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PROGRAMA VECTOR ESTRATÉXICO/LIÑA DE ACTUACIÓN FINANCIACIÓN 

EDUSI CA_LA6 FEDER 

Operación incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado e cofinanciada polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible , 2014-2020 

 

EXPEDIENTE: REURBANIZACIÓN DA RÚA DE CLARA CAMPOAMOR – Mod. Sept. 2019 

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: Xefe do Servizo de Proxectos e Obras 

2. OBXECTO DO CONTRATO 

O obxecto do contrato é a execución das obras definidas no proxecto modificado denominado “REURBANIZACIÓN DA RÚA 
CLARA CAMPOAMOR” de setembro de 2019, aprobado pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela na sesión 
de data 09/09/2019. 

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 obxectivo último e principal da operación é a contribución ao Vector Estratéxico Compostela Accesible da EDUSI, coa 
implantación da intermodalidade na cidade de Santiago, da que esta operación forma parte, permitindo a conexión da nova 
terminal de autobuses (actualmente en execución) coa cidade, enmarcándose xa que logo dentro da Liña de Actuación LA6. 
“Fomento da mobilidade urbana sostible”. 

Dentro das accións correspondentes a esta liña, xorde a necesidade de reformular o papel dos viarios estruturantes, 
especialmente daqueles que percorren a periferia da cidade, desde os que se accede á cidade máis compacta e tradicional. 
Neste sentido, o obxectivo é o desconxestionamento dos viais estruturantes urbanos mediante a canalización dos tráficos de 
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acceso e saída da cidade cara aos viais estruturantes periféricos. Deste xeito, os viais urbanos verían potenciado a súa calidade 
funcional e espacial ao reducir a cantidade de vehículos e a súa velocidade, e incorporando os usos estanciais, peonís e ciclistas 
como modos de desprazamento preferente. 

En base ao anterior, o novo papel na trama urbana da rúa Clara Campoamor e a influencia da posta en servizo da nova 
estación intermodal, demandan unha resposta urbana que vai máis aló da reurbanización da rúa, xa que supoñen a 
transformación da mobilidade urbana ao redor deste enclave. Defínense así para esta actuación os seguintes obxectivos: 

- Contribuír á redución de CO2 no ámbito urbano. 
- Mellorar o medio ambiente urbano na súa dimensión ambiental, paisaxística e urbanística. 
- Potenciar a cohesión social e territorial. 
- Mellorar a funcionalidade viaria para o uso do transporte público urbano, metropolitano e interurbano. 
- Incorporar ao viario urbano estruturante a mobilidade ciclista e peonil, fomentando o uso de viarios alternativos 

periféricos existentes para canalizar os tráficos de acceso y saída da cidade. 
- Integración paisaxística da rúa Clara Campoamor, integrando e potenciando a mobilidade ciclista e peonil e 

procurando a permeabilidade da mesma co respecto á cidade.  
- Resolución das manobras de acceso e saída dos autobuses á nova terminal integrada na estación intermodal. 

 
6. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA/CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 

Establecese como clasificación obrigatoria do contratista: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría 2 

7. NOMENCLATURA (CPV) 

Será a sinalada no Prego de cláusulas administrativas particulares. 

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado do contrato é de 1.292.450,36 € (IVA non incluído), sen incluír as posibles prorrogas. 

9. PARTIDA ORZAMENTARIA 

A aplicación orzamentaria da operación é: 030 15321 60900 – 2019 2 EDUSI 2 1. 

Existencia de confinanciación: 

� SI: X EDUSI – FEDER (80%) 
 
10. TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

� Tipo base: 1.292.450,36 € 
� 21% IVE 271.414,58 €  
� Total 1.563.864,94 € 

11. PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS  

O contrato terá un prazo global máximo de execución de cinco (5) meses, a contar dende a sinatura da acta de comprobación 
do replanteo. 

12. ABOAMENTOS Á EMPRESA CONTRATISTA 

Aboamento mensual, a partir das certificacións correspondentes.  

 
Santiago de Compostela, 17 de setembro 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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