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INFORME DO COMITÉ DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS SUBXECTIVOS (SOBRE Nº 2) 
PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DEFINIDAS NO PROXECTO 
MODIFICADO DENOMINADO “REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR”. 

 

 

1. OFERTAS PRESENTADAS E ADMITIDAS. 

Presentaron ofertas no procedemento de contratación os seguintes empresarios: 

1. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

2. ALVAC, S.A. 

3. ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

4. CIVIS GLOBAL, S.L.U. 

5. DRAGADOS, S.A. 

6. FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L. 

7. NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 

8. OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 

9. CONSTRUCCIONES RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, S.L. 

10. UTE CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. – JOSE NO MANTIÑÁN E HIJOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

11. UTE CLARA CAMPOAMOR SANTIAGO DE COMPOSTELA, CONSTRUCCIONES 
PONCIANO NIETO & ARINES OBRAS Y PROYECTOS. 

 

2. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN A VALORAR. 

O prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP, en diante) que rexe a contratación 
determina no apdo. 9 do seu Anexo 0 como criterios de adxudicación dependentes dun xuízo de 
valor o seguintes: 

A. Memoria técnica: ata 45 puntos, atribuíbles do seguinte xeito: 

 Emprazamento: ata 5 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: ata 10 puntos. 

 Programa de traballos: ata 5 puntos. 

 Coordinación: ata 25 puntos. 
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B. Características medioambientais (Actuación ambiental): ata 10 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): ata 5 puntos. 

 

3. AVALIACIÓN DAS OFERTAS. 

Examinadas as ofertas presentadas polos licitadores e de acordo coas consideracións expostas 
no Anexo 1, no que se detallan as razóns e motivos que xustifican o resultado da avaliación, 
atribúenselle as puntuacións que se indican:   

 

1) ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 5,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 7,00 puntos. 

 Programa de traballos: 4,00 puntos. 

 Coordinación: 15,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 3,00 puntos. 

Puntuación total: 39,00 puntos. 

 

2) ALVAC, S.A. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 1,00 punto. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 1,00 puntos. 

 Programa de traballos: 2,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 4,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 1,00 punto. 

Puntuación total: 14,00 puntos. 

 



 

 

 

Páxina 3 de 33 
 

  

3) ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 4,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 5,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 8,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 2,00 puntos. 

Puntuación total: 27,00 puntos. 

 

4) CIVIS GLOBAL, S.L.U. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 3,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 5,00 puntos. 

 Programa de traballos: 1,00 punto. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 2,00 puntos. 

Puntuación total: 21,00 puntos. 

 

5) DRAGADOS, S.A. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: ata 2,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 1,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 10,00 puntos. 
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B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 1,00 puntos. 

Puntuación total: 22,00 puntos. 

 

6) FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 3,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 3,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 2,00 puntos. 

Puntuación total: 21,00 puntos. 

 

7) NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 2,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 3,00 puntos. 

 Programa de traballos: 2,00 puntos. 

 Coordinación: 10,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 0,00 puntos. 

Puntuación total: 22,00 puntos. 

 

8) OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 2,00 puntos. 
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 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 1,00 punto. 

 Programa de traballos: 2,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 4,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 0,00 puntos. 

Puntuación total: 14,00 puntos. 

 

9) CONSTRUCCIONES RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, S.L. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 2,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 3,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 2,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 1,00 punto. 

Puntuación total: 16,00 puntos. 

 

10) UTE CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. – JOSE NO MANTIÑÁN E HIJOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

A. Memoria técnica: 

 Emprazamento: 2,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 3,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 2,00 puntos. 

Puntuación total: 20,00 puntos. 
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11) UTE CLARA CAMPOAMOR SANTIAGO DE COMPOSTELA, CONSTRUCCIONES 
PONCIANO NIETO & ARINES OBRAS Y PROYECTOS. 

A. Memoria técnica:  

 Emprazamento: 2,00 puntos. 

 Análise do proxecto e metodoloxía de execución: 2,00 puntos. 

 Programa de traballos: 3,00 puntos. 

 Coordinación: 5,00 puntos. 

B. Características medioambientais (Actuación ambiental): 5,00 puntos. 

C. Características innovadoras (Propostas innovadoras): 2,00 puntos. 

Puntuación total: puntos. 19,00 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Páxina 7 de 33 
 

  

 

 

ANEXO. DESGLOSE E XUSTIFICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS. 

 

MEMORIA TÉCNICA 

 APARTADO A. EMPRAZAMENTO [ATA 5 PTS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 

 

01 

 

ACCIONA 

CONSTRUCCIÓN, SA 

O licitador fai unha descrición das características xerais da actuación para, de seguido, analizar o ámbito de actuación e 

os seus condicionantes a ter en conta na obra. Fai unha descrición detallada do estado actual, indicando cruces, 

recollidas de pluviais, desniveis, accesos e instalacións auxiliares das obras en marcha, tráfico. 
Actuacións necesarias para o inicio da obra: Indícanse as seguintes: Coordinación co Concello de Santiago e Policía 

Local, implantación en obra (valado, casetas, acopios, xestión de verquidos), xestión de conexións a redes de servizos, 

trazado en obra de servizos afectados, comunicación coa Xunta de Galicia para a coordinación co resto de obras. Faise 

especial incidencia no feito de que o resto de obras están sendo executadas pola mesma empresa, o que facilitaría o 

coñecemento das interferencias que se puideran producir. 

Condicionantes topográficos: Indícanse os seguintes: conexións coas glorietas dos extremos, conexión coa nova 

terminal de autobuses e praza (coñece a cota exacta á que se produce o acceso á pasarela peonil dende á praza o que 

condiciona a cota á que deberá dispoñerse dita praza co obxecto de que non se produzan inundacións dos fosos de 

máquinas da pasarela). Tamén se pon de manifesto a necesaria reforma dalgún servizo existente e a importante 
diferenza de cota do vial con relación ao parque de Brañas do Sar, que pode supoñer un condicionante topográfico. 
Condicionantes xeotécnicos: Dado que as obras se prevén sobre o vial existente, non se contemplan condicionantes 

desta natureza, se ben será necesario respectar as recomendacións recollidas no estudo xeotécnico, especialmente na 

execución de recheos. 

Accesos á obra: Faise unha dobre proposta de acceso á obra, priorizando os viais periféricos, evitando transportes pola 

rúa Restollal. Referencia aos gálibos de paso baixo liña de FFCC. Establecemento de horarios de subministro, evitando 

horas punta. 

Servizos afectados: Ademais dos identificados no proxecto, sinala a maiores a afección á rede de saneamento 

executada pola obra da terminal. 
Organización física da obra: o licitador propón modificar o emprazamento previsto no proxecto para as instalacións 
provisionais, acopios e contedores de lixo (zona catalogada como rústica), por outra zona, anexa á dársena a estación 

de autobuses, que actualmente xa está sendo utilizada como acopio de terras. 

Puntos de conexión e subministro: Depende das compañías subministradoras, aínda que a empresa xa dispón de 

acometidas para as outras obras en execución. 

Outras obras na contorna da actuación: O licitador fai fincapé no feito de que tamén está executando as obras da 

Intermodal e da Pasarela. 
Condicionantes climatolóxicos: Faise un estudo das precipitacións a partir dos datos do histórico climatolóxico de 

Santiago. 

A empresa demostra gran coñecemento dos 

condicionantes relativos ao emprazamento que 

poidan condicionar o desenvolvemento da obra. 
Por motivos de espazo, propoñen axeitadamente 

como zona de instalacións auxiliares a zona 

prevista para futuro aparcamento de autobuses na 

nova estación (na obra de execución actualmente 

adxudicada só se prevé acondicionar en acabado 

zahorra) polo que a liberación deste espazo non 

suporá problema para a finalización de ambas as 

dúas obras. 

5 
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ALVAC, SA 

O licitador estrutura a súa análise do emprazamento nos seguintes apartados: 

CONDICIONANTES EXTERNOS 

Factores físicos: orografía (a estrada presenta unha orografía suave, existen bos accesos á obra, posibles dificultades 

para que a maquinaria poda maniobrar, dado a largura da estrada, a presenza do talude lateral e a obra da intermodal; 

xeoloxía (non se identifican recursos edáficos nin xeolóxicos de carácter singular). 

Memoria tipo que pode empregarse para calquera 

obra de urbanización; de feito fala que durante a 

fase de replanteo investigará co Concello de Melide 

a posible existencia de servicios afectados; tamén 

indica que se deberá consultar co Concello de 
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Tránsito de vehículos: A necesidade de manter o tráfico de vehículos durante a execución da obra e o acceso para 

subministro de materiais da obra de intermodalidade limita os rendementos no desenvolvemento da obra. Importancia 

das medidas de sinalización para garantir a seguridade vial. 

Accesos á obra: Necesidade de executar un plan de accesos. 

Aspectos ambientais: Detállanse en apartado específico. 

Condicionantes organizativos: Relacionados co procedemento de execución, tempos de espera, tramitación de permisos. 

Importancia da previsión de equipos de limpeza, sinalistas e outras brigadas de seguridade. Establecemento de plan de 

rutas. 
CONDICIONANTES CLIMATOLÓXICOS 

Neste apartado explícanse as bases e o procedemento seguido para determinar o coeficiente redutor por condicionantes 

externos e climatolóxicos. 
ACCESO Á OBRA, ZONAS DE ACOPIO E DESVÍOS PROVISIONAIS 

Plantea como principais vías de comunicación a estrada SC-20, a SC-11 e á rúa do Restollal. Elaborarase un plan de 

acceso no que se definirán as entradas aos distintos traballos da obra, horarios, percorridos previstos para os peóns, 

medidas de seguridade, planos de desvíos, etc. 

SERVIZOS AFECTADOS 

Detéctanse redes de abastecemento, pluviais/saneamento e rede eléctrica/comunicacións. Antes do inicio das 

actividades investigarase a posible existencia doutros servizos non detectados. Achega unha posible relación de posibles 
organismos aos que consultar. 

Oleiros a autorización para prospección 

arqueolóxica. Presenta unha memoria moi xenérica, 

non específica para a obra que nos ocupa. Non 

presenta propostas concretas. 

Propón o emprazamento dunha das zonas para 

instalacións de obra e acopio de residuos, situada 

no aparcamento xunto á estación de bombeo do 

Sar, non parece a máis adecuada (esta proposta 
aparece no apartado de análise do proxecto e 

metodoloxía de execución pero valórase neste 

apartado de igual forma que ao resto de empresas) 
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ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

O licitador estrutura a súa exposición nos seguintes apartados: 

ZONAS DE ACOPIO E INSTALACIÓNS PROVISIONAIS 

Propón unha parcela, situada fronte a praza da estación-pasarela, para dispoñer as zonas de acopio e as instalacións 

provisionais. Define as características das instalacións (números de casetas, valado, etc) e establece medidas 

preventivas para evitar impactos sobre a contorna (valado temporal, rego periódico dos accesos, realización de 

acometidas, dotación de teléfonos móbiles). 

