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PROCED. ABERTO SUPERSIMPLIFICADO: SUBMINISTRO

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE ACCESIBILIDADE WEB MULTIFUNCIONAL
PARA AS WEBS MUNICIPAIS VIGO.ORG, SEDE ELECTRÓNICA, TURISMO E
TRANSPARENCIA
1 Introdución
O novo RD 1112/2018 sobre “accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector
público” obriga a que os portais web das AAPP cumpran cos niveis de accesibilidade de prioridade 1 e 2.
Ademais de cumprir cos requisitos legais básicos, a web do Concello de Vigo ten sistemas adicionais de
accesibilidade como o sistema de lectura con voz de forma interactiva para persoas con problemas de lectura ou
visión, ou os sistemas de lectura de PDF que fai que os PDFs sexan accesibles.
Con este contrato preténdese conseguir un nivel máis de accesibilidade engadindo novas funcionalidades extra de
accesibilidade ao portal con novas ferramentas de navegación interactiva para persoas con alto grao de
discapacidade, permitindo a navegación mediante teclado, voz, pulsadores adaptados ou soplidos sobre un
micrófono.
O Concello de Vigo dá prioridade á accesibilidade e difusión da información municipal xa que é consciente de que
a información permite:
•

Exercer dereitos e obrigacións: cidadanía, empresas e entidades poidan desenvolver as súas actividades,
exercer os seus dereitos e cumprir coas súas obrigacións ante a Administración local.

•

Incrementar a transparencia administrativa

Este contrato será co-financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do
proxecto Vigo Vertical, dentro da actuación de Accesibilidade TIC.

2 Obxecto do Contrato
O obxecto do contrato constitúe a adquisición dun sistema de accesibilidade web que dote ao Concello de Vigo
dunha capa de información semántica tal que posibilite ás persoas con distintas discapacidades navegar por todo
o contido do mesmo.
Permitirá cumprir coa lei de accesibilidade aplicando as Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web 2.0 definidas
polo W3C (norma UNE 139803) sen necesidade de modificar a webs do presente contrato e sen que os
interesados deban dispor dalgún dispositivo (software ou hardware) de asistencia para poder navegar.
O sistema de accesibilidade deberá ofrecer unha navegación das webs para facilitar a accesibilidade, entre outras,
a persoas con discapacidade visual, persoas maiores con dificultades de navegación, persoas con discapacidades
físicas, orgánicas, cognitivas ou intelectuais e persoas con problemas de visión.

3 Características do sistema e condicións ás que debe axustarse o contrato
O sistema que se pretende contratar deberá instalarse “on premise” nos servidores VMWARE do Concello de
Vigo.
O sistema de accesibilidade non será intrusivo e non deberá obrigar a cambiar a estrutura dos portais web
municipais. Unicamente incluiranse as ligazóns ás versións accesibles da web que activen os sistemas de axuda á
navegación. A opción de saír do sistema de accesibilidade debe ser claramente visible.
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O sistema deberá constar de:
•

Un sistema que debe incluír a licenzas software necesarias para o seu funcionamento, así como as
propias licenzas de recoñecemento automático do fala (ASR) e de conversión de texto a voz (TTS).

•

Garantía e soporte das licenzas e do sistema contratado.

•

Unha asistencia técnica de 30 horas anuais mínimas para a adecuación do entorno aos cambios da web.

