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EXPEDIENTE: EDUSI: ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO XACEMENTO DO CASTELO 
DA ROCHA FORTE (XOB/541/2018 

ASUNTO: INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE E IDONEIDADE DA 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE CONTRATO: OBRAS 

PROCEDEMENTO E FORMA 
DE ADXUDICACIÓN: ABERTO 

 

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.” 

1. UNIDADE RESPONSABLE DO SEGUIMENTO E SUPERVISIÓN DA CONTRATACIÓN 

� Centro Xestor propoñente: CX-48 
� Persoa responsable do seguimento: Antonio Ranedo Santillana 

2. OBXECTO DO CONTRATO 

O obxecto do contrato é a execución das obras contempladas no Proxecto de execución de “Acondicionamento Interior do 
xacemento do Castelo da Rocha Forte”, aprobado por acordo de Xunta de Goberno de 11/11/2019. 

3. PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN  

Establécese un procedemento de licitación ABERTO. 

4. DIVISIÓN POR LOTES 

� SI:  
� NON: X 

Proponse un contrato único sen lotes. A realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do 
contrato dificultaría a súa correcta execución desde o punto de vista técnico. Por outra banda, a división en lotes, ou a 
execución por unha pluralidade de contratistas diferentes do obxecto do contrato, implicaría a necesidade de ter que coordinar 
a execución das diferentes prestacións con diferentes contratistas, o cal, dada a súa complexidade, implicaría poñer en risco a 
correcta execución das obras. 

5. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR 

O obxectivo último e principal da operación é a contribución ao Vector Estratéxico “Compostela Patrimonial” da EDUSI, 
mediante a recuperación, integración e posta en valor do xacemento arqueolóxico do Castelo da Rocha, encadrado dentro da 
polo tanto dentro da Liña de Actuación “LA8. Rehabilitación e do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural”. Esta actuación 
está encadrada ademais dentro do Plan Especial de “Protección e acondicionamento do Parque Arqueolóxico da Rocha (PE-7R)”, 
aprobado definitivamente o 30/01/2015, axustándose totalmente ao previsto no mesmo. 

O ámbito do presente proxecto correspóndese coa área escavada durante a campaña arqueolóxica realizada no ano 2013, 
actualmente delimitada por un valado. A proposta de actuación consiste en establecer un itinerario polo interior do xacemento 
que permita tanto a súa divulgación como a súa protección. 
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6. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA/CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 

As obras previstas son de especial natureza por tratarse dunha intervención nun Ben de Interese Cultural (declarado por 
Decreto 22/04/1949, sobre protección dos castelos españois). Por esa razón, proponse que aos efectos de acreditar a solvencia 
técnica do empresario, se incorporen no prego os seguintes requisitos (alternativos): 

- Que na relación de obras executadas, o empresario acredite en obras da mesma natureza (espazos especialmente protexidos) 
un dos seguintes requisitos: 

. Un mínimo de tres obras cun orzamento individual de execución (I.V.E. excluído) igual ou superior a 40.000 €. 

. Un volume medio anual de execución (I.V.E. excluído) igual ou superior ao orzamento base de licitación do proxecto. 

- Que o empresario acredite a seguinte clasificación como contratista de obras: grupo K– subgrupo 7 – categoría 1. 

7. NOMENCLATURA (CPV) 

Será a sinalada no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado do contrato é de 73.691,35 € (IVE non incluído), sen incluír as posibles prórrogas.  

9. PARTIDA ORZAMENTARIA 

A aplicación orzamentaria da operación é: 030-33600-60900 / 2017 2 EDUSI 13 1. O expediente tramitarase como 
anticipado de gasto no abeiro do disposto na DA 3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. 

Existencia de cofinanciación: 

� SI: X 
� NON:  

Esta actuación forma parte da EDUSI-Santiago, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 
Marco do programa operativo Plurirrexional de España. 

10. TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

� Tipo base: 73.691,35 € 
� 21% IVE 15.475,18 €  
� Total 89.166,53 € 

O resultado final do procedemento de licitación será unha porcentaxe de baixa a aplicar de forma xeral a todos os prezos 
unitarios do Cadro de prezos do Prego de Prescricións Técnicas Particulares. O orzamento de licitación dispoñible para o 
contrato poderá consumirse na súa totalidade mediante a realización das tarefas definidas, é dicir, a baixa de adxudicación 
queda a disposición do contrato para realizar una maior cantidade de medicións segundo o obxecto do contrato. 

11. PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS  

O contrato terá un prazo global máximo de execución de dous (2) meses, a contar desde o día que se estipule no contrato ou 
desde que se formalice a súa acta de inicio. 

12. ABOAMENTOS Á EMPRESA CONTRATISTA 

Aboamento mensual, a partir das certificacións correspondentes.  

 
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2019 
 
O xefe do Servizo de Programación e  
Proxección e Proxectos e Obras 

Concelleira Delegada de Urbanismo, Vivenda, Cidade 
Histórica e Acción Cultural  

 
 
 
 
Antonio Ranedo Santillana 

 
 
 
 
Mercedes Rosón Ferreiro  
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