ás prescricións técnicas aprobadas 
 

11. RÉXIME DE PENALIDADES APLICABEIS AO NON 
CUMPRIMENTO  DO CONTRATO. 

 
11.1 Sen prexuízo das posibilidades de resolución polo incumprimento 

das obrigas que se refiren nestes pregos, a súa demora facultará a 
FOANPAS para a imposición de penalidades nos termos sinalado 
nestes pregos e no artº 212 TRLCSP 

11.2 As penalidades faranse efectivas mediante a súa dedución das 
facturas, respondendo a garantía definitiva, en todo caso, da súa 
efectividade.  
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11.3 As infraccións cualificaranse en leves, graves e moi graves, 
segundo as circunstancias concorrentes, e especificamente, 
atendendo ao menos ou maior perxuízo que con elas se cause o 
funcionamento do servizo ou ao público en xeral. 

 

 Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 
 

a) Non elaborar os menús especiais adaptados ás intolerancias ou alerxias 
alimentarias ou enfermidades diagnosticadas ao alumnado.  

b) As intoxicacións alimentarias que afecten a un mínimo do 10 % das 
persoas usuarias dun ou de varios comedores escolares.  

c) Deixar de subministrar completa ou parcialmente o menú a todos ou a 
un mínimo do 50 % das persoas usuarias.  

d) Non desenvolver efectivamente as actuacións divulgativas teóricas e 
prácticas sobre nutrición, dietética e habilidades persoais na mesa.  

e) Non coidar as condicións de manipulación e almacenaxe e conservación 
dos alimentos preparados, sempre que supoñan risco para a saúde.  

f) Non conservar mostras das comidas servidas, tanto dos menús 
ordinarios como dos menús especiais, no seu caso, durante un mínimo 
de 72 horas.  

g) Non proceder á substitución inmediata do persoal asignado ao contrato 
que cause baixa, a fin de acadar a cobertura total e continua dos postos 
de traballo ofertados para a contratación.  

h) Non impartir ao persoal asignado á execución do contrato a formación 
que asegure a súa cualificación profesional para a realización axeitada 
das tarefas que teñan asignadas.  

i) Os incumprimentos que causen un prexuízo económico a FOANPAS 
superior a 3.000,01 € ou que orixinen un beneficio para a empresa 
superior a 3.000,01 €.  

j) A comisión de tres infraccións sancionadas e cualificadas como graves 
no transcurso da execución do contrato.  

k) A reiteración de dúas ou máis infraccións graves no período de seis 
meses.  

l) Incumprimento, en calquera momento da execución do contrato, da 
puntuación acadada no concurso nos parciais do baremo. 
Entendéndose por incumprimento a obter unha puntuación menor á 
acadada no baremo no momento do concurso, tanto na totalidade 
como nas puntuacións parciais. 
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m) Non achegar nos prazos previstos a FOANPAS as fichas técnicas 
elaboradas para cada un dos pratos incluídos na selección dos menús, 
así como a relación de provedores dos produtos utilizados.  

n) Non manter ao longo de toda a vixencia do contrato e das súas 
prórrogas, no seu caso, a cobertura de riscos de responsabilidade civil 
e intoxicación alimentaria, a adscrición dos medios materiais e persoais 
necesarios para a axeitada execución do contrato  

o) O incumprimento das obrigas legais de subrogación laboral, así como 
das obrigas legais ordinarias e de seguridade social que lles 
corresponden ás empresas contratistas respecto dos seus 
traballadores.  

p) Os impagamentos probados a provedores e subcontratistas por parte 
das adxudicatarias, transcorridos dous meses dende o subministro 
efectivo das mercadorías contratadas ou a prestación efectiva dos 
servizos subcontratados. 

q) Ceder , subarrendar ou traspasar a totalidade ou parte do obxecto do 
r) contrato, baixo calquera modalidade ou titulo, sen previa autorización 

de FOANPAS.  
s) O incumprimento da lexislación vixente en materia de 

confidencialidade 
t) de datos persoais e sen perxuizo das responsabilidades civís e penais 

que puidesen derivarse para o contratista.   
u) Falsear información a subministrar ao órgano de control de FOANPAS, 

a. de conformidade co disposto neste prego de condicións técnicas 
e  económicas.   

v) O incumprimento da obriga da empresa contratista de manter en bo 
estado de uso e conservación os bens e instalacións adscritos ao 
contrato, sempre que mediara requirimento para a corrección  destas 
circunstancias, non atendido no prazo dun mes.  

w) O incumprimento reiterado das ordes de FAONPAS para execución do 
contrato que sexan procedentes de acordo co contido deste prego , ao 
prego de condicións técnicas económicas e da normativa vixente.  

 

 Considéranse infraccións graves as seguintes: 
 

a) Non respectar a relación de menús ofertados, repetindo algún deles sen 
ter servido tódolos demais ou cambiando uns pratos por outros sen 
autorización previa.  
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b) Non ter adscrito ao servizo as persoas necesarias para os labores de 
apoio e atención ao alumnado, segundo o número esixido pola ratio 
máis o que se comprometera a adscribir ao servizo na súa oferta.  

c) As intoxicacións alimentarias que afecten menos do 10 % das persoas 
usuarias dun ou de varios comedores escolares.  

d) A utilización de produtos que non sexan biodegradábeis e non 
contaminantes nas labores de limpeza. 

e) Non gardar, custodiar e preservar os bens propiedade da 
Administración ou de FOANPAS dos que dispoña para a prestación do 
servizo, así como non mantelos ao finalizar o servizo diario de comedor.  

f) As deficiencias graves na composición alimentaria que supoñan un 
cambio nos grupos alimentarios dos menús propostos, ou a aparición 
nos menús de obxectos estraños. 

g) A ausencia dos ingredientes requiridos na composición de cada prato 
ou a utilización insuficiente deles, de acordo coas fichas técnicas de 
cada prato elaboradas para o efecto.  

h) Deficiencias graves nas condicións de limpeza ou mantemento das 
instalacións, mobiliario ou enxoval.  

i) Deixar de subministrar completa ou parcialmente o menú a menos do 
50 % das persoas usuarias.  

j) Os incumprimentos que causen un prexuízo económico a FOANPAS 
superior a 1.000,01 €. ou que orixinen un beneficio para a empresa 
superior a 1.000,01 €.  

k) O incumprimento de calquera das obrigas das empresas contratistas 
estabelecidas nestes pregos. 