Funcionalidades
Posibilitar aos interesados unha navegación polas webs do Concello de Vigo, obxecto deste contrato, adaptada ás
súas necesidades proporcionando para iso as ferramentas necesarias. Ditas ferramentas deben realizar as
seguintes tarefas:
1. Ler ao usuario tanto o contido como as opcións dispoñibles de tal maneira que poida navegar pola web e
acceder aos devanditos contidos sen necesidade de visualizar a pantalla, así como con atallos de teclado
e lectura de contidos TTS
2. Recoñecer comandos verbalizados polo usuario para que este poida navegar sen necesidade de utilizar
as mans. A ferramenta terá que funcionar nos “navegadores” que soporten a captura do son por HTML5 e
ter un sistema de corrección de erros na captura da voz, para permitir a navegación en contornas ruidosas
ou con mala vocalización do idioma.
3. O sistema debe funcionar nos principais navegadores de Internet de maior uso.
4. Recoñecer sons emitidos polo usuario para que este poida navegar sen necesidade de utilizar as mans
nin vocalizar comandos.
5. Permitir a navegación mediante o uso exclusivo do teclado (é dicir, sen necesidade de utilizar o rato).
6. Permitir a navegación mediante o rato utilizando un teclado virtual xunto con elementos visuais que
centren ao usuario simplificando e axudando na navegación.
7. Permitir o axustar tanto o tamaño da información presentada como a combinación de contraste e cor, así
como o uso de fontes para dislexia.
8. Permitir a navegación utilizando o teclado como un dispositivo pulsador que accione un teclado de varrido
de tal maneira que o usuario interactúe coa interface con punteiros de boca, diademas con punteiro, cos
pés, pulsadores externos, etc.
9. Permitir que o usuario utilice o seu propio dispositivo de axuda á navegación (como por exemplo lectores
de pantalla das persoas cegas)
10. O sistema disporá dun motor de mellora automática do cumprimento das pautas da W3C, que se poderá
medir con avaliadores automatizados de accesibilidade.
11. O sistema proporcionará navegación mediante atallos de teclado, lectura de contidos con función de
resaltar o texto lido e balizas de guiado. O lector de contidos disporá de velocidade variable que poderá
ser activado e desactivado polo usuario durante a navegación sen necesidade de saír da navegación
12. O sistema contará cun titorial de uso accesible desde o primeiro acceso á ferramenta.
13. Se deberán incluír polo menos os seguintes idiomas no tratamento (así como para os sistemas TTS e
ASR):
1. Castelán
2. Galego
3. Inglés
4. Francés
5. Portugués
14. Se deberá aplicar, adaptar e implantar o sistema de accesibilidade polo menos ás seguintes webs:
1. Web Oficial: http://hoxe.vigo.org (www.vigo.org) (En galego e castelán)
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2. Web da Sede Electrónica: https://sede.vigo.org (En galego e castelán)
3. Web de Transparencia: https://transparencia.vigo.org (En galego e castelán)
4. Web de Turismo: http://www.turismodevigo.org (En galego, castelán, inglés, portugués e francés)
15. Para o seu funcionamento non será necesario un aparato de hardware complementario nin terá que
descargarse ningún programa nin alterar o sistema operativo do ordenador cliente.
16. Realizaranse tarefas de difusión e crearanse vídeos explicativos accesibles, ao menos con subtítulos en
galego e castelán, coa explicación do funcionamento da plataforma a nivel usuario e mostrando a demo
sobre os contidos da web vigo.org
17. Existirá unha consola de administración centralizada para a xestión de tarefas de administración,
estatísticas de uso, auditoría e trazabilidade
18. Deberá funcionar correctamente sobre as páxinas da sede electrónica accesibles baixo sistemas de
identificación (usuario e contraseña, certificado,...) e con sesión de usuario. É dicir debe funcionar nos
contidos da web da “Carpeta Cidadá” personalizados para cada sesión de usuario.
19. Deberá garantir o cumprimento da lexislación vixente de accesibilidade, protección de datos e das normas
técnicas de seguridade.
Tratarase polo menos a seguinte información das webs:
1. Páxinas cuxo código sexa HTML, tanto se é código estático coma se foron xeradas a través de aplicacións
(jsp, php,...) ou xeradores de contido.
2. Páxinas que utilizan “iframe” cuxo contido estea embebido dentro da páxina.
3. Páxinas que conteñan táboas seguindo os estándares html en canto a etiquetas, con filas e columnas nas
que estean diferenciados os encabezados das columnas do resto de filas da táboa, para que os usuarios
poidan saber a que columna pertence o dato de cada cela.
4. Formularios.
5. Páxinas que conteñan menús despregables
6. PDFS na súa modalidade accesible, que o texto non sexa unha imaxe
Posta en marcha do sistema
A configuración do sistema debe incluír polo menos as seguintes actuacións:
- Plataforma:
•

Análise, xestión e adecuación das necesidades dos sistemas do Concello de Vigo

•

Posta en marcha da plataforma “On Premise”, incluíndo a instalación, soporte ao cliente e formación.

