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PROGRAMA VECTOR ESTRATÉXICO/LIÑA DE ACTUACIÓN FINANCIACIÓN

EDUSI CP_LA8

Operación incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado

EXPEDIENTE: ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS – REMODELACIÓN RÚA CONCHEIROS

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-09
 Persoa responsable do seguimento: Antonio Ranedo Santillana

2. OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto do contrato é a execución das obras definidas no proxecto denominado “ACTUACIÓNS NO CAMIÑO FRANCÉS –
REMODELACIÓN DA RÚA CONCHEIROS” de maio de 2019, aprobado por Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas con 
data de 13/06/2019.

3. PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN 

Establecese 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 do servizo plantexado 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 finalidade do contrato.

5. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR

O obxecto do proxecto se focaliza en buscar unha visión integral do Camiño de Santiago como fenómeno patrimonial, cultural e 
territorial único, con independencia da existencia dos diferentes itinerarios que conflúen no centro histórico compostelano: o 
Camiño Inglés, o Camiño Francés, o Camiño da Vía da Prata ou o Camiño Portugués e o Camiño de Finisterre.

A estratexia a seguir é a procura dunha imaxe identitaria internacional común ao longo do Camiño, e de forma máis concreta 
mellorar a integración do peregrino na entrada á cidade de Santiago de Compostela, buscando mellorar dita percepción 
diminuíndo a tensión do tráfico sobre a contorna e mellorando ao mesmo tempo a movilidad peatonal no área, tratando de 
priorizar ao peregrino sobre o tráfico rodado.
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Froito diso elabórase o presente documento cuxo obxecto é reordenar a rúa auxiliar ao itinerario do Camiño de Santiago ao seu 
paso por Rúa dous Concheiros, desde Avenida de Lugo ata a contorna do cruceiro de San Pedro, mellorando a visual de 
peregrinos e peatones.

Xa que logo, suscítase a reurbanización de Rúa dúas Concheiros cunha tripla finalidade: rexenerar un tecido de gran actividade 
deteriorado polo transcorrer do tempo, adaptar a proposta a criterios de deseño urbano que guiaron outros procesos de 
renovación vinculados a límites do ámbito do Plan Especial PE-1 e asimilar a materialidad a preceptos fixados para procesos de 
Reurbanización do Camiño Francés en Santiago de Compostela (AXI).

Paralelamente, inclúese a reordenación da contorna de Cruz de San Pedro, revirtiendo o espazo ao peatón en detrimento do 
vehículo.

As principais actuacións que se levarán a cabo serán:

- Integración da senda peatonal na trama viaria e urbana da zona

- Reordenación dos accesos viarios aos barrios da contorna

- Ordenación e humanización das seccións viarias

- Definición de elementos: pavimentos, mobiliarios, etc.

- Reordenación de zonas de estacionamiento

Ante a insuficiencia de medios persoais e/ou materiais propios o Servizo de Proxectos e Obras non dispón de capacidade para 
realizar as tarefas de execución destas obras, polo que procede a contratación das mesmas por medio de empresas privadas. 
(art. 116.4 f).

6. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA/CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA

As obras previstas son de especial natureza por tratarse dunha intervención de reurbanización completa dun espazo público 
especialmente protexido e Patrimonio da Humanidade (Camiño de Santiago – Camiño Francés, parte da Cidade Histórica de 
Santiago de Compostela e da Zona de Respecto e Protección da Paisaxe e Silueta Urbana – Perímetro Azul).

Por esa razón, proponse que aos efectos de acreditar a solvencia técnica do empresario (artigo 88 da Lei 9/2017 de Contratos 
do Sector Público, en adiante LCSP), naqueles casos nos que non dispoña da clasificación esixible segundo a lexislación vixente 
(G-6-4, segundo se recolle no Anexo correspondente do proxecto), se incorporen no prego os seguintes requisitos:

- Relación dos traballos de igual ou similar natureza á do obxecto do contrato (espazos públicos urbanos especialmente 
protexidos, entendendo como tales os así definidos en aplicación da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural 
de Galicia) executados nos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución nos que se faga constar 
o seu importe, data e destinatario, de tal xeito que o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual 
ou superior a 150.000 euros ou, subsidiariamente, ter executado un mínimo de tres obras cun orzamento individual 
de execución (I.V.E. excluído) igual ou superior a 50.000 €.

7. NOMENCLATURA (CPV)

Será a sinalada no Prego de cláusulas administrativas particulares.

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O valor estimado do contrato é de 2.191.412,29 € (IVA non incluído).

9. PARTIDA ORZAMENTARIA

A aplicación orzamentaria da operación é: 040-15321-61900 (A TRAMITAR COMO ANTICIPADO DE GASTO)

Existencia de confinanciación:

 SI:

 NON: X
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10. TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN

 Tipo base: 2.191.412,29 €
 21% IVE 460.196,58 € 
 Total 2.651.608,87 €

11. PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS 

O contrato terá un prazo global máximo de execución de doce (12) meses segundo proxecto, salvo mellor oferta no proceso de 
licitación, a contar desde o día que se estipule no contrato.

12. ABOAMENTOS Á EMPRESA CONTRATISTA

Aboamento mensual, a partir das certificacións correspondentes. 

Santiago, 23 de xaneiro de 2020

O xefe do Servizo de Programación e 
Proxección e Proxectos e Obras

Concelleiro Delgado de Centros Socioculturais, Barrios e 
Obras

Antonio Ranedo Santillana José Javier Fernández Martínez
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