l) A comisión de tres infraccións sancionadas e cualificadas como leves no 
transcurso da execución do contrato.  

m) A comisión de dúas infraccións sancionadas e cualificadas como leves 
no transcurso  de seis meses da execución do contrato 

n) A obstrución polo adxudicatario do control e fiscalización que debe 
exercer o órgano de supervisión e control de FOANPAS , cando non sexa 
cualificada de moi grave.  

o) A falta de contratación de pólizas de seguro que garantan en contía 
suficiente as responsabilidades q que se refiren este prego e o de 
condicións técnica e económicas.  
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 Considéranse infraccións leves: 
 

a) Non comunicar coa frecuencia precisa a programación sobre os menús 
mensuais a FOANPAS, ou que a información non sexa accesíbel a 
persoas con calquera tipo de discapacidade.  

b) Non estar o persoal adscrito ao servizo debidamente uniformado de 
acordo coas ordenanzas laborais vixentes.  

c) Defectos leves nas condicións de limpeza das instalacións, mobiliario ou 
enxoval.  

d) Calquera outro incumprimento das obrigas contractuais que non teña 
cualificación de grave ou moi grave.  

e) Cando a infracción cometida transcenda o ilícito administrativo e revista 
os caracteres de delito ou falta  , a Xunta directiva de FOANPAS, porá 
en coñecemento das autoridades xurídicas competentes.  
 

 

 Sancións: 
  
As infraccións cometidas polo xestor sancionaranse da seguinte forma:  
 
a. As infraccións leves poderán ser sancionadas con multas de contía 

non superior os 3.005.6 euros.  
 

b. As infraccións graves poderán ser sancionadas con multas de contía 
entre os  3.005.6 euros e os 9.015,18 euros  

 

c. As faltas moi graves poderán ser sancionadas con multas de contía 
non superior os 30.050,60 euros ou declarar a resolución do 
contrato.  

 

 Así mesmo:  
 

- Aplicación e pagamento destas penalidades non exclúe a 
indemnización a que FOANPAS poida ter dereito por danos e 
prexuízos causados por incumprimentos imputábeis ao 
adxudicatario. E todo caso, a garantía responderá de efectividade 
daquelas , can  do non poidan deducirse dos documentos de 
pagamento ao contratista.  
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-  Se  con cargo á garantía definitiva se fan efectivas penalidades ou 
indemnizacións , o adxudicatario deberá repoñer ou ampliar a 
garantía na contía que corresponda no prazo de quince días dende 
que se fagan efectivas as devanditas penalidades ou indemnizacións. 

 
 As acumulacións das distintas infraccións produciranse 
independentemente de que os feitos tiveran lugar no mesmo centro ou en 
centros distintos. 
 Estas sancións  contractuais establécense sen prexuízo das sancións 
administrativas ou de calquera outra índole que puidesen proceder. 
 
 As infraccións e sancións, notificaranse mediante burofax ou outros 
medios que acrediten o envío  á empresa concesionaria, e se tomará nota das 
mesmas no Libro de infraccións da empresa concesionaria. 
 
 As infraccións e sancións poderán ser impugnadas pola empresa 
mediante  os tribunais ordinarios. 

 
 Serán causas de resolución deste contrato as seguintes: 
 

a) O incumprimento total das obrigas que supoñen o fondo do 
contrato. 
b) A retirada á empresa concesionaria da autorización sanitaria de 
funcionamento por parte da autoridade sanitaria competente. 
c) A falta de presentación de informes favorábeis de Supervisión de 
sistemas de autocontrol ou de auditorías. 
d) O incumprimento da ratio do persoal adscrito en función do 
número de comensais habituais en cada comedor escolar, da 
categoría profesional e do número de horas do contrato. 
e) O incumprimento de calquera das obrigas laborais, sociais ou 
fiscais. 
f) A ruptura do proceso de elaboración nas cociñas centrais, 
abatemento de temperatura e mantemento da cadea en frío, ata a 
rexeneración ou quecemento dos pratos nos centros escolares no 
sistema CATERIN-CERCA (liña fría). 
g) Calquera outra así cualificada nos pregos de cláusulas das bases. 

 
 Para o caso de resolución do contrato por falta imputábel á 
concesionaria, establécese unha indemnización que se calculará aplicando un 
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20% sobre a facturación total mensual media devengada ata entón, 
multiplicada polos meses que queden de curso escolar. 
 
DISPOSICIÓNS FINAIS: 
 

 Tódolos gastos da publicidade dos anuncios na prensa correrán a 
cargo da empresa adxudicataria desde contrato. 
 O contrato asinarase polo prazo do curso escolar 2020-2021 con 
posibilidade de ser prorrogado por un ano máis, de mutuo acordo 
por ambas partes. 

 
 Para a interpretación e resolución dos conflitos derivados do presente 
convenio, as partes, con renuncia a calquera outro foro que puidera 
corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais da cidade de 
Vigo. 
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ANEXO I 
 

LOTES E CALIDADE 
 

 
 A continuación vamos definir os lotes dos alimentos que serán 

baremados e definidos neste prego: 

1. LOTE 1. CARNE DE TENREIRA/PORCO 

Este primeiro lote está adicado a definir a calidade da carne de 

tenreira/porco que será incluída nos menús dos comedores das escolas 

xestionadas por FOANPAS:   

A) Produto: Carne de tenreira/porco.  

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 25% de produtos procedente de gandaría ecolóxica (inclusive 

en período de conversión), acreditados e certificados conforme 

aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control e 

certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou 

equivalentes de conformidade máis restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xenericamente ou transxénicos.  
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C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas paridas de carne utilizada na elaboración dos nosos 

menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e denominación ecolóxica para cada produto, código 

organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA.  

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto subministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores e coas comedores das escolas. Dito rexistro 

deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función.  

 

2. LOTE 2. CARNE DE POLO E/OU COELLO 

Este lote está adicado a definir a calidade da carne de polo e coello que 

será incluída nos menús dos comedores das escolas xestionadas por 

FOANPAS:   

A) Produto: Carne de polo e/ou coello.  

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 25% de produtos procedente de gandaría ecolóxica (inclusive 

en período de conversión), acreditados e certificados conforme 

aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control e 

certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou 

equivalentes de conformidade máis restritivo 
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- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas paridas de carne utilizada na elaboración dos nosos 

menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e nominación ecolóxica para cada produto, código 

organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA.  

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito 

rexistro deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función.  