•

Formación técnica a persoal do servizo de Administración Electrónica (mínimo de 3 horas) e soporte
específico ao persoal autorizado sobre o uso, arquitectura, operacións e configuración da plataforma.

-Creación de Regras:
•

Análise das webs e funcionalidades ubicadas nos dominios incluídos no alcance deste contrato

•

Creación de regras das plantillas nos servidores que aporten a funcionalidade de accesibilidade e
usabilidade web.

•

A integración dos enlaces necesarios nas webs de vigo.org, transparencia e sede os fará o Concello de
Vigo. A integración na web de turismo, desenvolvida en Drupal será a cargo do licitador.

4 Acordo de nivel de servizos (SLA)
O adxudicatario deberá cumprir co Acordo de Nivel de Servizo para a xestión do servizo de operación da
plataforma, segundo sexan incidencias ou consultas, en función da prioridade asignada.
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O tempo de resolución dunha incidencia ou consulta defínese como o comprendido entre o momento en que o
Concello de Vigo solicita a apertura da incidencia ou consulta e o momento da súa resolución, e computarase en
horario laboral 8x5 (de 8:00 a 16:00).
As incidencias e consultas clasifícanse en catro tipos, en función da súa severidade. O nivel de severidade será
asignado polo Concello de Vigo no momento de abrir unha incidencia. Defínense os seguintes niveis de
severidade e o tempo de resolución asociado a eles:

Urxencia
Ugente/crítica

Descrición

Nivel de Servizo

Incidencias que cumpren coa seguinte característica:
O servizo está sendo impactado fortemente derivado
dunha pérdida crítica de funcionalidade, non
dispoñibilidade do servizo, etc. creando unha situación
de impacto crítico na operativa habitual de procesos
críticos de negocio, afectando a unha porcentaxe total
ou elevada de usuarios.

Alta

Incidencias que cumpren coa seguinte característica:
O servizo está a ser impactado significativamente
derivado dunha perda de funcionalidades
documentadas non críticas ou un degradado do
rendemento do servizo (erros ou alertas do sistema
pero que non paralizan o servizo). Non existe solución
provisional que poida diminuír o impacto.

Tempo de resposta a incidencias en
horario ordinario, non superior a oito
(8) horas

Tempo de resposta a incidencias en
horario ordinario, non superior a dez
(10) horas

Media

Incidencias que cumpren coa seguinte característica:

Tempo de resposta a incidencias en
horario ordinario, non superior a trinta
O servizo está minimamente impactado. É unha perda (30) horas
menor do servizo que permiten seguir coa operativa
habitual usando outras funcionalidades ou mediante a
aplicación de solucións alternativas para restaurar a
funcionalidade necesaria.

Baixo

Peticións de servizo que cumpren coa seguinte
característica:

Tempo de inicio da resolución das
peticións de servizo de nivel baixo.

Esta será a categoría habitual de resolución de
peticións de servizo que non sexan consideradas
incidencias de funcionamento dos servizos.

Menor de 7 días laborables

Os licitadores realizarán unha descrición dos recursos dos que disporá e dos procedementos que implantará para
garantir o cumprimento dos compromisos de calidade contidos neste apartado.
O adxudicatario deberá dispor dos mecanismos necesarios que permitan a avaliación do cumprimento dos niveis
de servizos finalmente acordados. Todos os procedementos que se establezan tanto para a provisión como para a
xestión de incidencias, deberán poder establecer os fitos necesarios (tempos de parada, etc.) que permitan un
control preciso do cumprimento dos SLAs. Así mesmo, deberanse implantar os mecanismos necesarios que
permitan coñecer de maneira precisa e en todo momento, as variables de calidade que afectan o cumprimento dos
SLAs.
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5 Garantías e soporte
A contratación da subministración e prestacións para a implantación dos activos fornecidos inclúe unha garantía
integral in-situ prestada polo adxudicatario que asegure que todas as infraestruturas, software, funcionalidades e
elementos fornecidos consérvanse en condicións óptimas e están dispoñibles para a súa utilización.
O inicio do prazo de garantía prodúcese á aceptación por parte do Concello de Vigo das actuacións obxecto do
Contrato. Unha vez aceptado polo Concello de Vigo calquera elemento ou prestación do Contrato, devandito
elemento ou prestación entrará en garantía.
O adxudicatario deberá garantir o resultado dos desenvolvementos que se realicen e implanten en relación á
solución. O período de garantía terá unha duración de 1 año, a contar desde a data de aceptación por parte do
Concello de Vigo da súa posta en produción.
Actualización do software (sistema de accesibilidade web)
Mentres dure a garantía o software deberá actualizarse con todas as melloras que as sucesivas versións do
mesmo vaian incorporando á plataforma, así como o soporte, vixencia e actualización das licenzas necesarias.
Garantía
A garantía incluirá un soporte correctivo e evolutivo cunha asistencia técnica de polo menos 30 horas
Mentres estea vixente a garantía, o provedor deberá proporcionar os seguintes servizos de soporte:
•