PUNTOS DE CONEXIÓN DE SERVIZOS 
Identifica os puntos de acometida de abastecemento, alumeado e saneamento, aos que pretende conectar as novas 

instalacións, se ben deberá contarse coa decisión final das compañías subministradoras. 

PROPOSTA DE ACCESOS 

Propón dous accesos principais, un por cada lado da traza, e outros dous secundarios (rúa Bernardo Barreiro e a rúa 

Vedra). 

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS E XEOTÉCNICOS 

O licitador fixo un levantamento topográfico de todos os servizos existentes no que detecta novos pozos executados no 

desenvolvemento das obras de construción da estación e lixeiros desprazamentos noutros pozos. 

CONDICIONANTES CLIMATOLÓXICOS 
Fai un cálculo dos días traballados en función dos días nas que as máquinas poden estar paradas, os días festivos e os 

días de climatoloxía adversa. 

Presenta unha memoria moi concreta e axeitada 

sobre os puntos de conexión das instalacións 

proxectadas ás redes urbanas existentes e sobre os 

accesos principais a empregar. Presenta un análise 

moi axeitado dos condicionantes da obra. A 

proposta parece moi axeitada e concreta para esta 

obra. Coa documentación presentada se pode 
avaliar que a empresa ten un coñecemento real, 

exhaustivo e correcto da zona e os seus 

condicionantes. 

4 
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CIVIS GLOBAL, SLU 

CONDICIONANTES INICIAIS: 

O licitador fai unha exposición xeral do emprazamento da actuación, nunha contorna natural desenvolvida polo Plan 

Especial de Brañas do Sar, que conta cunha rede de sendeiros naturais moi utilizados polos cidadás. Con tal motivo, un 

condicionante inicial é garantir en todo o momento a circulación peonil por esa contorna de sendeiros e rutas e facilitar 

a conexión co resto da cidade sen que as obras interfiran nese espazo arborado, así como garantir o acceso aos hortos 

urbanos das Brañas de Sar. 
Un segundo condicionante, tanto organizativo como técnico, é a presenza das obras da estación intermodal e pasarela, 

por exemplo, o encaixe topográfico e de replanteo, a necesaria comprobación de que non se modificaron as cotas 

previstas no proxecto inicial, etc. 

Memoria concreta e específica para a obra. 

Desenvolve de maneira moi detallada e axeitada os 

condicionantes iniciais da obra pero se detectan 

algunhas contradicións. 
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Outro condicionante é a presenza da vía férrea e a electrificación asociada. En principio, dada a distancia ás liñas, as 

obras de reurbanización non afectarán a terreos de Adif e ás súas instalacións, pero será necesario realizar desbroces e 

excavacións que necesitarán maquinaria con brazo que poden afectar á catenaria, polo que será preciso adoptar 

medidas de control. 

Tamén se detecta que na contorna da Glorieta de Pontepedriña existe una ruta escolar peonil segura (Colecamiños), o 

que requirirá que durante as obras que afecten a esa zona, deberá contarse coa coordinación da policía local e 

contemplar a posibilidade de trasladar o trazado á marxe da rúa Escultor Camilo Otero. 

DESVÍOS PROVISIONAIS E MEDIDAS DE SINALIZACIÓN PREVISTAS 
Faise unha avaliación inicial do tráfico peonil e rodado, e realízase un estudo de campo na que se identifican todos os 

elementos a ter en conta para o estudo dos desvíos de tráfico e medidas de seguridade necesarias. De seguido, 

defínense unhas medidas xerais a aplicar a todo o tramo, e medidas específicas para cada zona de traballo e para cada 

fase de obra. Inclúese plano con medidas de protección e sinalización. Prevén deixar libre en todo momento un carril de 

circulación en cada sentido. 
FONTES DE SUBMINISTRO DE MATERIAIS E ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR 
Identifica os materiais necesarios para a obra e fai unha proposta de subministradores de materiais e de actividades a 

subcontratar. 

ALMACENAMENTO E INSTALACIÓNS AUXILIARES 
Fai un estudo das necesidades de acopio de material e do material de desbroce e demolición que debe ser trasladado 
directamente a vertedoiros ou plantas de reciclaxe autorizadas sen necesidade de acopio. Define os tipos de acopios. 

Propón como emprazamento das instalacións auxiliares e dos acopios o que figura no proxecto, xa que considera que 

ten boas condicións. 
MANTEMENTO, OPERATIVIDADE DA CONTORNA E ACCESOS Á OBRA 

Dada a largura do vial existente, considérase que a afección ao tráfico non será un condicionante relevante. A ruta de 

entrada e saída da obra será pola conexión da rúa Clara Campoamor coa Rúa Restollal. 
SERVIZOS AFECTADOS 

Indícase que no proxecto figura unha relación de servizos afectados, pero non documentación gráfica. A empresa 

solicitará, de ser adxudicataria, os planos de servizos existentes a través da plataforma Inkolan. Ademais, incorpora 
unha análise dos servizos existentes no ámbito de actuación da obra. 
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DRAGADOS, SA 

O licitador fai unha descrición do estado actual do ámbito de actuación, e relaciona os seguintes condicionantes 

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS 

Existencia de considerable desnivel do vial en relación coas Brañas do Sar e as que se derivan da construción da 

estación intermodal. 
CONDICIONANTES XEOTÉCNICOS 

Dada a proximidade da obra ás Brañas do Sar, debe contemplarse a execución de saneo do terreo e a utilización de 

préstamos para asegurar a correcta funcionalidade. 
Existencia de zonas de escavación inestable, sendo necesario efectuar sostementos previos a dita escavación. 

ACCESOS 

Prevese os accesos á obra a través das glorietas de Pontepedriña e á situada baixo a SC-20. Contémplase un único 

acceso ás obra da estación e pasarela. Destaca que no proxecto non se prevé un plantexamento de desvíos provisionais 

de obra. 
PUNTOS DE CONEXIÓN E SUBMINISTRACIÓN 

Apréciase que a glorieta baixo a SC-20 absorbe gran cantidade de tráfico, polo que calquera peche do acceso norte da 

rúa Clara Campoamor, derivado das obras de urbanización, desembocaría nun aumento de tráfico das outras glorietas 

situadas no Hórreo e Romero Donallo. 

ORGANIZACIÓN FÍSICA 
Achega un plano coa situación xeral da actuación e das vías principais da contorna. 

Documentación pouco detallada, non concreta 2 



 

 

 

Páxina 10 de 33 
 

  

 

 

06 

 

 

FRANCISCO GÓMEZ Y 

CIA, SL 

O licitador fai un compromiso inicial de realización dos traballos en coordinación permanente con todos os organismo e 

empresas afectados, e tales efectos propón instalar unha caseta de información na que un responsable de comunicación 

e coordinación velará pola boa comunicación coa empresa adxudicataria da estación intermodal e pasarela e con 

veciños e afectados. 
CONDICIONANTES DO EMPRAZAMENTO 

Obras na contorna: necesidade de coordinación co resto de obras en execución. 

Tráfico: Enuméranse medidas para paliar, na medida do posible, as interferencias inevitables co tráfico rodado e de 

peóns: transporte de material a determinadas horas do día, sinalización dos accesos e zonas de traballo, execución da 
obra por fases (inclúe esquemas de cortes de circulación), etc. 

Reposición de servizos: Sinala as necesarias adaptacións de elementos da rede de pluviais, abastecemento e rede de 

semaforización. 

Accesos á obra: achégase plano, no que se determinan como accesos principais polas glorietas de Pontepedriña e Sar, a 

rúa Restollal e a rúa Escultor Camilo Otero. 

Instalacións auxiliares: Propón un emprazamento diferente ao do proxecto: unha superficie libre de vexetación, 

utilizada actualmente como aparcadoiro, situado ao final da obra na súa marxe dereita. 
Interferencias coa actividade na zona de obras: Faise referencia á desmontaxe e reposición de luminarias e semáforos; 

por existir edificacións no entorno propón non realizar traballos nocturnos e realizar medición e control de ruídos 

durante obra. 
Afeccións a edificios: manterase o acceso aos edificios durante as obras 

Condicionantes ambientais: Non detectan afeccións ao patrimonio construído. O contratista comprométese a executar 

correctamente todas as medidas protectoras e correctoras necesarias. 

Estudo xeotécnico: coñecedor das recomendacións do estudo que se incorpora no proxecto 
Condicionantes climatolóxicos: Incorpórase un estudo da duración da obra a partir dos condicionantes de 

emprazamento e climatolóxicos derivados da época do ano na que se van desenvolver os traballos. 

OUTROS CONDICIONANTES 

Condicionantes administrativos: non achega ningunha indicación relevante. 

Fontes de subministro: Faise un estudo dos materiais necesarios para a obra. Analiza tamén os materiais incluídos no 
camiño crítico, que son fundamentalmente os de pavimentos, e aqueles que non están no camiño crítico pero que 

poderían a formar parte de el no caso de que se produxesen retrasos na súa execución. Propóñense empresas 

subministradoras para cada un deles. Destaca que as mesturas bituminosas sexan subministradas por planta 

pertencente ao propio licitador. Tamén se achega unha proposta de actividades a subcontratar, vertedoiros e xestores 

autorizados e necesidades de acopios.  

Documentación completa e específica para a obra 

que nos ocupa. O emprazamento das instalacións 

provisionais non parecen as mais adecuadas, sen 

acceso directo á obra, ocupando un vial de 

conexión co Sar. 

3 
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NEXIA 
INFRAESTRUCTURAS, 

SLU 

Tras unha escueta presentación da actuación, achégase unha reportaxe fotográfica que acredita a inspección visual do 

ámbito de actuación. A documentación que presenta estrutúrase nos seguintes apartados: 

FONTES DE SUBMINISTRO DE MATERIAIS, ACOPIOS E INSTALACIÓNS AUXILIARES 
O licitador fai unha proposta de empresas subministradoras de materiais, fai un estudo das necesidades de material a 

acopiar (que prevé situar no emprazamento que figura no proxecto). 
ACCESOS Á OBRA 

Achégase un plano no que grafía os accesos previstos á obra, que son a SC-20, a N-550 e a AP-9. 

Memoria escueta, non moi específica, apenas 

aporta información relevante 
2 
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OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA, SL (OVIGA) 

O licitador fai as seguintes consideracións respecto aos condicionantes do emprazamento: 

AFECCIÓNS AO TRÁFICO RODADO 

As obras executaranse mantendo o tráfico, o que precisará, en determinadas fases da obra, o corte dun carril (achégase 

un gráfico xenérico da forma de executar o corte). 
AFECCIÓNS AO TRÁFICO PEONIL 

Detéctase a existencia de accesos a fincas particulares e vivendas, así como circulación peonil. Procurarase manter o 

tráfico peonil á marxe dereita, habilitando corredores peonís, e mediante a execución en fases. Manterase o perímetro 

Memoria escueta, non moi específica, apenas 

aporta información relevante. 
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da obra valado. 
SERVIZOS AFECTADOS 

Relacionan infraestruturas e proteccións susceptibles de afección durante o desenvolvemento das obras. 