 

3. LOTE 3. OVOS 

A) Produto: Ovos  

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 25% de produtos procedente de gandaría ecolóxica (inclusive 

en período de conversión), acreditados e certificados 

conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do 



 

62 
 

control e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) 

ou equivalentes de conformidade máis restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de ovos utilizadas na elaboración dos nosos 

menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada produto, 

código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA.  

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito 

rexistro deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función.  

 

4. LOTE 4. PEIXE 

A) Produto: Peixe   

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% de produto sen espiñas, sen escamas e fileteado.  

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  
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- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

- 100% de produto de tempada.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de peixe utilizadas na elaboración dos nosos 

menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada produto, 

código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA 

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito 

rexistro deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función.  

 

5. LOTE 5. IOGURES 

A) Produto: Iogures 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 25% de produtos procedente de gandaría/agricultura 

ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 
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- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de lácteos utilizadas na elaboración dos 

nosos menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada produto, 

código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA 

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito 

rexistro deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función.  

 

6. LOTE 6. FROITAS E VERDURAS 

A) Produto: froitas e verduras 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 
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ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

- As froitas presentaranse limpas e sas, sen pezas nin partes 

danadas ou golpeadas, sen restos de terra, pedras, lesmas ou 

vermes.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de verduras e froitas utilizadas na 

elaboración dos nosos menús deben ter un albarán propio e en cada 

albarán deberá constar: razón social, data, produto recepcionado co 

seu lote e cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada 

produto, código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA 

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos que 

compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, relación 

con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito rexistro deberá 

estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas responsábeis que 

asigne FOANPAS, parte contratante, para esta función. 

 

7. LOTE 7. LEGUMES E SEMENTES 

A) Produto: Legumes e sementes: Avea en gran, arroz integral, arroz 

branco, garavanzo, lentella. (poderanse propor outras legumes ou 

sementes que cumpran os requisitos descritos) 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 
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- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de legumes e sementes utilizadas na 

elaboración dos nosos menús deben ter un albarán propio e en cada 

albarán deberá constar: razón social, data, produto recepcionado co 

seu lote e cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada 

produto, código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA 

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos que 

compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, relación 

con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito rexistro deberá 

estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas responsábeis que 

asigne FOANPAS, parte contratante, para esta función. 

 

8. LOTE 8. PASTA 

A) Produto: Pasta: macarróns e espirais (non espaguetes nin 

tallaríns), lasañas e canelóns 
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B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

–  Tódalas partidas de pastas  utilizadas na elaboración dos 

nosos menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote e 

cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada produto, 

código organismo certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA 

–  Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto suministro e 

prestación contractual e que teña lugar con calquera dos aspectos 

que compoñan o servizo: Suministros, elaboración, transporte, 

relación con provedores/as e coas comedores das escolas. Dito 

rexistro deberá estar dispoñíbel para ser consultado polas persoas 

responsábeis que asigne FOANPAS, parte contratante, para esta 

función. 

 

9. LOTE 9. PAN 

A) Produto: Pan 
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B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

- Elaborado con lévedo natural tamén chamada “madre”, 

salvaxe ou espontánea. 

- O pan será fresco do día 

C) Xestión documental e trazabilidade:  

- Tódalas partidas de pan  utilizadas na elaboración dos nosos 

menús deben ter un albarán propio e en cada albarán deberá 

constar: razón social, data, produto recepcionado co seu lote 

e cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) para cada 

produto, código organismo certificador, cliente, sinatura, 

prezo, IVA. 

- Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto 

suministro e prestación contractual e que teña lugar con 

calquera dos aspectos que compoñan o servizo: Suministros, 

elaboración, transporte, relación con provedores/as e coas 

comedores das escolas. Dito rexistro deberá estar dispoñíbel 



 

69 
 

para ser consultado polas persoas responsábeis que asigne 

FOANPAS, parte contratante, para esta función. 

 

10. LOTE 10. ACEITES 

A) Produto: Aceite 100% oliva virxe extra. 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 100% de alimento fresco conforme á descrición do Código 

Alimentario Español.  

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

- Os envases entregaranse en correctas condicións e 

debidamente etiquetados.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

- Tódalas partidas de aceites utilizadas na elaboración dos 

nosos menús deben ter un albarán propio e en cada albarán 

deberá constar: razón social, data, produto recepcionado co 

seu lote e cantidade, e nominación ecolóxica (se procede) 

para cada produto, código organismo certificador, cliente, 

sinatura, prezo, IVA. 
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- Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto 

suministro e prestación contractual e que teña lugar con 

calquera dos aspectos que compoñan o servizo: Suministros, 

elaboración, transporte, relación con provedores/as e coas 

comedores das escolas. Dito rexistro deberá estar dispoñíbel 

para ser consultado polas persoas responsábeis que asigne 

FOANPAS, parte contratante, para esta función. 

 

11. LOTE 11. CONSERVAS DE TOMATE 

A) Produto: conserva de tomate. 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  

- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

- Os envases entregaranse en correctas condicións e 

debidamente etiquetados (tanto se son mercados como se 

son elaborados en interno pola empresa adxudicataria) 

C) Xestión documental e trazabilidade:  

- Tódalas partidas de conserva de tomate utilizadas na 

elaboración dos nosos menús deben ter un albarán propio e 

en cada albarán deberá constar: razón social, data, produto 
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recepcionado co seu lote e cantidade, e nominación 

ecolóxica (se procede) para cada produto, código organismo 

certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA. 

- Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto 

suministro e prestación contractual e que teña lugar con 

calquera dos aspectos que compoñan o servizo: Suministros, 

elaboración, transporte, relación con provedores/as e coas 

comedores das escolas. Dito rexistro deberá estar dispoñíbel 

para ser consultado polas persoas responsábeis que asigne 

FOANPAS, parte contratante, para esta función. 

 

12. LOTE 12. ALIMENTOS VARIOS 

A) Produto: Alga kombu, cogomelos, sal, fariña de arroz (produto apto 

para persoas celíacas), macarróns de arroz (produto apto para persoas 

celíacas), espirais de arroz (produto apto para persoas celíacas), outras 

pastas de arroz, feixóns brancos, feixóns negros ou pintos, trigo 

sarraceno, lentella vermella, millo, maíz, tahín e vinagres 

B) Características técnicas e de calidade obrigatorias: 

- Aqueles produtos aptos para persoas celíacas, deben incluír 

unha especificación clara no etiquetado e ficha técnica que o 

certifique.  