Soporte Correctivo: O provedor deberá facerse responsable das incidencias provocadas por erro ou “bug”
no servizo entregado.

•

Soporte Evolutivo: O provedor deberá atender os traballos derivados dunha modificación ou ampliación na
contorna do Concello de Vigo a cargo das horas da asistencia técnica de ao menos 30 horas anuais de
soporte funcional e actualización de regras.

O Concello de Vigo deberá dispor dunha conta de correo e un número de atención telefónica durante o horario
laboral para a solicitude de calquera tipo de actuación relacionada co servizo.

6 Seguridade dos sistemas e activos de información
Durante a execución do Contrato, o adxudicatario deberá cumprir o disposto nas políticas, normativas, instrucións
e procedementos do Sistema de Xestión da Seguridade da Información (SGSI: ISO/IEC 27001) e do Esquema
Nacional de Seguridade (ENS: Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de
Seguridade no ámbito da Administración Electrónica) do Concello de Vigo.
O adxudicatario elaborará un Plan de Seguridade onde se detallarán os controis orientados a garantir
confidencialidade, integridade, dispoñibilidade, autenticidade e rastrexabilidade da información da Administración
que manexe o adxudicatario en virtude do presente Contrato.
O Plan de Seguridade deberá describir as medidas de carácter organizativo, físico e lóxico que implementará o
adxudicatario para protexer a información asociada aos traballos obxecto do presente Contrato.
O Plan de Seguridade deberá ser validado e aceptado polo Concello de Vigo con obxecto de verificar a inclusión
das medidas de seguridade, adicionais ás propostas polo adxudicatario, derivadas das Políticas de Seguridade
específicas do Concello de Vigo.
Con independencia diso e para os efectos da execución do Contrato, a continuación indícanse algúns dos
aspectos e responsabilidades esenciais que o adxudicatario deberá cumprir en canto a seguridade da información
refírese:
•

Prohíbese, sen autorización previa, a conexión de dispositivos de calquera tipo á rede do Concello de Vigo

•

Os equipos portátiles do adxudicatario autorizados a conectarse á rede do Concello de Vigo, deberán
cumprir as directrices contidas na normativa específica sobre protección fronte a virus e malware,
existente na organización.

•

O tratamento de datos de carácter persoal deberá levar a cabo con arranxo á normativa vixente.

•

Evitarase deixar a documentación e os soportes de información desatendidos no posto de traballo. Ao
termo da xornada de traballo, devanditos activos, deberán gardarse no mobiliario habilitado para o efecto.
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Prohíbese a utilización de dispositivos de almacenamento e medios removibles para almacenar
información clasificada como confidencial.

7 Documentación
O adxudicatario comprométese a xerar (en formato electrónico editable) toda a documentación necesaria
(incluíndo as diferentes versións que se xeren) para a correcta transferencia tecnolóxica do proxecto ao persoal do
Concello de Vigo.
Como mínimo, xeraranse os documentos seguintes:
•

Documentos de Deseño Funcional e Tecnolóxico (arquitecturas, modelos de datos, contorna tecnolóxica,
plan de despregamento).

•

Plan de formación de usuarios e técnicos.

•

Arquitectura do sistema, tanto a nivel de plataforma como dos sistemas de interconexión necesarios.

•

Manuais de instalación e detección e resolución de problemas

•

Descrición do modelo operativo e das interfaces para a operativa da solución.

•

Manual de operacións.