OUTRAS AFECCIÓNS 

Afeccións ambientais: Faise referencia ao especificado no proxecto. 

ACTIVIDADE NA CONTORNA DA OBRA 

Detéctase actividade agrícola e comercial na zona da glorieta da rúa Restollal 

ACCESOS DE OBRA, ACOPIOS E INSTALACIÓNS AUXILIARES 
Acceso a través da propia traza obxecto da obra. Proponse unha zona nas inmediacións do PK 200, na marxe esquerda, 

xunto ás hortas existentes, para situar a zona de acopios e das instalacións provisionais de obra. 
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CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

O licitador fai unha introdución na que describe as características xerais da obra, e continúa desenvolvendo este 

apartado. 

IMPLANTACIÓN E ORGANIZACIÓN FÍSICA DA OBRA 

Organización física da obra: Necesaria coordinación coa obra da intermodal. Previsión de situar a zona de acopio no 

futuro aparcamento da estación de autobuses. 

Necesidades de acopios e previsións: Faise unha estimación do volume de acopios necesario e relación de provedores 
CONDICIONANTES CLIMATOLÓXICOS 

Determínanse as condicións climáticas da zona e a súa afección aos procesos construtivos da obra, establecendo un 

coeficiente redutor de rendementos. 

CONDICIONANTES EXTERNOS 

Condicionantes administrativos: Necesidade de coordinación co concello de Santiago de Compostela, Adif e Acciona. 

Condicionantes medioambientais: Non detectan espazos protexidos polo seu valor ambiental. As medidas de protección 

necesarias se detallan noutros apartados da memoria técnica. Non se prevén afeccións patrimoniais. 

CONDICIONANTES CONSTRUTIVOS 

Accesos á obra: Non se prevén atrancos no acceso á obra, dada a boa conexión coa SC-20, a rúa Restollal (que conduce 

a SC-11) e á AP-9. 
Condicionantes xeotécnicos: Considérase que os solos son adecuados dende o punto de vista xeotécnico. Topografía: En 

xeral, plana, a excepción do desnivel existente cara ás Brañas do Sar. 

Servizos existentes e reposicións: Relaciónanse os servizos existentes detectados e defínense as actuacións a 

desenvolver en relación coa execución da obra. Falan que descargarán os planos dos servizos existentes na plataforma 

Inkolan. 
Afección por tránsito peonil e rodado: Necesidade de manter o tráfico, necesidade de executar a obra por fases. 

SERVIZOS EXISTENTES 

Indican os servizos existentes en cada tramo das obras. 

Memoria escueta, non moi específica, apenas 

aporta información relevante. 
2 
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UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

O licitador indica que ten feita unha visita exhaustiva co obxecto de localizar “in situ” todos os aspectos importantes 

recollidos no proxecto. 

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS 

Nos se detectan. 

CONDICIONANTES XEOTÉCNICOS: Reproduce a información recollida no estudo xeotécnico do proxecto. Destaca a 

necesidade de realizar un estudo do terreo co obxectivo de determinar a clase de exposición á que van estar expostos 

os formigóns empregados. 
PUNTOS DE CONEXION E SUBMINISTRACIÓN 

Zonas de conexión: Realizaranse nos extremos da rua Clara Campoamor. abastecemento; pluviais, iluminación, rede de 
semaforización. Indícanse os organismos e empresas coas que será necesario realizar tramitacións. 

ACCESOS E CIRCULACIÓNS NA CONTORNA 

Un dos maiores condicionantes que supón a execución desta obra ven determinado pola afeccións ao tráfico. Fanse 

Memoria non moi específica, apenas aporta 

información relevante. 
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diversas consideracións en relación con este condicionante: posibilidade de simultanear o tráfico rodado coa execución 

das obras (a empresa non contempla cortes de tráfico salvo casos puntuais). 

ORGANIZACIÓN FÍSICA DA OBRA 

O licitador fai unha relación das plantas de produción que se propoñen para a subministración de materiais, os medios 

de transporte a empregar, unha avaliación das necesidades de materiais, plan de provisións, a proposta de 

dimensionamento e ubicación das instalacións auxiliares (no emprazamento que figura no proxecto) 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

Segundo o visor da Xunta de Galicia, parte das actuacións discorren ocupando parte da zona de policía do río Sar (algo 
que non se atopa recollido no estudo ambiental do proxecto. Existe un BIC na contorna. Destaca a existencia de 

infraestruturas de transporte de gran importancia, como son a estación e rede de ferrocarril e a estrada SC-20 

CLIMATOLOXÍA 

Faise un estudo da climatoloxía do obxecto de realizar unha adecuada programación da obra. 
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UTE CLARA 

CAMPOAMOR 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 

CONSTRUCCIONES 

PONCIANO NIETO & 

ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS 

O licitador fai unha descrición xeral da actuación. 

PLANIFICACIÓN DAS OBRAS 

Define as principais actividades a desenvolver: disposición das instalacións xerais da obra, acopio de materiais, 

itinerarios e accesos de obra, verificación do replanteo da mesma, levantamento das instalacións existentes. Explica a 
maneira de executar a obra, e formula o camiño crítico. 

INSTALACIÓNS AUXILIARES 

Mantense o emprazamento previsto no proxecto. 

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS E XEOTÉCNICOS 

Reprodúcese a información subministrada polo estudo xeotécnico do proxecto. 

PUNTOS DE CONEXIÓN E SUBMINISTRO DE INFRAESTUTURAS 

Faise unha proposta de acometidas ás redes xerais de subministro de auga, electricidade e drenaxe. 

ACCESOS Á OBRA 

A obra conta con boa accesibilidade dende diferentes puntos, e prevé que se poda acceder dende os dous extremos. 

Faise un estudo da afección ao tráfico e dos desvíos provisionais en cada fase de obra. Propón asegurar en todo 
momento a circulación do tráfico. Acompáñase con relación de medidas de seguridade necesarias, sinalización e 

balizamento das obras. 
ACOPIOS E INSTALACIÓNS AUXILIARES 

Proponse emprazar estes elementos no espazo que o proxecto contemplaba para tales fins. Dimensiónanse as 

instalacións, e identifícanse as necesidades de acopio e as características do materiais. 

Memoria non moi específica, apenas aporta 

información relevante. 
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Valórase a análise do proxecto, a metodoloxía de execución, o análise completo respecto ás unidades complexas detectadas, concretando os procesos de 
execución, o coñecemento dos procedementos e problemáticas no desenvolvemento das obras e a coherencia cos medios propostos e prazos. 
 

 APARTADO 2. ANÁLISE DO PROXECTO E METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN [ATA 10 PTS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 
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ACCIONA, SA 

O licitador estrutura a súa presentación en 3 apartados: 
METODOLOXÍA COMPLETA DE EXECUCIÓN. ENFOQUE GLOBAL DA OBRA 

Faise unha análise de tráfico e compróbase que existe unha ruta alternativa á rúa Clara Campoamor. Proponse unha 

execución en fases, de xeito que non sexa necesario suprimir o tráfico de xeito total durante toda a execución da obra: 

unha primeira fase de 12,5 semanas suprimindo 2 carrís e unha segunda de 7 semanas na que se cortaría 

completamente. A programación dos traballos sería: 

Traballos previos: 2 semanas (implantación, contacto con compañías subministradoras, replanteo da obra. 

Fase 1: Execución de servizos e ampliación da plataforma: A súa vez desagréganse en traballos da marxe esquerda e 

traballos na marxe dereita. 

Fase 2: Traballos no tronco da calzada e acabados 
PROCESOS DE EXECUCIÓN 

Desagrega os procesos de execución en actuacións previas, demolicións, movementos de terra, instalacións, firmes e 

pavimentos, sinalización, mobiliario urbano e xardinería 

SUBMINISTRO DE MATERIAIS E SUBCONTRATACIÓN 

Inclúese listado de provedores de material e de empresas colaboradoras para a subcontratación de determinadas 

actividades. 

O licitador achega unha documentación moi 
completa na que detalla o proceso de execución da 

obra e todos os condicionantes que afectan á 

mesma. 
No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha proposta de fases correcta con 

descrición moi detallada das unidades de obra e do 

seu orde; indica ademais os equipos responsables 

da súa execución. 

Centrase nos traballos que poden condicionar o 
desenvolvemento das outras 2 obras. 

Describe os itinerarios rodados en cada fase e os 

representa graficamente. 

7 
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ALVAC, SA 

O licitador estrutura a súa presentación en 5 apartados: 
PROGRAMACIÓN DAS FASES DE EXECUCIÓN 
- Fase 1: Marxe dereito da rúa. Prazo: 34 días 

- Fase 2: Marxe esquerdo. Prazo: 41 días 

- Fase 3: Pavimentación de toda a rúa, instalación de mobiliario, urbanización e equipamento 

EQUIPOS HUMANOS E MATERIAIS ADSCRITOS A CADA UNHA DAS ACTIVIDADES 

Xúntase un organigrama do persoal adscrito á obra 

FICHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPOS DE TRABALLOS PARTICIPANTES 

Xúntanse fichas de dimensionamento dos equipos para 3 das actividades máis relevantes da obra. 

RELACIÓN DE FONTES DE SUBMINISTRO DE MATERIAIS E VALIDACIÓN DAS MESMAS E ANÁLISE DE NECESIDADES DE 

ALMACENAMENTO E INSTALACIÓNS AUXILIARES 

Inclúese un cadro coa medición dos elementos pertencentes ás unidades máis importantes da obra, un listado das 
empresas subministradoras, determinación do lugar de implantación das instalacións auxiliares e a zona de acopios. 

ESTUDO DOS MEDIOS DE TRANSPORTE E DAS PLANTAS DE PRODUCIÓN DE MATERIAIS 

Estúdase o transporte de áridos, MBC e formigóns. 

Memoria xenérica. 

A proposta de metodoloxía de execución case se 
reduce á descrición dos elementos físicos propostos 

para cortar a circulación nos carrís 

correspondentes. 

Non detecta unidades complexas. 

1 
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ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

O licitador estrutura a súa presentación en 5 apartados: 

DESCRIPCIÓN DA OBRA e CONCEPCIÓN GLOBAL DA OBRA 

Nestes apartados o licitador fai unha descrición xeral da obra e das actuacións a realizar en execución do proceso 

construtivo. 
DESCRIPCIÓN DAS FASES DE OBRA. DESVIOS DE TRÁFICO NECESARIOS 

Planifícase a actuación en 4 fases: 

- Fase 1: Beirarrúas marxe dereita (2 meses). 

Análise do proxecto correcto. 

No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha proposta de fases correcta con 

descrición das unidades de obra, o seu orde e os 
equipos responsables da súa execución. 

A análise da necesidade de desvíos é moi xenérica. 

Conclúese que non se pechará o vial, pero non se 
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- Fase 2: Beirarrúas marxe esquerda (1,5 meses). 

- Fase 3: Ampliación da praza (2 semanas). 

- Fase 4: Resto de calzada (5 semanas) 

- Fase 5: Remates (1,5 semanas). 

Para cada unha das fases defínense os equipos necesarios e o proceso xeral de execución. 

