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INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE DA CONTRATACIÓN 
 

EXPEDIENTE: Desenvolvemento da segunda fase do xeoportal/IDE do Concello de Santiago de 

Compostela 

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 establece: 

“Artigo 28.Necesidade e idoneidade do contrato e eficiencia na contratación. 

1.As entidades do sector público non poderán subscribir outros contratos que aqueles que sexan 

necesarios para cumprir e realizar os seus fins institucionais. Para ese efecto, a natureza e 

extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato proxectado, así como a 

idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, cando se adxudique por un procedemento 

aberto, restrinxido ou negociado sen publicidade, deben ser determinadas con precisión, deixando 

constancia diso na documentación preparatoria, antes de iniciar o procedemento encamiñado á 

súa adxudicación.” 

 

DATOS PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

1.UNIDADE RESPONSABLE DO SEGUIMENTO E SUPERVISIÓN DA CONTRATACIÓN 

Centro xestor propoñente:…………………………… 07 Urbanismo 

Persoa responsable do seguimento:……………. Rogelio Canedo Lamela 

2. OBXECTO DO CONTRATO 

O obxecto do contrato é realizar os traballos necesarios para poñer en marcha novas 

funcionalidades e mellorar as existentes do Xeoportal IDE  deste concello e así acadar a 

segunda fase do proxecto. 

 

As Infraestructuras de datos espaciais (IDE) nas administracións están baseadas en 

tecnoloxías SIG avanzadas, sendo a metodoloxía aplicada para a súa implantación complexa e 

novedosa, polo que para poder determinar a valoración económica dos traballos realizáronse 

multiples consultas a empresas do sector TIC especializados nos Sistemas de información 

xeográfica e desenvolvementos das Infraestructuras de Datos Espaciais. 

 

3.-PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN  

Aberto simplificado  

4.- DIVISIÓN POR LOTES 

SI:□ 

NON: X (xustificar a non procedencia da división) 

Os traballos fanse nun mismo sistema que é indivisible e de maneira coordinada polo que non 

se podería levar a cabo de forma fraccionada.  
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5. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR 

• 1 O acceso, manipulación e intercambio da información xeográfica do Concello 
• 2 Poñer a disposición dos cidadáns máis servizos de mapas, metadatos, etc. 

cumprindo cos estándares 
• 3 Desenvolver distintas ferramentas coa infraestructura informática e xeoespacial xa 

existente neste Concello. 
• 4 Facer melloras e actualizacións no sistema existente e poñer novas 

funcionalidades 
6.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA  

 

7.- NOMENCLATURA (CPV)  

 

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 

Despois de realizado o citado estudo de mercado, e tendo en conta as distintas partes que 

conforman o Xeoportal IDE de Santiago de Compostela, estímase a seguinte valoración 

económica: 

- O desenvolvemento dun visor personalizable: 6.700€ 

o Ten que ser a medida evitando o uso de WebAppBuilder pola rixidez dalgunho 

dos seus widgets. 

o Ten que permitir a descarga dinámica, coa que se poderá descargar datos dunha 

zona e capas concretas elixidas polo usuario seleccionando unha zona do mapa. 

o Hai que engadirlle a funcionalidade de cálculo de rutas. 

- O desenvolvemento dun visor 3D que permita visualizar volúmenes e modelos 

tridimensionáis para edificios representativos. 4.000€ 

- A evaluación e automatización dos procesos de publicación. En especial, os datos en 

formato ráster nos que se inclúen ortofotos e outras imaxes en formato ecw 2.500€ 

- Catálogo de Metadatos: permite acceder e compartir facilmente os recursos xeográficos 

dos productos e servizos que ofrece o Concello. Entre as súas función están: 3.500€ 

o Sistema de busca, localización e consultas ademáis de navegación estruturada. 

o Carga e adecuación de metadatos seguindo a plantilla de metadatos de acordó 

aos estándares do NEM 1.1 (Núcleo Español de Metadatos), INSPIRE y/o ISO 

19115. 

- O desenvolvemento de aplicacións mobiles para iOS e Android. 3.500€ 

- A sustitución de ArcGis Portal como xestor de contidos non xeográficos por un feito a 

medida ou unha solución existente como (Wordpress o Joomla) previa evaluación. 

8.000€ 

- A actualización do ArcGis Server 10.5 municipal á última versión que esté operativa na 

data da actualización por parte de ESRI. 1.800€ 
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Estos custos non incluen IVE. 

 
Polo importe presupuestado e a natureza dos traballos, proponse a súa adquisición por un 

importe de 30.000€ 

9. PARTIDA ORZAMENTARIA 

PARTIDA: 050 15100 22706 
Existencia de cofinanciación  

SI:□  

NON: X  

10.-TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

• Tipo Base 30.000€ 
• 21% IVA. 6.300€ 
• Total 36.300€ 

11.-PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS  

5 Meses 

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018 

 

Xefe ou Técnico departamento Xestor   Concelleiro delegado de    

Rogelio Canedo Lamela     Jorge Duarte Vázquez 
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