- 100% do produto non conxelado, non pode ter pasado por 

procesos de ultra conxelación. 

- 50% de produtos procedente de agricultura ecolóxica 

(inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano 

encargado do control e certificación das producións 

ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de conformidade máis 

restritivo 

- 100% produto non procesado (sen aditivos, colorantes, 

antioxidantes, conservantes, edulcorantes, sulfitos, 

estabilizadores ou potenciadores de sabor).  
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- Produto 100% con total prohibición e exclusión de produtos 

modificados xeneticamente ou transxénicos.  

C) Xestión documental e trazabilidade:  

- Tódalas partidas de alimentos varios utilizadas na 

elaboración dos nosos menús deben ter un albarán propio e 

en cada albarán deberá constar: razón social, data, produto 

recepcionado co seu lote e cantidade, e nominación 

ecolóxica (se procede) para cada produto, código organismo 

certificador, cliente, sinatura, prezo, IVA. 

- Xestión de incidencias. Deberase xestionar e anotar en un 

rexistro calquera incidencia que afecte ao correcto 

suministro e prestación contractual e que teña lugar con 

calquera dos aspectos que compoñan o servizo: Suministros, 

elaboración, transporte, relación con provedores/as e coas 

comedores das escolas. Dito rexistro deberá estar dispoñíbel 

para ser consultado polas persoas responsábeis que asigne 

FOANPAS, parte contratante, para esta función. 
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ANEXO II: 

CRITERIOS NUTRICIONAIS PARA 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

 
 
TABOA 1:  
 
 

 
Enerxía ou 

nutrinte 
 

 
Contido por 

porción 

 
Contido por 

100g* 

 
Contido por 

100ml* 

Enerxía 

 
<  200 

quilocalorías 
 

< 400 
quilocalorías 

< 100 
quilocalorías 

Graxa total 
< 7,8 g 

 
<15,6 g <3,9 g 

Graxa saturadas 
<2,2 g 

 
<4,4g <1,1g 

A G Trans 
<0,5 g 

 
<1g <0,25 g 

Azucres 
<15 g 

 
<30 g <7,5 g 

Sal / Sodio 
< 0,5 g sal/ 

200mg sodio 
 

<1 g sal / 400mg 
sodio 

<0,25g/ 100mg 
sodio 
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TÁBOA 2: TAMAÑO ORENTATIVO DAS RACIÓNS PARA A POBOACIÓN EN 

IDADE ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patacas (prato 

principal)
150 – 200 g 1 unidade pequena 200 -250 g 1 unidade mediana

Patacas 

(acompañamento)
90-100 g 1 unidade pequena 90 -100 g 1 unidade pequena

Arroz ou pasta 

(prato principal)
50-60 g

1 prato pequeno 

(prato fondo)
60 -80g

1prato mediano 

(prato fondo)

Arroz ou pasta

(sopa)

Pan tipo barra 

(acompañamento)
30 g 1 porción pequena 30 g 1 porción pequena

30 g 1 rebanda pequena 30 g 1 rebanda pequena

LACTEOS

CEREAIS, 

LEGUMES E 

TUBERCULOS

Leite (sobremesa)

Legumes (prato 

ppal.)

Arroz ou pasta 

(acompañamento)

Pan tipo payés 

(acompañamento)

20-25 g
1 prato medio (prato 

fondo)
20-25g

1 prato medio (prato 

fondo)

20-25 g

1 cullerada sopeira de 

arroz. 2 culleradas 

sopeiras de pasta

20-25 g

1 cullerada sopeira 

de arroz. 2 culleradas 

sopeiras de pasta

30g 2 culleradas sopeiras 60 g 4 culleradas sopeiras

Legumes 

(acompañamento)
15g 1 cullerada pequena 30 g 2 culleradas sopeiras

Queixo (ración) 25-30 g 1 rebanda fina 50-60 g 2 rebandas finas

100ml
1 vaso pequeno ou ½ 

vaso
200ml 1 vaso

3-6 ANOS

GRAMAXE MEDIA RACIÓN MEDIA RACIÓN

7-  12 ANOS

GRAMAXE
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Acompañamento 60 - 75g
1 prato pequeno 

(prato prano)
60 - 75g

1 prato pequeno 

(prato prano)

Costelas de 

cordeiro 
70 - 80g 2 costelas de cordeiro 100 -120g

3 costelas de 

cordeiro

Carne picada 

(albondegas, etc..)
30 - 60g

1 prato pequeno 

(prato prano)
80 -90g 

1 prato pequeno 

(prato prano)

Carne picada 

(acompañamento 

pasta)

15-20 g 1 cullerada sopeira 20-30 gr
1 cullerada sopeira 

abondosa

VERDURAS

Polo (estufado, 

asado...)

CARNES, 

AVES E 

PEIXES

Bisté

Peixe en filetes

80 -90g 1 muslo pequeno 150-160g 1 muslo

70-80g 1 filete pequeno 100-120g 1 filete pequeno

50 - 60g 1 bisté pequeno 80 - 90g 1 bisté pequeno

Costeleta de porco 70 - 80g 1 costeleta  pequena 100 -120g 1 costeleta  grande

Prato Principal 120 - 150g
1 prato medio (prato 

prano)
120 - 150g

1 prato medio (prato 

prano)

3-6 ANOS

GRAMAXE
MEDIA 

CULINARIA

MEDIA 

CULINARIA

7-  12 ANOS

GRAMAXE

Embutidos e fiames 25-30g

1 rebanda fina tipo 

xamón ou 6 finas de 

chourizo

25-30g

1 rebanda fina tipo 

xamón ou 6 finas de 

chourizo

DERIVADOS 

(CARNE) E 

OVOS

FROITA froita fresca 80 -100g 1 peza pequena 150-200g 1 peza media

ovo 1 Unidade 1 unidade

3-6 ANOS

GRAMAXE
MEDIA 

CULINARIA

MEDIA 

CULINARIA

7-  12 ANOS

GRAMAXE
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ANEXO III: 
BAREMO 

 
BAREMO CATERING CURSO 2020/2021 

1º PUNTO BAREMÁBEL: MENÚS 

CALIDADE, COMPOSICIÓN, ELABORACIÓN E 

PRESENTACIÓN 

1.1  CALIDADE, COMPOSICIÓN E ELABORACIÓN  

(ata 725 puntos) 
Baremarase por lotes de produto en 12 lotes s/ seguintes 

especificacións. Cada lote acadará ata un máximo de puntos, segundo se 

explica a continuación. 