Faise unha análise dos desvíos de tráfico necesarios. Defínense 4 posibles situacións (corte de tráfico e ausencia de 

acceso a vivendas, corte de tráfico con acceso a vivendas, desvío de tráfico por ocupación parcial de vía, sen afección 

ao tráfico por actuarse nunha parcela ou terreo vexetal fora das vías de comunicación; e proponse o desvío de tráfico 
por ocupación parcial de vía. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Detállanse os procesos construtivos 

DEFINICIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO 

Dimensiónanse os equipos necesarios. 

 

especifica como se fará en cada unha das fases. 

Bótase en falta a descrición dos itinerarios rodados 

e peonís en cada fase. 

Non detecta unidades complexas. 

Presenta memoria construtiva xenérica. 
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CIVIS GLOBAL, SLU 

O licitador estrutura a súa presentación en 6 apartados: 

ANALISE DO PROXECTO e ACTIVIDADES PRINCIPAIS 
Nestes apartados o licitador fai unha descrición xeral da obra e das actuacións a realizar en execución do proceso 

construtivo. 

ORGANIZACIÓN DOS TRABALLOS PREVISTOS 

Planifícase a actuación nas seguintes fases: 

- Fase 1: Beirarrúas marxe dereita 

- Fase 2: Beirarrúas marxe esquerdo 

- Fase 3: Marxe esquerdo -zona estación e pasarela- coordinación dos traballos simultáneos de urbanización nas tres 

actuacións. 

- Fase de pavimentación de calzada. Dous subfases: carril esquerdo e carril dereito, co obxecto de manter en todo 

momento o paso dos vehículos pola rúa. 
Explica o proceso xeral de desenvolvemento dos traballos. 

PROBLEMÁTICA DA EXECUCIÓN 

Sinala que o condicionante principal da obra é a existencia das obras da Estación e da Pasarela, sen mais explicación. 

Outros condicionantes son o trafico rodado e peonil e os servizos afectados. 

FICHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPOS DE TRABALLO PARTICIPANTES 

ANÁLISIS DOS CONDICIONANTES EXISTENTES 

Indica que existen condicionantes administrativos e climatolóxicos, e que non presenta condicionantes ambientais. 

Análise do proxecto correcto. 

No apartado de análise da metodoloxía de 
execución fai unha proposta de fases correcta con 

descrición das unidades de obra, o seu orde e os 

equipos responsables da súa execución. Botase en 

falta a descrición dos itinerarios rodados e peonís 

en cada fase. 

Non detecta unidades complexas. 

5 
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DRAGADOS, SA 

O licitador estrutura a súa presentación en 5 apartados: 
ANALISE DO PROXECTO E METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 

METODOLOXÍA DA EXECUCIÓN 

RELACIÓN DE FONTES DE SUBMINISTRO 

MEDIOS DE TRANSPORTE E PLANTAS DE PRODUCIÓN 

PROBLEMÁTICA DA EXECUCIÓN 

Destaca a localización de acopios e instalacións auxiliares, a conexión á rede de pluviais existente, a necesidade de 

conexión de dous sumidoiros do marxe esquerdo á rede de fecais e os accesos necesarios ás obras da Estación e 

Pasarela 

No apartado de análise de proxecto e metodoloxía 
de execución fai unha descrición construtiva 

xenérica da obra. 

Detecta axeitadamente algunhas unidades 

complexas de coordinación. 

Bótase en falta a definición das fases de execución 

da obra. 

1 
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FRANCISCO GÓMEZ Y 

O licitador estrutura a súa presentación en 2 apartados: 

ANALISE DO PROXECTO 

Propón a execución da obra en 4 fases: 

Análise do proxecto correcto. 

No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha descrición construtiva xenérica 
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CIA, SL 1. Fase1A: Beirarrúa marxe esquerdo 

2. Fase1B: vial marxe esquerdo 

3. Fase 2A: Beirarrúa marxe dereito 

4. Fase 2B: vial marque dereito 

METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 

Propón a execución da obra por tramos. 

Os puntos conflitivos detectados son os relacionados co mantemento do tráfico rodado e peonil durante a execución das 

obras e coa coordinación coas obras anexas. 

da obra, sen detallar os aspectos específicos que 

poidan condicionar o desenvolvemento da obra e 

sen detallar incidencias detectadas. 

Detecta algunhas unidades complexas de 

coordinación entre obras pero non explica 

detalladamente. 

Presenta unha proposta de fases que unicamente 

representa graficamente pero que non acompaña 
cunha memoria explicativa. Representa, para cada 

zona de intervención, os itinerarios rodado e peonil; 

bótase en falta unha explicación detallada da 

metodoloxía de execución destas fases. 
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NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS, 
SLU 

O licitador estrutura a súa presentación en 2 apartados: 

ANALISE DO PROXECTO 

Non teñen detectado incongruencias ou puntos críticos que inflúan no proceso de execución. 

METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 
Divide a obra en 4 fases: 

1. Fase1: Beirarrúa marxe esquerdo 

2. Fase2: Beirarrúa marxe dereito 

3. Fase 3: vial marxe esquerdo 

4. Fase 4: vial marque dereito 

A proposta non corta o tráfico. Detallan proposta de circulación peonil nestas fases. 

Definen valados de obra a empregar e medios para o mantemento do tráfico rodado. 

Os condicionantes existentes son o tránsito de vehículos, accesos á obra, ambientais e organizativos. 

Indica relación de servizos afectados, e utilizarán a plataforma Inkolan, que proporciona información sobre a situación 

destas redes de servizo. 

Análise do proxecto correcto. 

No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha descrición construtiva xenérica 

da obra, sen detallar os aspectos específicos que 
poidan condicionar o desenvolvemento da obra e 

sen detallar incidencias detectadas. 

Non detecta unidades complexas. 

Presenta unha proposta de fases que unicamente 

describe, para cada zona de intervención, os 

itinerarios rodado e peonil e a sinalización e 

balizamento a empregar; bótase en falta unha 

explicación detallada da metodoloxía de execución 

destas fases. 
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OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA, SL (OVIGA) 

O licitador estrutura a súa presentación en 5 apartados: 

DESCRIPCIÓN DAS OBRAS 

PROCESO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS E PROCEDEMENTO CONSTRUTIVO 

RELACIÓN DAS FONTES DE SUBMINISTRO DE MATERIAIS E VALIDACIÓN DAS MESMAS. ANÁLISE DAS NECESIDADES 

DE ACOPIO E INSTALACIÓNS AUXILIARES 

FICHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPOS DE TRABALLO 

DESVIOS PROVISIONAIS E REPOSICIÓN DE SERVIZOS 

Non fan proposta de fases. 
Utilizarán a plataforma Inkolan para coñecer a situación das redes de servizo afectadas. 

Propón manter o tráfico rodado na Rúa. 

Trátase dunha memoria xenérica. 

O análise do proxecto e da metodoloxía de 

execución non contén información relevante. 

Trátase dunha descrición xeral e construtiva da 

obra, sen detallar os aspectos específicos que 

poidan condicionar o desenvolvemento da obra e 

sen detallar incidencias detectadas. 

Non detecta unidades complexas. 
Non fai proposta de fases. 

Con esta documentación non se pode avaliar o 

coñecemento dos procedementos e problemáticas 

no desenvolvemento das obras, en coherencia cos 

medios propostos, prazos e inversións proxectadas. 
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CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

O licitador estrutura a súa presentación en 5 apartados: 

ANALISE DO PROXECTO 

METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 

Propón as seguintes fases: 

1. Fase 1: Marxe esquerdo, co obxecto de coordinar os traballos axeitadamente coa obra da Intermodal. 

2. Fase2: Marxe dereito. 

3. Fase 3: Calzada, realizada en dúas subfases: marxe esquerdo e logo o dereito. 

EQUIPOS DE TRABALLO. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES COMPLEXAS 
REGULACIÓN DO TRANSITO RODADO E PEONIL 

Propón a execución das obras en ambos marxes de forma simultánea, para o que se ocuparán os carrís exteriores. O 

tránsito de vehículos se realizará polos carrís centrais interiores. Na fase 3 o tráfico regularase polos carrís restantes. 

FONTES DE SUBMINISTRO. PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAIS 

Análise do proxecto correcto pero pouco 

desenvolvido. 

No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha descrición construtiva xenérica 

da obra, sen detallar os aspectos específicos que 

poidan condicionar o desenvolvemento da obra e 

sen detallar incidencias detectadas. 

A descrición das unidades complexas non contén 
información relevante. 

Presenta unha proposta de fases, pero non queda 

clara a metodoloxía de execución proposta para a 

fase 3. Esta proposta case se reduce á descrición 

da sinalización a empregar e dos elementos físicos 

propostos para separar/desviar tráficos. 

3 
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UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

O licitador estrutura a súa presentación en 2 apartados: 

ANALISE DO PROXECTO 
Propón manter o tráfico rodado na Rúa. 

Presentan listado de indefinicións ou erros detectados no proxecto. 

METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 

Propón as seguintes fases: 

1. Fase 1: Marxe esquerdo, co obxecto de coordinar os traballos axeitadamente coa obra da Intermodal. 

2. Fase 2: Marxe dereito. 

3. Fase 3: Implantación do novo itinerario de acceso entre as Brañas do Sar e a rúa Clara Campoamor 

4. Fase 4: Implantación do itinerario peonil e instalación de servizos. 

5. Fase 5: pavimentación dos viais. 

Propón o mantemento do tráfico peonil e rodado en todo momento. 
Presenta gráficos da evolución dos traballos por fases, con explicación dos itinerarios rodado e peonil provisional 

propostos para cada unha delas. 

Repite as afeccións e condicionantes existentes indicados no apartado anterior. 

Comprométese a garantir o tráfico peonil seguro e accesible en todo momento. 

Análise do proxecto correcto pero pouco 

desenvolvido. 
No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha descrición construtiva xenérica 

da obra, sen detallar os aspectos específicos que 

poidan condicionar o desenvolvemento da obra e 

sen detallar incidencias detectadas. 

Non detecta unidades complexas. 

Presenta unha proposta de fases, na que 

unicamente describe, para cada zona de 

intervención, os itinerarios rodado e peonil e a 

sinalización e balizamento a empregar; bótase en 
falta unha explicación detallada da metodoloxía de 

execución. 

3 

 

 

11 

 

 

UTE CLARA 

CAMPOAMOR 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 

CONSTRUCCIONES 

PONCIANO NIETO & 

ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS 

O licitador estrutura a súa presentación en 4 apartados: 

CONCEPCIÓN GLOBAL DO PROXECTO. ORGANIZACIÓN CONSTRUTIVA DA OBRA EN RELACIÓN COS CONDICIONANTES 

DE ACTUACIÓN 

Divide a obra en tramos: 
Tramo 1: Inicio polo tramos adxacente á conexión coa rúa Restollal. 

Tramo 2: Zona intermedia correspondente á estación de autobuses. Os traballos coordinaranse cos da estación. 

Tramo 3: tramo final. 

Os traballos sempre se executarán por medias calzadas. 