•

Descrición da interface de usuario

•

Bases de datos: modelo de datos, estrutura e localización de datos

•

Configuración das aplicacións e/ou ferramentas de xestión

•

Posta en marcha de aplicacións e/ou ferramentas de xestión

8 Confidencialidade
O adxudicatario obrígase a gardar segredo sobre a información e documentación proporcionada ou confiada ao
seu persoal, ou que chegue ao seu coñecemento como consecuencia da realización do traballo.
Deberá observar reserva absoluta da información obtida no desenvolvemento da prestación do servizo. Non
poderá transferir a persoas ou entidades información algunha recibida con ocasión dos traballos ou con relación
aos mesmos, sen o consentimento previo, por escrito, do Concello de Vigo.
O adxudicatario comprométese á entrega ao Concello de Vigo de toda a documentación técnica e materiais
xerados no proceso de análise, deseño, desenvolvemento, implantación e realización de probas, en cuxo poder
quedarán á finalización do Contrato.

9 Formación
Deberá presentarse un plan de formación do software tanto de xestión do sistema, administración como uso do
mesmo.

10 Protección de datos
Para a execución do contrato podería ser necesario o acceso por parte de persoal da empresa adxudicataria a
áreas onde se traten ou arquiven datos confidenciais ou de carácter persoal ou podería, por algún motivo, terse
acceso fortuíto a datos e ficheiros de carácter persoal. Por iso, resultarán de aplicación as seguintes cláusulas:
Primeira.- Ambas as partes asumen as obrigacións que lles corresponden de acordo coa lexislación vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal.
Segunda.- En calquera caso estarase ao previsto a continuación:
A relación contractual entre o Concello de Vigo e a empresa adxudicataria para a execución do obxecto do
contrato exclúe toda clase de concesión ou permiso de acceso, comunicación ou cesión de datos persoais.
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Os datos incluídos nos ficheiros do Concello de Vigo son da súa exclusiva propiedade e están suxeitos ao
disposto na lexislación vixente de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os citados datos son confidenciais e
quedan suxeitos ao máis estrito segredo profesional, deber que subsistirá mesmo despois de finalizado o presente
contrato.
A empresa adxudicataria deberá cumprir e facer cumprir aos seus respectivos empregados os deberes de
confidencialidade e segredo durante a prestación de servizos ao Concello de Vigo, para o que establecerá as
medidas necesarias, entre elas informar e instruír aos seus empregados.

11 Condicións de accesibilidade universal e de deseño universal
De acordo co artigo 126.3 da Lei de Contratos do Sector Público o equipamento obxecto deste contrato ten en
conta o establecido na Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade, así
como os criterios de accesibilidade universal e de deseño universal ou deseño para todas as persoas, tal e como
son definidos estes termos no texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro.

12 Condicións ambientais
De acordo co artigo 126.4 da Lei de Contratos do Sector Público o equipamento obxecto deste contrato non
deberá afectar o medio ambiente e as empresas oferentes detallarán os criterios de sustentabilidade e protección
ambiental nos que se fundan.

13 Prazos de duración e execución
O prazo de duración do Contrato será de 3 meses.
•

1 mes para a instalación da plataforma nos servidores municipais

•

2 meses para a integración do sistema nas webs do presente contrato

14 Obrigas da empresa adxudicataria
A empresa adxudicataria estará obrigada a cumprir as obrigacións de información e publicidade
establecidas no anexo XII, sección 2.2. do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de
17 de decembro de 2013, e, especialmente, as seguintes:
•

Nos documentos de traballo, así como nos informes e en calquera tipo de soporte que se utilice nas
actuacións necesarias para o obxecto do contrato, aparecerá de forma visible e destacada o emblema da
Unión Europea, facendo referencia expresa á Unión Europea e o Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional.

•

En toda difusión pública ou referencia ás actuacións previstas no contrato, calquera que sexa o medio
elixido (folletos, carteis, etc...), deberanse incluír de modo destacado os seguintes elementos: emblema da
Unión Europea de conformidade coas normas gráficas establecidas, así como a referencia á Unión
Europea e ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, incluíndo a lema “Unha maneira de facer
Europa”.

Asinado dixitalmente por:
Responsable de Modernización e Innovación de Admón. Electrónica:

Javier Albertos Benayas

Xefe do Servizo de Administración Electrónica:

Antonio Villanueva Guimeráns
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