 

1.1.1 Lote Carne de tenreira/porco: Máximo 60 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (gandaría ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  
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b) Denominación Orixe Protexida (DOP) ou Indicación Xeográfica 

Protexida (IGP).  

Outorgaranse 10 puntos se o  100% do produto posúe DOP-

Denominación de Orixe Protexida ou IGP- Indicación Xeográfica Protexida 

(IGP).  

c) Raza autóctona: 

Outorgaranse 10 puntos se o 100% do produto procedede razas 

autóctonas ou equivalente. Deberase entregar xustificante da merca da 

carne ou calquera outro xustificante acreditativo deste punto. 

d) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. 

Outorgaranse 15 puntos polo emprego de canais directos de 

comercialización (sen empresa ou persoa intermediaria) ou 10 puntos por 

canal curto de comercialización (ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

e) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción, 

sacrificio e transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros 

da sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 
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1.1.2 Lote Carne de Polo ou coello: Máximo 80 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (gandaría ecolóxica). 

Outorgaranse ata 30 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Denominación Orixe Protexida (DOP) ou Indicación Xeográfica 

Protexida (IGP).  

Outorgaranse 10 puntos se o  100% do produto posúe DOP-

Denominación de Orixe Protexida ou IGP- Indicación Xeográfica Protexida 

(IGP).  

c) Raza autóctona: 

Outorgaranse 10 puntos se o 100% do produto procedede razas 

autóctonas ou equivalente. Deberase entregar xustificante da merca da 

carne ou calquera outro xustificante acreditativo deste punto. 

d) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. 

Outorgaranse 20 puntos polo emprego de canais directos de 

comercialización (sen empresa ou persoa intermediaria) ou 15 puntos por 

canal curto de comercialización (ata 1 intermediario/a). 
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Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

e) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción, 

sacrificio e transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros 

da sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

P= Pmáx *% ofertado 

 

1.1.3 Lote Ovos   Máximo 65 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (gandaría ecolóxica). 

Outorgaranse ata 25 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  
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b) Denominación Orixe Protexida (DOP) ou Indicación Xeográfica 

Protexida (IGP).  

Outorgaranse 10 puntos se o  100% do produto posúe DOP-

Denominación de Orixe Protexida ou IGP- Indicación Xeográfica Protexida 

(IGP).  

c) Raza autóctona: 

Outorgaranse 10 puntos se o 100% do produto procedede razas 

autóctonas ou equivalente. Deberase entregar xustificante da merca dos 

ovos ou calquera outro xustificante acreditativo deste punto. 

d) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. 

Outorgaranse 10 puntos polo emprego de canais directos de 

comercialización (sen empresa ou persoa intermediaria) ou 5 puntos por 

canal curto de comercialización (ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

e) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da 

sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 
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1.1.4 Lote Peixe   Máximo 45 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Maior calidade e idoneidade do produto. 

Este punto será valorado segundo o seguinte detalle: Outorgaranse 20 

puntos 100% de produto fresco ofertado (non tendo sufrido ningún proceso 

de conxelación). Os puntos repartiranse acordo a seguinte fórmula. 

   P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. 

Outorgaranse 15 puntos polo emprego de canais directos de 

comercialización (sen empresa ou persoa intermediaria) ou 10 puntos por 

canal curto de comercialización (ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

c) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de pesca e 

sacrificio estea situado, como máximo, a 1000 quilómetros da sede de 

FOANPAS. Esta distancia será medida en línea recta. 

    

P= Pmáx *% ofertado 
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1.1.5 Lote Iogures   Máximo  60 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (gandaría ecolóxica). 

Outorgaranse ata 25 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa 

ou persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización 

(ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

c) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 
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e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da 

sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

d) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

1. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de envases 

exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non reulizábeis, 

mais reciclábeis, compostábeis e ecolóxicos.  

2. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de envases 

de 5 litros ou superior e 2 puntos por envases de 1 a 2 litros. 

 

1.1.6 Lote Verduras   Máximo  60 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 25 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

50% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  
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b) Variedades tradicionais 

Outorgaranse ata 10 puntos cando, polo menos 8 produtos cos que se 

elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou de 

carácter semellante, e con 5 puntos cando, polo menos 4 produtos cos que 

se elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou 

de carácter semellante. Cada licitador/a presentará unha declaración 

responsábel indicando as variedades que cumpran tal condición. O carácter 

tradicional das variedades estará dado s/listados do GDR do baixo miño-Tui. 

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa 

ou persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización 

(ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da 

sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 
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1.1.7 Lote Legumes e cereais: Máximo  70  puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

50% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Calidade diferencial 2: utilización de gran enteiro ou integral en 

cereais 

Outorgaranse ata 10 puntos cando o 100% do lote sexa integral ou de 

gran enteiro, cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais 

superior ao 25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado 

neste punto) outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

c) Variedades tradicionais 

Outorgaranse ata 10 puntos cando, polo menos 4 produtos cos que se 

elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou de 

carácter semellante, e con 5 puntos cando, polo menos 2 produtos cos que 

se elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou 

de carácter semellante. Cada licitador/a presentará unha declaración 

responsábel indicando as variedades que cumpran tal condición. O carácter 

tradicional das variedades estará dado s/listados do GDR do baixo miño-Tui. 
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d) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de (sen empresa ou persoa 

intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización (ata 1 

intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 

calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

e) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da 

sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

f) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

3. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de envases 

exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non reulizábeis, 

mais reciclábeis, compostábeis e ecolóxicos.  

4. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de envases 

de 5 quilos ou superior e 2 puntos por envases de 1 a 2 quilos. 
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1.1.8 Lote Pasta máximo  60  puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

50% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Calidade diferencial 2: utilización de fariñas non refinadas 

Outorgaranse ata 10 puntos cando o 100% do lote sexa integral ou de 

fariña non refinadas, cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, 

mais superior ao 25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado 

neste punto) outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa 

ou persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización 

(ata 1 intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de 

servizo, rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar 

unha garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de 
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calidade dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos 

casos de asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación 

directa de forma asociada. 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da 

sede de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

e) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

5. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de envases 

exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non reulizábeis, 

mais reciclábels, compostábeis e ecolóxicos.  

6. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de envases 

de 5 quilos ou superior e 2 puntos por envases de 1 a 2 quilos. 