Propón as seguintes fases: 

1. Calzada norte tramo 1 

2. Calzada norte tramo 2 

3. Calzada norte tramo 3 

4. Calzada sur tramo 1 
5. Calzada sur tramo 2 

6. Calzada sur tramo 3 

PLANTEAMENTO CONSTRUTIVO 

Non presenta análise do proxecto. 

No apartado de análise da metodoloxía de 

execución fai unha proposta de fases con descrición 

das unidades de obra, o seu orde e os equipos 
responsables da súa execución. Bótase en falta 

unha proposta dos itinerarios rodados e peonís en 

cada fase. 

Non detecta unidades complexas. 
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DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA DE EXECUCIÓN 

ANALISE DAS UNIDADES DE OBRA MAIS IMPORTANTES 
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Valórase presentación de diagrama de Gantt valorado, adaptado ás fases propostas, con indicación das principais actividades que compoñen o proxecto, tarefas 
críticas e folguras posibles, con emprego de escala semanal e indicación, para cada mes, as inversións mensuais previstas. Por outro lado, valórase memoria 
concreta, descritiva dos puntos conflitivos detectados e con definición de medidas para a atenuación de posibles retrasos, e programación coherente co análise e 
metodoloxía aportados, así como a coherencia do camiño critico e a adopción de medidas para a súa atenuación, de tal forma que o conxunto permita explicar o 
cumprimento do prazo de execución. 
 

 APARTADO 3. PROGRAMA DE TRABALLOS [ATA 5 PUNTOS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 

 

 

01 

 

 

ACCIONA, SA 

O licitador identifica os puntos conflitivos e propón alternativas en caso de desfase para cada un dos grupos: 

organizativos, anualidades e coordinación (obxecto este último doutro apartado). 

Organizativos: a fase 1b tense programada a súa execución unha vez rematada por completo a fase 1a, así mesmo 

ocorre coa programación da fase segunda. esta subdivisión permítelles manter en parte o tráfico do vial e, en caso de 
posibles retrasos, pódense acometer en simultaneidade aumentando o número de equipos. 
Anualidades: Propón un reaxuste de anualidades. 

Indica secuencia crítica da obra: realizar primeiro as canalizacións e ampliar plataforma no marxe esquerdo, pasar a 

continuación ao marxe dereito, e tras finalizar, cortar o vial durante os últimos meses para acometer os traballos de 

pavimentación e sinalización. 

Indica a procedencia dos desfases: elementos naturais (condicións climatolóxicas extremadamente adversas), aparición 

de restos arqueolóxicos, aparición de algún servicio afectado sen catalogar, cambios non detectados da litoloxía, 

problemas laborais, problemas legais, necesidade de expropiacións, etc. 

Propón as seguintes medidas de atenuación de posibles retrasos: 

- Incrementar número de equipos. Indica 3 alternativas de solape con propostas de desvío de tráfico. 
- Solapar as fases de execución previamente establecidas. 

- Aumentar as horas de traballo. 

Presenta táboa xustificativa de rendementos e diagrama de Gantt, valorado, adaptado ás fases propostas, con 

indicación das principais actividades que compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Indica folguras posibles. Emprega 

escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais previstas. 

O diagrama de Gantt preséntase adaptado ás fases 

propostas. 

Presenta unha memoria concreta, descritiva dos 

puntos conflitivos detectados e con definición de 
medidas para a atenuación de posibles retrasos. 

A programación é coherente co análise e 

metodoloxía aportados. Demostra coherencia do 

camiño critico coa adopción de medidas para a súa 

atenuación. O conxunto permite explicar o 

cumprimento do prazo de execución. 

4 

 

 
02 

 

 
ALVAC, SA 

Presenta diagrama de Gantt adaptado ás fases propostas, con indicación das principais actividades que compoñen o 

proxecto. Non indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais previstas. 
Presenta listado de folguras. 

Os puntos conflitivos detectados son: 

A climatoloxía, a aparición de restos arqueolóxicos, a aparición de algún servicio afectado sen catalogar, cambios non 

detectados da litoloxía, problemas laborais, legais, expropiacións, etc. 

Propón as seguintes medidas para garantir o prazo de obra: 

- Adscrición de persoal indirecto. 

- Comezo das labores de tramitacións previas, estudio de servicios afectados e peche de contratacións con 

provedores e subcontratistas antes do comezo das obras, unha vez preadxudicada a obra. 

- Dispoñer sempre de toda a maquinaria e medios auxiliares por duplicado ou polo menos de medios alternativos 
que poidan substituír ao principal en caso de avaría. 

- Programación dos subministros con un anticipo mínimo de material para unha ou dúas semanas de traballo, 

dependendo do tipo de material a acopiar. 

Sinala que na programación dos traballos están incluídas folguras razoables entre actividades, o que permite dispoñer 

Memoria xenérica. 

Valórase que o diagrama de Gantt se presente 
adaptado ás fases propostas. 
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de tempo para demoras por imprevistos, e tamén que a garantía do cumprimento do programa de traballos reside nos 

coeficientes de seguridade que emprega o software empregado. 

O licitador propón que, ante a perda de rendemento dunha actividade, incrementará o número de equipos na 

execución, especialmente naquelas tarefas que resulten críticas, como é a instalación de tubaxes, que son os elementos 

principalmente condicionantes nesta obra. 

 

 
03 

 

 
ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

Presenta diagrama de Gantt, valorado, con folguras, adaptado ás fases propostas, con indicación das principais 

actividades que compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as 
inversións mensuais previstas. 

Presenta cadro de actividades, rendementos e tempos, no que explica que ás producións e lles aplica uns coeficientes 

correctores por condicionantes climáticos e de seguridade. 

Os puntos conflitivos detectados son: 

As inclemencias meteorolóxicas, tráfico de alta intensidade existente neste vial, algún servicio afectado non previsto e 

as interferencias causadas polas obras da Intermodal e Pasarela. 

Outros son: 

A aparición de restos arqueolóxicos, a aparición de algún servicio afectado sen catalogar, indefinicións do proxecto, 

problemas laborais, sociais, socioeconómicos, legais, etc. 
As tarefas críticas detectadas son: 

- Implantación en obra. 

- Movemento de terras e urbanización, (fase 1). 

- Movemento de terras e urbanización, (fase 2). 

- Execución da praza, (fase 3). 

- Firmes, divididos en 3 subfases, (fase 4). 

- Fase 5 de remates. 

- Traballos finais. 
Propón as seguintes medidas para garantir o prazo de obra: 

- Incorporación de persoal adicional, dobrando turnos, evitando así o envío de máis maquinaria á obra. Se 

descartan os traballos en horario nocturno. A opción é realizar traballos na fin de semana. 

- Seguimento dos acopios en obra, especialmente en aqueles materiais que interveñen no camiño crítico da obra, 

coma prefabricados de formigón, aceiros, formigón e MBC. Coma norma xeral propoñen sempre un segundo 

subministrador. 

- Análise de folguras e rendementos propostos no programa de traballos. 

- Alterar a secuencia proposta na execución de algunhas actividades variando as relacións entre diferentes fases 

propostas o na orde de execución das mesmas. 
Sinala que no programa de traballos están incluídos coeficientes de seguridade que permiten un certo marxe de 

manobra en caso de variación da programación inicial, e que o licitador ten dúas plantas de MBC en propiedade e 5 

equipos propios de estendido, o que permitirá executar as unidades de firmes con maior rapidez se así o demanda o 

cumprimento do prazo de obra. 

Memoria correcta aínda que algo xenérica. 

Valórase que o diagrama de Gantt estea adaptado 
ás fases propostas. 

3 

 

 

04 

 

 

CIVIS GLOBAL, SLU 

Presenta diagrama de Gantt que non parece estar adaptado as fases propostas. Indica as principais actividades que 

compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais 

previstas. 
Presenta cadro de rendementos e diagrama de folguras. 

Indica que os desfases poden estar provocados por: 

- Condicións climatolóxicas adversas 

- A adaptación a retrasos na marcha das obras da Intermodal e da Pasarela. 

- Aparición dalgún servizo afectado sen catalogar. 

- Cambios non detectados da litoloxía, cotas ou topografía, problemas laborais e legais, etc. 

O diagrama de Gantt debería explicitar as fases 

propostas. 

Presenta puntos conflitivos e medidas de 
atenuación que se consideran xenéricas. Non indica 

camiño crítico. 

Sorprende o comentario equivocado de que a 

duración da obra é de 9 meses, e que propoñen 

que os traballos comecen despois da época estival 

e do mes de setembro, nos cales concéntrase unha 
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Indica que as alternativas para o caso de desfases centrarase nos seguintes puntos: 

- Incrementar o número de equipos, especialmente nas tarefas críticas que son as zonas en contacto coas 

actuacións veciñas. 

- Acopiar todo o material susceptible (baldosa, áridos e tubaxes de PVC). 

- Variar o proceso construtivo. 

- A proposta xa contempla unha serie de folguras razoables que permite dispoñer de demoras por imprevistos. 

- Alterar a secuencia proposta na execución dalgunhas actividades, variando as relacións entre unidades afectadas. 
Sinala que a garantía do cumprimento do programa de traballos reside nos coeficientes de seguridade supostos e nas 

folguras existentes que permiten un certo marxe de manobra en caso de variación da programación inicial. 

gran afluencia de peregrinos no Camiño. 

 

 

05 

 

 

DRAGADOS, SA 

Presenta diagrama de Gantt, con folguras, sen organizar por fases, con indicación das principais actividades que 

compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais 

previstas. 

Presenta memoria de rendementos e coeficientes redutores. 

Indica as tarefas críticas detectadas, especificadas por partidas, e as medidas correctoras propostas, tales como, 

incremento de equipos de traballo, traballo en días non laborais para evitar influencia do trafico, aumento de acopios,  
realización de pedidos ao inicio, etc. 

Presenta memoria xenérica de rendementos e 

coeficientes redutores considerados. 

O diagrama de Gantt non está organizado por fases 

do mesmo modo que a memoria de metodoloxía de 

execución. 

Presenta tarefas criticas e medidas correctoras 
concretas. 

3 

 

 

06 

 

 

FRANCISCO GÓMEZ Y 

CIA, SL 

Presenta diagrama de Gantt, con folguras, adaptado ás fases propostas, con indicación das principais actividades que 

compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais 

previstas. 

Presenta cadro de actividades, rendementos e tempos. 

O camiño crítico é o establecido polas seguintes actividades: replanteo e implantación en obra, formación de caixa, 

bordillo, base de formigón en masa e pavimento de baldosa en marxe esquerda e despois en marxe dereita. 

Puntos conflitivos: mantemento do tráfico rodado e peonil e coordinación coas obras anexas. 
As medidas para a atenuación de posibles retrasos propostas son: 

- Solapamento temporal parcial entre os grupos de actividades indicados. 

- Incremento no número de equipos que realiza cada actividade. 

- Incremento do persoal/maquinaria integrante de cada equipo. 

- Ampliación do horario de traballo de 8 a 10 horas. 

- Incremento no número de turnos de traballo. 

- Ampliación do calendario laboral a sábados, domingos e festivos. 

Memoria correcta. 

Valórase que o diagrama de Gantt estea adaptado 

ás fases propostas. 

3 

 

07 

 

NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS, 

SL 

Presenta diagrama de Gantt, non é posible saber se está adaptado ás fases propostas, con indicación das principais 

actividades que compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as 

inversións mensuais previstas. 

Presenta alternativas en caso de desfases e listado de rendementos propostos. 

Memoria xenérica. 

O diagrama de Gantt debería explicitar as fases 

propostas. 

2 

 

08 

 

OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA, SL (OVIGA) 

Presenta diagrama de Gantt con indicación das principais actividades que compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. 

Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as inversións mensuais previstas. 

Presenta listado de rendementos e folguras. 

Memoria xenérica. 

O diagrama de Gantt non está organizado por fases 

do mesmo modo que a memoria de metodoloxía de 

execución. 

2 

 

09 

 

CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

Presenta diagrama de Gantt adaptado ás fases propostas, con indicación das principais actividades que compoñen o 

proxecto. Presenta diagrama de camiño crítico con indicación de folguras. Emprega escala semanal. Indica, para cada 

mes, as inversións mensuais previstas. 

Presenta memoria de puntos conflitivos e medidas de atenuación previstas. 

Memoria correcta aínda que algo xenérica. 

Valórase que o diagrama de Gantt estea adaptado 

ás fases propostas. 

3 

  Presenta diagrama de Gantt adaptado ás fases propostas, con indicación das principais actividades que compoñen o Memoria correcta aínda que algo xenérica. 3 
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10 UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

proxecto. Presenta diagrama de camiño crítico e indicación de folguras. Emprega escala semanal. Indica, para cada 

mes, as inversións mensuais previstas. 

Os puntos conflitivos detectados son os seguintes: 

- Coordinación co tráfico. 

- Tramitacións e permisos. 

- Coordinación coas obras adxacentes. 

Propón as seguintes alternativas en caso de desfases: 

- Análise de recurso, medios humanos e maquinaria adscritos á obra. 
- Análise de compras subministro e acopios. 

- Análise de folguras e rendementos propostos. 

- Análise das interrelacións das partidas afectadas. 

Presenta listado de rendementos. 

Valórase que o diagrama de Gantt estea adaptado 

ás fases propostas. 

 

11 

UTE CLARA 

CAMPOAMOR 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA,CONSTRU

CCIONES PONCIANO 

NIETO & ARINES 

OBRAS Y PROYECTOS 

Presenta diagrama de Gantt, valorado, con folguras, adaptado ás fases propostas, con indicación das principais 

actividades que compoñen o proxecto. Indica tarefas críticas. Emprega escala semanal. Indica, para cada mes, as 

inversións mensuais previstas. 
O Licitador inclúe un cadro de actividades base seleccionadas para realizar a programación das obras, incluíndo a 

medición, o rendemento bruto adoptado, o coeficiente redutor e o prazo adoptado a mostra directamente na 

planificación. 

Puntos conflitivos detectados e medidas de atenuación dos posibles retrasos: as actividades críticas relacionadas non 

teñen folguras respecto á programación realizada, pero son susceptibles de ser solventadas aumentando os equipos de 

traballo ou duplicando a xornada para corrixir os desfases que puidesen producirse. 

Memoria correcta. 

Valórase que o diagrama de Gantt estea adaptado 

ás fases propostas. 

3 
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Valórase o coñecemento que ten o licitador do estado de desenvolvemento das obras colindantes, a detección das afeccións entre as 3 obras e das necesidades de 
coordinación e a adecuación das propostas para esta coordinación. 
 

 APARTADO 4. COORDINACIÓN [ATA 25 PUNTOS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 

 

 
01 

 

 
ACCIONA, SA 

Analizan as afeccións detectadas durante a redacción do proxecto: 

- Redución do ámbito das obras en execución: corrixíndoo conforme ao novo eixo da rúa, definido na presente 
actuación. 

- Adaptación da zona de taxis e bus urbano do proxecto da Terminal de autobuses á nova aliñación da rúa. 

- Colocación de puntos de luz na beirarrúa que limita coa zona de bus urbano e taxis anexa á Terminal de 

autobuses, e instalación de marquesiñas: xa que é necesario acceder ao ámbito da Estación para levar a cabo 

estes traballos, será necesario establecer o correspondente Protocolo de Coordinación de Actividades co fin de 

informar a todos os traballadores dos traballos que se van a desenvolver na zona, co fin de detectar as posibles 

interferencias temporais e espaciais, dar a coñecer as medidas de prevención aplicables na zona e permitir que os 

traballos se desenrolen sen afección ao desenvolvemento de ambas as dúas obras. 
- Redistribución das masas vexetais e áreas estanciais previstas nas obras en execución. 

- Colocación de elementos de iluminación e semaforización/sinalización na franxa de contacto entre a praza e o 

carril bici). 

Ademais detecta outras afeccións: 

- Accesos a obras en execución: O acceso ás obras da Terminal prodúcese a través da Rúa Clara Campoamor, así 

como o acceso á urbanización da Praza Clara Campoamor incluída na obra da pasarela (o acceso á obra da 

pasarela realízase a través do aparcamento da estación de tren). 

- Instalacións executadas: Nas obras da Terminal de Autobuses, se teñen realizado 2 cruces de servizos (de 
saneamento e de pluviais) mediante perforación dirixida baixo a rúa Clara Campoamor. Estes cruces se teñen 

realizado tendo en conta o eixo antigo da rúa, polo que as modificacións introducidas no proxecto final de 

reurbanización da rúa non foron consideradas. Deberase adaptar na obra da rúa un destes pozos de saneamento. 

- Cotas de urbanización: as dúas obras xa en marcha e a obra da rúa encontraranse na Praza Clara Campoamor. 

Estas cotas deberán ser revisadas e tratadas con atención, xa que o acordo do peralte do vial con este punto ten 

que ser definido de forma que garante a evacuación da auga da praza sobre o vial e que o acerado da estación 

sobre a praza teña unha pendente moderada e adecuada para que non introduza auga no acceso á pasarela. 

Ademais detecta as seguintes necesidades de coordinación das 3 obras co obxecto de obter un conxunto homoxéneo no 
entorno da Praza: 

- Na execución de pavimentos de formigón 

- No mobiliario urbano 

Para definir as propostas de coordinación das obras agrupa as afeccións e necesidades de coordinación detectadas en 4 

tipos: coordinación temporal, espacial , acabados e xeneral. Indica as actividades a coordinar en cada un dos grupos e 

a presenta profusa explicación das propostas concretas para a coordinación das mesmas de forma moi axeitada. 

O licitador demostra gran coñecemento do estado 

de desenvolvemento das obras colindantes. 
 

O licitador coñece á perfección todas as afeccións, 

tanto as indicadas xa en proxecto como as 

derivadas do desenvolvemento das obra da 

Intermodal e da Pasarela, e fai propostas axeitadas 

de coordinación que redundarán nun bo resultado 

final. 

 

A proposta presentada parece moi axeitada para a 
coordinación das tres obras, con moita coherencia 

física e temporal. 

15 

 

 

02 

 

 

ALVAC, SA 

Os puntos conflitivos detectados son: 

- A Rúa Clara Campoamor, é a única vía de subministro de materiais para a obra da intermodal. 

- As obras da Rúa e da intermodal solápanse na execución da praza que atravesa a rúa dende a estación cara o 
paseo do río Sar. 

Para a coordinación das diferentes obras propón: 

O licitador demostra coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes. Valórase 

que ten realizada a programación da obra 
considerando o estado real do avance destas. 
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. Organizar reunións semanais de programación coa adxudicataria da intermodal, para o control de cotas e acabados 
nestas zonas de encontros. 

. Procurar que sempre estean dispoñibles dous dos tres accesos á obra da intermodal dispoñibles para que a afección á 

obra sexa a mínima posible: 

- Na Fase I isto será posible xa que as interferencias son mínimas. 

- Na Fase II propón reunións de coordinación semanais para coñecer as necesidades de subministro de materiais e 

de accesos. Propón realizar os traballos nestas zonas de acceso en horario nocturno. 

- Na Fase III a interferencia coa obra da intermodal producirase polas restricións dos cortes de carril, que se 

solucionará coma na fase anterior e pola coordinación dos traballos na zona de solape das 2 obras, zona de viais e 
beirarrúa. Propón reunións de coordinación semanais. 

. O licitador recoñece que non coñece o estado real do avance da obra, pero que polo observado na visita ao terreo, 

considera que as dúas obras van a rematar nun intervalo de tempo semellante. Por iso realiza a programación da obra 

de reurbanización considerando que ambas obras coinciden no tempo. 

En relación coa detección das afeccións, reduce 
practicamente a afección ás necesidades de 

subministro de materiais a obra da intermodal; non 

demostra coñecemento das afeccións recollidas no 

proxecto, nin detectan as derivadas das 

instalacións, nin das cotas de urbanización comúns 

ás 3 obras, nin á necesidade de homoxeneizar os 

acabados, etc. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 
suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

 

 

03 

 

 

ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

O licitador declara que xa ten mantido reunións coa Dirección de obra da intermodal e da pasarela. Indican que polo 

observado na visita ao terreo e segundo o indicado pola Dirección de obra e a propiedade, coñece que se espera que as 

obras estean rematadas no mes de agosto, polo que se espera que durante as obras da rúa quedarán por finalizar 

interiores, instalacións, acabados e urbanización, minimizando as afeccións entre obras, pois os transportes, medios de 

elevación, etc, son sempre máis importantes e voluminosos no momento da execución da cimentación e estrutura. 
As afeccións detectadas son: 

- A rúa Clara Campoamor é a única vía de subministro de materiais para a obra da Intermodal. 

- A necesidade de execución das redes de alumeado e semaforización dentro da parcela da Intermodal. 

- Nas obras da Terminal de Autobuses se teñen realizado 2 cruces de servizos (de saneamento e de pluviais) 

mediante perforación dirixida baixo a rúa Clara Campoamor. Dado que se entende que xa están executados e non 

sendo necesaria ningunha canalización máis o licitador dá por finalizada esta afección. 

Para a coordinación das diferentes obras propón: 

. Organizar reunións semanais de programación coa adxudicataria da intermodal, para o control de cotas e acabados 

nestas zonas de encontros. 
. Procurar que sempre estean dispoñibles 2 dos 3 accesos á obra da intermodal dispoñibles para que a afección á obra 

sexa a mínima posible: 

- Na Fase I isto será posible xa que as interferencias son mínimas. 

- Na Fase II propón reunións de coordinación semanais para coñecer as necesidades de subministro de materiais e 

de accesos. Propón realizar os traballos nestas zonas de acceso en horario nocturno. 

- Na Fase III a interferencia coa obra da intermodal producirase polas restricións dos cortes de carril, que se 

solucionará coma na fase anterior e pola coordinación dos traballos na zona de solape das 2 obras, zona de viais 

e beirarrúa. Propón reunións de coordinación semanais. 