 

 

1.1.9 Lote Pan Máximo 50 puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  



 

89 
 

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

50% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Calidade diferencial 2: utilización de fariñas non refinadas 

Outorgaranse ata 10 puntos cando o 100% do lote sexa integral ou de 

fariña non refinadas, cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, 

mais superior ao 25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado 

neste punto) outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

   P= Pmáx *%.  

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa ou 

persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización (ata 1 

intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de servizo, 

rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar unha 

garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de calidade 

dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos casos de 

asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación directa de 

forma asociada. 

 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 



 

90 
 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da sede 

de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

1.1.10  Lote Aceites   Máximo  60  puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Denominación Orixe Protexida (DOP) ou Indicación Xeográfica 

Protexida (IGP).  

Outorgaranse 10 puntos se o  100% do produto posúe DOP-

Denominación de Orixe Protexida ou IGP- Indicación Xeográfica Protexida 

(IGP).  

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa ou 

persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización (ata 1 

intermediario/a). 
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Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de servizo, 

rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar unha 

garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de calidade 

dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos casos de 

asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación directa de 

forma asociada. 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da sede 

de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

e) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

1. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de 

envases exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non 

reulizábeis, mais reciclábeis, compostábeis e ecolóxicos.  

2. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de 

envases de 5 litros ou superior e 2 puntos por envases de 1 a 2 

litros. 

 

1.1.11 Lote Conserva de tomate   Máximo  55  puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 
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e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  

b) Produción artesanal:  

Outorgaranse ata 5 puntos cando o 100% do produto del lote sexa 

artesanal e 2,5 puntos cando, polo menos o 50% do produto do lote, sexa 

artesanal. 

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa ou 

persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización (ata 1 

intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de servizo, 

rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar unha 

garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de calidade 

dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos casos de 

asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación directa de 

forma asociada. 

 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 
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e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da sede 

de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 

 

e) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

3. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de 

envases exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non 

reulizábeis, mais reciclábeis, compostábeis e ecolóxicos.  

4. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de 

envases de 5 litros ou superior e 2 puntos por envases de 1 a 2 

litros. 

 

1.1.12 Lote Alimentos Varios   Máximo  60  puntos 

 

a) Calidade diferenciada: Produción ecolóxica (agricultura ecolóxica). 

Outorgaranse ata 15 puntos cando o 100% do lote sexa procedente de 

agricultura ecolóxica (inclusive en período de conversión), acreditados e 

certificados conforme aos selos do C.R.A.E.GA. (órgano encargado do control 

e certificación das producións ecolóxicas en Galicia) ou equivalentes de 

conformidade máis restritivo.  

Cando a porcentaxe ofertada sexa inferior ao 100%, mais superior ao 

25% (exixíbel como requisito obrigatorio para ser baremado neste punto) 

outorgarase acordo á seguinte fórmula: 

    P= Pmáx *%.  

Considerarase que os produtos que leven unha etiqueta ecolóxica 

comunitaria ou nacional cumpran a condición.  
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b) Variedades tradicionais 

Outorgaranse ata 10 puntos cando, polo menos 4 produtos cos que se 

elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou de 

carácter semellante, e con 5 puntos cando, polo menos 2 produtos cos que se 

elabore o menú procedan de variedades tradicionais da cociña galega ou de 

carácter semellante. Cada licitador/a presentará unha declaración 

responsábel indicando as variedades que cumpran tal condición. O caracter 

tradicional das variedades estará dado s/listados do GDR do baixo miño-Tui. 

c) Canais de distribución e proximidade: 

Canal directo e canal curto para distribución do produto. Outorgaranse 15 

puntos polo emprego de canais directos de comercialización (sen empresa ou 

persoa intermediaria) ou 10 puntos por canal curto de comercialización (ata 1 

intermediario/a). 

Valorarase a ausencia ou redución de intermediarios/as na cadea de 

distribución e comercialización, ao garantir unha mellor prestación de servizo, 

rápida intervención a demandas previstas e sobrevidas, e o implicar unha 

garantía de trazabilidade do produto e simplificación de control de calidade 

dos alimentos. Entenderase que non existen intermediarios nos casos de 

asociacións de produtores/as posto que exercen a intermediación directa de 

forma asociada. 

d) Produto de proximidade:  

Outorgaranse 10 puntos ao % de produto de proximidade ofertado. 

Entenderase por produto de proximidade aquel no que o lugar de produción 

e/ou transformación estea situado, como máximo, a 200 quilómetros da sede 

de FOANPAS. Esta distancia será medida en quilómetros por estrada. 

    

P= Pmáx *% ofertado 
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e) Criterios de sostenibilidade: 

No envasado valorarase a utilización de envases reutilizábeis e formatos 

propios.  

5. Outorgaranse 6 puntos polo compromiso de utilización de 

envases exclusivos e reutilizábeis e 3 puntos por envases non 

reulizábeis, mais reciclábeis, compostábeis e ecolóxicos.  

6. Outorgaranse 4 puntos polo compromiso de utilización de 

envases de 5 litros/quilos ou superior e 2 puntos por envases de 

1 a 2 litros/quilos. 

 

 

1.2 PRESENTACIÓN.... ATA 10 Puntos por prato. (80 puntos en total) 

 

Outorgaranse pola presentación dos pratos presentados (degustación 

enviada de mostra a FOANPAS de 1 menús completos dos 2 menús de liña 

quente, un do basal e un do vegano) a seguinte puntuación: 

 

1. Mala. De 0 a 4 puntos 

2. Aceptábel. De 5 a6 puntos 

3. Boa. De 7 a 8 puntos. 

4. Moi boa. De 9 – 10 puntos. 

Os Items que se valoran para cada prato serán: 

a. Textura de mollo…   

b. Cor 

c. Proporcionalidade 

d. Punto de cocción 

e. Tamaño de corte (apropiado á idade) 

f. Temperatura á hora de servir 
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1.3 VALORACIÓN EXTRA..............................................ata 50 puntos 

Outorgarase 50 puntos a aquela empresa ou grupo de empresas que ofreza 

tódolos menús en liña quente 

 

2º PUNTO BAREMÁBEL:TEMPO DE RESPOSTA ANTE 

POSÍBEIS EMERXENCIAS..... ata 40 puntos 

 Valorarase o tempo de resposta ante posíbeis emerxencias coa seguinte 

puntuación: 

- 20 puntos se a resolución de emerxencias á hora de servir menús 

por parte da empresa ou UTE de empresas é menor a 2 horas 

- 5 puntos se a resolución de emerxencias á hora de servir menús por 

parte da empresa ou UTE de empresas é menor a 4 horas   

- 20 puntos se a resolución de incidencias administrativas ou conflitos 

é menor a 24 horas 

- 5 puntos se a resolución de incidencias administrativas ou conflitos 

é menor a 48 horas 

3º PUNTO BAREMÁBEL: ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE 

COÑECEMENTO, SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN ALIMENTARIA, 

MEDIOAMBIENTAL E DE XUSTIZA SOCIAL..... ata 50 puntos 

Accións específicas que serán realizadas en coordinación con FOANPAS. 