. Neste senso propón manter os 3 accesos actuais das obras da intermodal e pasarela, e como mínimo 2 en todo 

momento; para isto propón as fases indicadas anteriormente; tamén propón ter unha brigada de seguridade para a 
coordinación das chegadas dos transportes, paralizando momentaneamente as actividades da obra da rúa. 

O licitador demostra coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes. Valórase 

que ten realizada a programación da obra 

considerando o estado real do avance destas. 

 
En relación coa detección das afeccións, reduce a 

afección ás necesidades de subministro de 

materiais a obra da intermodal e a necesidade de 

execución das redes de alumeado e semaforización 

na parcela da Intermodal; non demostra 

coñecemento do resto das afeccións recollidas no 

proxecto, nin detecta as derivadas do resto de 

instalacións, nin das cotas de urbanización comúns 

ás 3 obras, nin á necesidade de homoxeneizar os 

acabados, etc. 
 

A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 
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04 

 

 

CIVIS GLOBAL, SLU 

Indica que a urbanización prevista no proxecto da Estación ten sido modificada para integrarse no previsto nas 

actuacións posteriores da pasarela e da rúa. 

Coñece o avance da construción da Estación e da Pasarela, así como os prazos previstos para o seu remate, indicando 

que é previsible que as 3 actuacións coincidan no tempo. 

As afeccións detectadas son: 
- Entende que a obra de reurbanización pode desenrolarse de modo independente ás outras dos, xa que so conecta 

con elas pero non se solapan superficies de actuación. Sen embargo é recomendable que se desenvolvan de 

modo coordinado, para que a conexión de todas as zonas sexa uniforme, pero sobre todo para evitar que, en 
caso de terminar a reurbanización da rúa antes das actuacións anexas, o paso de transporte e materiais cara 

estas podan danar a superficie da rúa xa renovada. 

Para a coordinación das diferentes obras propón: 

. Definir estratexias de programación. 

. Realizar reunións quincenais de coordinación coa empresa adxudicataria das outras obras. 

. Deixar o tramo adxacente ás outras obras para o final do prazo co obxecto de que se poidan executar os traballos de 

urbanización das tres actuacións de modo paralelo e coordinado. 
. Comprobar o encaixe topográfico da Estación de autobuses, xa que o proxecto da rúa parte das rasantes previstas 

nese proxecto. 

O licitador demostra coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes. Valórase 

que ten realizada a programación da obra 

considerando o estado real do avance destas. 

 

En relación coa detección das afeccións, reduce 

practicamente a afección ás necesidades de 

subministro de materiais a obra da intermodal e ao 
encaixe topográfico coa Estación; non demostra 

coñecemento das afeccións recollidas no proxecto, 

nin detectan as derivadas das instalacións, nin á 

necesidade de homoxeneizar os acabados, etc. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

5 

 

 

05 

 

 

DRAGADOS, SA 

Coñecemento do estado das obras: 

O licitador ten analizado que as 3 obras executaranse en paralelo ata a súa finalización. 

Realiza as seguintes propostas: 

. Reubicación da zona de acopios e instalacións, xa que a zona proposta no proxecto atópase situada en terreos de 

titularidade privada. Propón a súa ubicación dentro do ámbito de actuación, enfronte do bloque de vivendas existente. 

Din que isto favorecerá a coordinación entre obras. 

. Coordinación entre as redes de pluviais das obras na zona da praza compartida. Propón modificacións con respecto ao 

proxecto. 

. Ordenación do tráfico durante as obras: propón non realizar cortes totais de tráfico na rúa e realizar a obra por fases, 
para non provocar un aumento do tráfico das glorietas adxacentes ao ámbito, xa que están traballando ao límite. 

Presenta esquemas tipo de sinalización de desvíos provisionais para a ordenación do tráfico. 

. Coordinación entre acabados das 3 obras: do análise dos 3 proxectos conclúe que os acabados non son iguais e que 

sería necesario realizar unha integración dos mesmos na zona da praza. A continuación presenta unha relación 

comparada das partidas de acabados, mobiliario urbano, marquesiñas, xardinería e iluminación dos 3 proxectos, 

referente fundamentalmente á zona exterior da estación de autobuses, a praza Clara Campoamor e á propia rúa. 

Propón modificacións respecto ao proxecto e usar algún dos elementos empregados nos outros 2 proxectos nas zonas 

comúns entre estes (praza e accesos á Estación), sempre de acordo coa DF. Presenta proposta detallada destes 

elementos. 
. Coordinación entre servizos afectados: existen interaccións das instalacións dos 3 proxectos na zona da Praza. 

Presenta relación de afeccións de instalacións na Praza que deberán ser contempladas a maiores das expostas no 

proxecto da rúa. 

O licitador demostra coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes. 

 

En relación coa detección das afeccións, non 

demostra coñecemento das afeccións recollidas no 

proxecto. Non obstante, valórase positivamente que 

o licitador demostra profundo coñecemento das 

unidades de obra dos 3 proxectos e da necesidade 

de coordinación neste senso e a proposta concreta 
de coordinación dos acabados e dos servicios 

afectados. Non obstante, algunha das propostas 

realizadas non parece que inflúan nunha mellor 

coordinación entre as obras. 
Bótase en falta a detección das afeccións recollidas 

no proxecto ou doutras afeccións como a 

necesidade de modificación de instalacións xa 

executadas, da revisión das cotas de urbanización 

na zona da Praza, da afección relacionada coa 
necesidade de subministro das outras obras, etc. 
 

10 

 

 

06 

 

 

FRANCISCO GÓMEZ Y 

CIA, SL 

As necesidades de coordinación detectadas son: 

- Execución das redes de alumeado e semaforización na parcela da estación (fora do ámbito da rúa). 

- Conexións previstas no proxecto da estación para as redes de saneamento de pluviais e fecais. 

- Pavimentación da Praza Clara Campoamor (material de acabado e xuntas de dilatación). 

Realiza as seguintes propostas: 
. Manter reunións de coordinación 

. Adaptarse aos subministradores e subcontratistas contratados nas obras da Estación e Pasarela para os materiais 

compartidos. 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 

información relevante. 

 

Non demostra coñecemento das afeccións recollidas 
no proxecto; reduce as afeccións ás relacionadas 

coa execución das redes de servizos e á necesidade 

de homoxeneizar certos acabados. 
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Non comenta a afección relacionada coa necesidade 

de subministro das outras obras. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

 

 
07 

 

 
NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS, 

SLU 

As necesidades de coordinación detectadas son: 

- Encaixe orográfico do vial, partindo das rasantes previstas no proxecto da Estación Intermodal. 
- Adaptación puntual das obras da estación e a praza: debido á modificación do eixo do vial necesítase coordinación 

en relación á redución do ámbito e á adaptación da zona de taxis e bus urbano. 

- Accesos ás obras da Estación Intermodal e Pasarela: propón utilizar os mesmos accesos a estas obras que cando 

estean finalizadas. Presenta croquis das fases e accesos previstos. 

- Pavimento en beirarrúas e vial de acceso á estación con formigón: deberá coordinarase para establecer unha 

execución conxunta dos pavimentos exteriores das 3 actuacións. 

- A disposición e ubicación das xuntas de dilatación: deberá realizarse en coordinación coa obra da estación. 

- Instalación de iluminación e semaforización fora do ámbito, e instalación de marquesiñas. 

Propón reunións de coordinación. 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 
información relevante. 

 

En relación coa detección das afeccións valórase 

que coñece as necesidades de coordinación 

indicadas no proxecto, así como as relacionadas 

coa necesidade de acceso as obras en execución, co 

encaixe topográfico e coa necesidade de 

homoxeneizar os acabados. 

 
A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

10 

 

 

08 

 

 

OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA, SL (OVIGA) 

As necesidades de coordinación detectadas son: 

- Execución do pavimento de formigón na calzada da rúa que da continuidade ao pavimento de formigón da praza. 

- Zona de carril bus paralelo á estación. 

Realiza as seguintes propostas: 

. Execución conxunta do pavimento exterior de formigón da praza. No momento de execución deste pavimento o acceso 

ás obras colindantes realizarse por un acceso interior existente para que non afecte á obra da rúa. 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 

información relevante. 

 

En relación coa detección das afeccións, reduce a 

afección á necesidade de execución conxunta do 
pavimento exterior de formigón na calzada da rúa e 

praza; non demostra coñecemento das afeccións 

recollidas no proxecto, nin detecta as derivadas das 

instalacións, nin das cotas de urbanización comúns 

ás 3 obras, etc. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

5 

 

 

09 

 

 

CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

Propón previamente ao inicio dos traballos estudiar as interferencias entre obras; definir actuacións criticas da rúa que 

afecten á execución das obras da intermodal (instalacións soterradas, pavimentacións en accesos, etc.); definir hitos, 

definir aspectos relativos aos pavimentos de formigón comúns ás obras e outros; executar as unidades en común coa 

mesma subcontrata. 

Propón reunións semanais de revisión da programación acordada. 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 

información relevante. 

 

Presenta unha memoria xenérica de afeccións e 

propostas de coordinación. 

2 

 

 
10 

 

 
UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

As necesidades de coordinación detectadas son: 

- Garantir o acceso á obra da intermodal. 
- Cotas finais da explanada desta. Deberase ter unha reunión na que se realice o traspaso de información. 

- Subministro ás instalacións da intermodal. É necesario coñecer as profundidades das acometidas. 

- Existencia de considerable cantidade de trafico rodado. 

Propón: 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 
información relevante. 

 

En relación coa detección das afeccións, reduce as 

afeccións as relacionadas co acceso á obra da 
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. Mantemento dos accesos ás obras da intermodal e pasarela en todo momento. Implantarase un equipo de control e 

coordinación con este obxecto. 

. Non cortar a vía. 

. Execución da marxe esquerda o antes posible. Deste modo as instalacións de iluminación e semaforización que 

discorren no ámbito de actuación da intermodal non implicará demolición de pavimentos. 

. Implantación de equipo de coordinación e limpeza para prover de accesos seguros ás obras colindantes. 

. Creación de grupos de traballo para coordinar as obras. 

Intermodal e, de forma moi superficial, ás 

relacionadas coas cotas finais da explanada ou coas 

canalizacións e acometidas; non demostra 

coñecemento das afeccións recollidas no proxecto, 

nin detecta as derivadas das instalacións, nin á 

necesidade de homoxeneizar os acabados, etc. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 
suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

 

 

11 

 

 

UTE CLARA 

CAMPOAMOR 

COMPOSTELA, 

CONSTRUCCIONES 

PONCIANO NIETO & 
ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS 

As necesidades de coordinación detectadas son: 

- Mínima afección ao trafico, xeral e de subministro á obra da estación de autobuses (comentan que o acceso actual 

da maquinaria realízase por un acceso secundario situado na rúa Vedra). 

- Instalacións de alumeado público e semaforización que se desenvolven fora do ámbito, dentro da parcela da 

estación. 

Propón: 

. Executar a obra por etapas. Presenta gráficos explicativos de corte e desvío do tráfico nos diferentes tramos previstos 
de obra. 

. Eliminación parcial da circulación peonil. 