10 puntos por cada acción específicas ata un máximo de 50 puntos. 

Cada acción será avaliada por independente. Débese presentar un 

programa detallando cada acción. 
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4º PUNTO BAREMÁBEL: PREZO.......... ATA 50 PUNTOS 

 ( prezo mínimo 4,oo euros menú / prezo máximo 5,00 euros menú) 

1º prezo máis baixo………………......…………………………………… 50 puntos. 

2º prezo máis baixo ……………………………………………………….  25 puntos. 

3º prezo máis baixo ……………………………………………………….. 10  puntos 

 

5º PUNTO BAREMÁBEL: SERVIZO TRANSPORTE: COMPARTIMENTO 

ESTANCO E INTINERARIOS…….. 40 PUNTOS  

- Diferencia entre a hora de cociñado e a hora de entrega ata ....... 25 puntos 

 Outorgaranse 25 puntos se o tempo é inferior a 3 horas, se o tempo 

está entre 3 e 5 horas 10 puntos 

-Estado  e características dos termos e contedores ata ............. 15 puntos 

 Outorgaranse 15 puntos para vehículos de transporte e contedores de 

última xeración  

 

6º PUNTO BAREMÁBEL: PLAN DE FORMACION CONTINUA DO 

PERSOAL  ata 100puntos  

 

Tódalas formacións deben estar acreditadas e deben ser realizadas por 

todo o persoal que ten relación coas crianzas usuarias de comedor: 

Xornadas monitor tempo libre……………………………………….. 10 puntos 

Xornadas primeiros auxilios………………….…………………………  15 puntos 
Xornadas resolución de conflitos……………..……………………… 25 puntos  
Habilidades pedagóxicas…………………………………………………… 25 puntos 
Formación en igualdade.......................................................25 puntos 
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6º PUNTO BAREMÁBEL: EXPERIENCIA  COMEDORES ESCOLARES 

CON LIÑA QUENTE  ata 50puntos  
 

0—2 ANOS ……………………………………………………………………. 10  PUNTOS  

+   2 ANOS ………………………………………………………………………   40 PUNTOS  

 

 

 

    TOTAL……………………..    1185 PUNTOS 
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ANEXO IV: 

MODELO PRESENTACION DE OFERTAS 

 

D/Dª……………………………………………………………………………., con domicilio a 

efectos de notificacións en ………………………………………………………….. e 

D.N.I./NIE ...................................... teléfono nº ……….......………….. e-mail 

…………………………………........…. Por sí mesma ou en representación de (segundo 

proceda)……………………………………………………....………………… con domicilio en 

…………………………… N.I.F./NIE  ……………………….. teléfono nº ……………………...… 

e-mail ……………………………………………….  

 E coñecedora do Prego de Condicións Administrativas e Técnicas para a 

“CONTRATACIÓN POR FOANPAS PARA A XESTIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR 

NOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DA REDE DE FOANPAS MEDIANTE 

PROCEDEMENTO ABERTO”, aceita o contido integro dos mesmos e 

comprométese que  a entidade por min representada comprométese 

(segundo proceda) á execución deste servizo cumprindo coas ofertas que se 

fan a continuación 

OFERTA TÉCNICA:  OBRIGATORIO CUBRIR TÓDOLOS 

APARTADOS PARA QUE A OFERTA SEXA VÁLIDA 

 

PARTE 1: MATERIAIS PRIMAS POR LOTES 

LOTE1: CARNE DE TENREIRA/PORCO 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da gandaría ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente) .Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 
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 Porcentaxe de produto con Denominación Orixe Protexida (DOP) ou 

Indicación Xeográfica Protexida (IGP) Escribir en número y letra: 

............…………………………………………………………………………….. 

 Porcentaxe do produto procedede razas autóctonas ou equivalente. 

Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………….. ……….  

Deberase entregar xustificante da merca da carne ou calquera outro 

xustificante acreditativo deste punto. 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  
 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ………………………………………………….......................................... 

 

 

LOTE2: CARNE DE AVE/COELLO 
 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da gandaría ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra:  

………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de produto con Denominación Orixe Protexida (DOP) ou 

Indicación Xeográfica Protexida (IGP). Escribir en número y letra: 

…………………………………………………………………………….. 

 Porcentaxe do produto procedede razas autóctonas ou equivalente. 

Escribir en número y letra:  

………………………………………………………………………………………….. ………. 

Deberase entregar xustificante da merca da carne ou calquera outro 

xustificante acreditativo deste punto. 
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 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ....................................………………………………………………… 

 

LOTE 3: OVOS 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra:  

….………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de produto con Denominación Orixe Protexida (DOP) ou 

Indicación Xeográfica Protexida (IGP). Escribir en número y letra:  

…………………………………………………………………………….. 

 Porcentaxe do produto procedede razas autóctonas ou equivalente. 

Escribir en número y letra:  

………………………………………………………………………………………….. ………. 

Deberase entregar xustificante da merca dos ovos ou calquera outro 

xustificante acreditativo deste punto. 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ………………………………………………… 
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 Sostenibilidade: tipos de envases utilizábeis: 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

LOTE 4: PEIXE 

 Porcentaxe de produto fresco (sen ter pasado ningún proceso de 

conxelación). Escribir en número y letra:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ………………………………………………… 

 

 

LOTE 5: IOGURTES 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

productos do lote procedente da gandaría ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente) Escribir en número y letra:  

………………………………………………………………………………………………………. 
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 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ………………………………………………… 

 SOSTENIBILIDADE: Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

 

LOTE 6: VERDURAS 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 50% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra:  

………………………………………………………………………………………………………. 

 Variedades tradicionais do producto (marcar cun “X”) 

 

8 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 

 

 

4 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 
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 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra: ………………………………………………… 

 

LOTE 7: LEGUMES/CEREAIS 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 50% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de utilización de gran enteiro ou integral en cereais (a partir 

do mínimo exixido do 25% ao 100%). Escribir en número y letra:   

…………………………………………………………………………………. 

 Variedades tradicionais do produto (marcar cun “X”) 

8 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 

 

 

4 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 

 

 

 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra:  ………………………………………………… 
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 SOSTENIBILIDADE: Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

LOTE 8: PASTA 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 50% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de utilización de fariñas NON refinadas (a partir do mínimo 

exixido do 25% ao 100%) . Escribir en número y letra: 

…………………………………………………………………………………. 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra: ………………………………………………… 
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 Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

LOTE 9: PAN 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 50% ao 100%) de tódolos 

productos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de utilización de fariñas NON refinadas (a partir do mínimo 

exixido do 25% ao 100%) . Escribir en número y letra: 

…………………………………………………………………………………. 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra: ………………………………………………… 
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LOTE 10: ACEITE 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Porcentaxe de produto con Denominación Orixe Protexida (DOP) ou 

Indicación Xeográfica Protexida (IGP). Escribir en número y letra:  

…………………………………………………………………………….. 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  

       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra: ………………………………………………… 

 Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

 

LOTE 11: CONSERVA DE TOMATE 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 



 

108 
 

 Porcentaxe de produto elaborado de xeito artesanal, non pre-

elaborado (marcar cun “X”) 

 

Produto 100% artesanal  
Produto 50%-100% artesanal  

 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de produto de proximidade ofertado. Escribir en número y 

letra: ………………………………………………… 

 Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 

 

 

LOTE 12: ALIMENTOS VARIOS 

 Porcentaxe (a partir do mínimo esixido do 25% ao 100%) de tódolos 

produtos do lote procedente da agricultura ecolóxica (certificación 

CRAEGA ou equivalente). Escribir en número y letra: 

………………………………………………………………………………………………………. 
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 Variedades tradicionais do produto (marcar cun “X”) 

4 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 

 

 

2 produtos ou máis proceden 
de variedades tradicionais 

 

 

 

 O suministro realízase a través de (marcar cun “X”) 

 

Canle directa (sen intermediaria)  
       Canle Curta (unha intermediaria)  

 

 Porcentaxe de de produto de proximidade ofertado. Escribir en número 

y letra:  ..............................……………………………………………… 

 Os envases utilizados serán (marcar cun “X”) 

 

Compromiso de utilización de 
envases exclusivos e reutilizábeis 

 

Compromiso de utilización envases 
non reulizábeis, mais reciclábeis, 

compostábeis e ecolóxicos. 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 5 litros/quilos ou 

superior 

 

Compromiso de utilización de 
envases de 2-4 litros/quilos 
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PARTE 2: ELABORACIONS E PRESENTACIÓN DE MENUS 

2.1 ELABORACIÓN DE MENUS 

 Para esta parte elaboraranse e presentaranse unha proposta de menús 

(1 basal e 1 vegano) para un mes seguindo o seguinte guión: 

Será un menú semanal (un basal e un vegano) onde se especificará por día o 

menú: un primeiro prato, un segundo prato e unha sobremesa.  

Recomendación de almorzo e cea diario completando o menú diario e 

entregando a valoración nutricional diaria e semanal desglosada s/prego, e 

asinada por unha nutricionista/ dietista 

Esta parte non puntúa. É de obrigado cumprimento. 

 

2.2 PRESENTACIÓN. 

ESTA PARTE REALIZARASE SOMENTES PARA AS EMPRESAS 

FINALISTAS. 

- Cociñaranse 2 menús completos (basal e vegano) a elixir por 

FOANPAS dos menús presentados como mostra no apartado 

anterior. Cociñaranse nas instalacións da empresa licitadora e se 

enviarán a FOANPAS nun horario similar ao de subministración dos 

menús nas escolas. Serviranse en FOANPAS s/ servizo nas escolas e 

procederase á cata para a súa valoración s/baremo Anexo III 

2.3 OPCION TÓDOLOS MENUS LIÑA QUENTE  

(marcar cun “X”) 

si  

non  
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PARTE 3: TEMPO DE RESPOSTA 

 Tempo de resposta ante posíbeis emerxencias á hora de servir menús 

(marcar cun “X”) 

 

Resposta en menos de 2 
horas 

 

Resposta en entre 2 horas 
e 4 horas 

 

 

 Tempo de resposta ante incidencias administrativas ou conflitos 

(marcar cun “X”) 

 

Resposta en menos de 24 
horas 

 

Resposta en menos de 48 
horas 
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PARTE 4:  

ACCIÓNS DE COÑECEMENTO, SENSIBILIZACIÓN E 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA, MEDIOAMBIENTAL E DE 

XUSTIZA SOCIAL 

 

 Accións de transferencia de coñecemento, sensibilización e educación 

alimentaria, medioambiental e de xustiza social (10 puntos por cada acción 

específica cun máximo de 50 puntos). 

 

 Breve descrición e cada unha das accións presentadas, título e 

descrición (pódese presentar como anexo): 

 

1ºacción:............................................................................................ 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................. 

 

2ªacción:..............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

3ºacción:.............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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4ºacción:.............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

5ºacción:.............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................................................................………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

PARTE 5: PREZO 

Presentación de oferta indicando o prezo final por menú especificando: 

- Prezo do menú propiamente dito (materia prima, gastos fixos…) 

- Prezo dos servizos complementarios (transporte, monitoras…) 

Presentar como anexo 
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PARTE 6: SERVIZO DE TRANSPORTE 

 Diferencia entre a hora de cociñado e a hora de entrega (marcar cun 

“X”) 

 

Inferior a 3 horas  
Entre 3 e 5 horas  

 

 Conta con Termos e Contedores de última xeración (marcar cun “X”) 

si  

non  
 

PARTE 7: PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL 

OFERTA TÉCNICA: 

 Indicar se para o persoal que ten relación coas crianzas usuarias do 

comedor, se realizarán ou teñen realizadas as seguintes formacións 

(terán que ser acreditadas polo 100% do persoal) (marcar cun “X”) 

Xornadas monitor tempo 
libre 

 

Xornadas primeiros auxilios  

Xornadas resolución de 
conflitos 

 

Habilidades pedagóxicas  
Formación en igualdade e 

diversidade 
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PARTE 8: EXPERIENCIA CATERING EN LIÑA QUENTE 

 Indicar anos de experiencia en Comedores de Liña Quente (marcar cun 

“X”) 

Menos de 2 anos  

Máis de 2 anos  
 

 

 