. Analizar si se xeran interferencias entre as obras, no caso da instalación da rede de alumeado público. 

. Coordinar os traballos coas outras obras en execución, no caso da instalación de semaforización. 

A memoria sobre o coñecemento do estado de 

desenvolvemento das obras colindantes non aporta 

información relevante. 

 

En relación coa detección das afeccións, reduce as 

afeccións ás relacionadas co tráfico da rúa e a 

execución das redes de alumeado e semaforización 
comúns á obra da Intermodal; non demostra 

coñecemento das afeccións recollidas no proxecto, 

nin detecta as derivadas das cotas de urbanización 

comúns ás 3 obras, nin á necesidade de 

homoxeneizar os acabados, etc. 

 

A proposta de coordinación presentada non é 

suficiente para lograr a mellor coordinación posible. 

5 
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CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTAIS 
 

 APARTADO A. ACTUACIÓN AMBIENTAL [ATA 10 PTS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 

 

 

01 

 

 

ACCIONA, SA 

O licitador conta con certificado do sistema de Xestión ambiental segundo a norma ISO 14001. Propón implantar o 

Sistema de xestión medioambiental -SXMA-. Antes do comezo da obra entregará o Plan de Aseguramento Ambiental. 

Implantará o Plan se aseguramento ambiental -PAA-. Propón organizar unha xornada dedicada á formación dos 

traballadores propios e subcontratados para indicar as medidas ambientais e distribuirase na obra instrucións de 

traballo relacionada coa xestión ambiental. 

Identifica todas as unidades que poden xerar impacto ambiental (demolicións, talado de árbores, desbroces e 

escavacións, estendido e compactación de material de recheo, etc.) con identificación de impactos. 

Propón medidas a adoptar para a eliminación, diminución ou corrección, de protección atmosférica, de protección do 
chan e hidroloxía, da vexetación, etc. 

O licitador comprométese a priorizar o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou 

reciclables. 

Presenta organigrama de medios propios dedicados a desenvolver as tarefas de seguimento e control dos aspectos 

medioambientais. 

Detalla a organización física medioambiental da obra, definindo aspectos relativos aos accesos, instalacións auxiliares, 

localización de vertedoiros, xestión dos residuos xerados, etc. 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 

5 

 

 

02 

 

 

ALVAC, SA 

Indica que as unidades de obra que xerarán impactos na obra son as de pavimentación. Identifica os impactos de ruído 

e produción de polvo. Tamén indica que se xerarán residuos de construción de mesturas bituminosas e formigón e que 
serán tratados de forma axeitada. Nomea vertedoiros autorizados de residuos inertes más próximos. 

Sorprende que prevé realizar os acopios de materiais e residuos na parcela para aparcamento situada na Rúa 

Pamplona, e a instalación das casetas na parcela para aparcamentos situada na intersección da Rúa Berlín coa Avda. de 

Lugo, parcelas situadas moi lonxe da obra. 

Presenta medidas preventivas y correctoras xenéricas para unha obra de reurbanización. 

Propón realizar un Plan de Seguimento Ambiental con emisión de informes. 

Sobre a xestión de residuos xerados durante a execución da obra, sinala que contará cun Plan de Xestión de residuos 

integral. Tamén explica os conceptos de redución e minimización de residuos e reutilización e reciclado, así como tamén 
a xestión dos residuos xerados na obra, todo de forma xenérica. 

Indica de forma xenérica o procedemento para almacenar residuos perigosos, a pesar de que con anterioridade ten 

indicado que non existirán na obra este tipo de residuos. 

Pasa a listar os códigos LER dos residuos identificados na obra, e indica que os residuos perigosos son os producidos no 

día a día como por exemplo: envases baleiros de pintura, trapos de limpeza de aceites e demais ou terras 

contaminadas que se producen por un pequeno vertido de aceite en unha zona determinada. 

Considérase que se trata en xeral dunha memoria 

xenérica. 
4 

 

 

03 

 

 

ARIAS 
INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

Propón redactar previamente ao inicio da obra un Informe de Riscos Ambientais, segundo Norma UNE 150008:2008 

“Análise e Avaliación do Risco Ambiental”. 

Identifica, de forma específica e axustada á obra, as unidades de obra e os procesos construtivos que poden xerar 
impactos (residuos, polvo e emisións da maquinaria, ruído, etc.), a descrición dos impactos xerados e as medidas 

previstas para a súa eliminación, diminución ou corrección. 

Propón unha gran cantidade de medidas para eliminar, diminuír ou corrixir os posibles impactos, entre elas as 

Os procedementos propostos polo licitador son 

específicos e moi axeitados para garantir a 

protección medioambiental do entorno da obra e do 
medio ambiente en xeral. 
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seguintes: contratar subcontratistas e provedores con SXM certificado; contratar unha asistencia técnica externa 
medioambiental de apoio á obra; coordinación en materia medioambiental con reunións organizativas semanais; 

impartición de curso de formación medioambiental a todo o persoal; aplicación de un protocolo para derrames e fugas 

específico para a obra; aplicación dun plan de desbroce, co obxecto de identificar exemplares singulares e 

especies invasoras (teñen identificado un pé dunha especie invasora) neste caso contratarse a unha empresa 

especializada; realización dunha campaña de control de calidade das augas do río Sar; realización de medidas de 

protección para evitar arrastres e dispersións de terras e materiais, e un largo etc. 
Destaca a proposta de contratación dun arqueólogo para o seguimento dos movementos de terras, aínda que non se 

contempla no proxecto este seguimento, e que parece axeitada. 

A licitadora ten un sistema de xestión medioambiental -SXM- certificado segundo a norma UNE-EN ISO 14001:2015. 
Antes do inicio da obra redactarase un Programa de Actuacións Medioambientais -PAM- específico para a obra, que 

incluirá unha Identificación de riscos ambientais, un Plan de medidas ambientais e un Programa de vixilancia ambiental 

que complete a avaliación dos impactos identificados no proxecto base desta licitación. Acompaña unha descrición do 

proceso de aplicación do PAM, específico para esta obra, moi completo e axeitado. 

Propón implantar un sistema de xestión de residuos integral en toda a obra, priorizando a reutilización e a reciclaxe. 

Incluso estudiarán a conveniencia de instalar unha planta móbil de triturado para o tratamento in situ do material de 

escavación de demolición. Ademais asegurará que non se produza dispersión de residuos mediante o cumprimento 

dunhas obrigas que acompaña detalladamente e que parecen moi axeitadas. 

Antes do comezo da obra presentará o Plan de execución da xestión de residuos, corrixindo os errores detectados no 
proxecto, e adaptándoo á realidade da obra e ao programa de traballos a executar. Pasa a describir en detalle os 

citados errores detectados. 

O licitador comprométese a aplicar unha política de xestión ambiental de produtos e materiais, ao obxecto de reducir os 

costes ambientais derivados dos mesmos. 

 

 

04 

 

 

CIVIS GLOBAL, SLU 

O licitador conta con certificado do sistema de Xestión ambiental segundo a norma ISO 14001. Tamén dispón do 

certificado de Xestor e Produtor de residuos pola Xunta de Galicia. 

Identifica as unidades de obra que poden xerar impactos (demolicións, movementos de terras, execución de 

pavimentos, etc.), os impactos xerados (polvo, ruído, na vexetación, Río Sar, hortos urbanos adxacentes, etc.) e 

medidas de acción correctoras concretas para esta obra. 

Propón dar preferencia á adquisición de produtos con Etiqueta Ecolóxica Europea. 
Adoptaranse medidas para reducir o consumo de combustibles fósiles. 

Fomentarase a reutilización, reciclado e valorización dos materiais de obra. 

Fomentarase o uso de materiais procedentes de procesos de reciclado. 

Adoptaranse medidas para minimizar a produción de residuos. 

O licitador realizará un Plan de Xestión de residuos da obra. 

Presenta organigrama medioambiental. 

Detalla a organización física medioambiental da obra, definindo aspectos relativos aos accesos, instalacións auxiliares, 

localización de vertedoiros, xestión dos residuos xerados, etc. 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 

5 

 

 

05 

 

 

DRAGADOS, SA 

Identifica as unidades de obra susceptibles de xerar impactos (demolicións, firmes e pavimentos, etc.) así como os 

impactos producidos e as medidas correctoras propostas. 

Detalla a organización física da obra, definindo aspectos relativos a elección das ubicación das instalacións auxiliares, 

acopios do material e estacionamento da maquinaria. 

Respecto á xestión de residuos, presenta estimación dos residuos que se xerarán na obra e as medidas propostas para 

a prevención da xeración de residuos, operacións de reutilización e valoración ou eliminación, medidas para a 

separación de residuos en obra, etc. 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 

5 

  O licitador conta con certificado de xestión medioambiental segundo a norma ISO 14001:2015. Memoria correcta e específica para a obra que nos 5 
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06 FRANCISCO GÓMEZ Y 

CIA, SL 

Identifica as unidades de obras susceptibles de xerar impactos (demolicións, movemento de terras, pavimentación, 

instalacións urbanas, etc.) así como os impactos producidos (polvo, ruído, residuos, etc.) e medidas correctoras 

propostas. 

Detalla a organización física medioambiental da obra, definindo aspectos relativos aos accesos, instalacións auxiliares, 

localización de vertedoiros, xestión dos residuos xerados, etc. 

Respecto á xestión de residuos propón a reutilización do material de fresado na propia obra para as capas base e 

intermedia, o que reduciría considerablemente os residuos xerados pola propia obra, aínda que indica que para isto será 

necesario descartar o contido de substancias perigosas. 
Presenta compromisos de vertedoiros e xestores. 

ocupa. 

 

 

07 

 

 

NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS, 

SLU 

Identifica as unidades de obra susceptibles de xerar impactos (demolicións, movemento de terras, firmes e pavimentos, 

etc.) así como os impactos producidos (polvo, ruído, residuos, etc.) e o medio receptor do impacto. 

Presenta medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección que son os seguintes: 

- O uso racional dos recursos e da maquinaria, evitando consumos e emisións á atmosfera innecesarios. 

- Plan de ocupación do terreo e de itinerarios de obra. 

- Plan de limpeza, recuperación de zonas afectadas pola obra. 

Presentan medidas correctoras para minimizar a ocupación de solos, a diminución da emisión de polvo, para reducir a 
contaminación atmosférica por emisións de gases, polvo e de compostos volátiles, diminución da contaminación 

acústica, para reducir a contaminación de solos por destrución de solos o compactación. 

Ademais porá a disposición da DF un plan de extinción de incendios e un plan de emerxencia para accidentes 

potenciais, como vertidos accidentais de residuos perigosos, etc. 

Propón a integración paisaxística das obras 

Implantarase un programa de vixilancia ambiental. 

En canto á xestión de residuos dará prioridade a evitar, reutilizar, reciclar e, en último término, eliminar o residuo. Para 

evitar a xeración de residuos en obra propón recomendación a seguir. 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 

5 

 

 

08 

 

 

OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA (OVIGA) 

O licitador aplicará o sistema de xestión ambiental certificado segundo norma ISO 14001:2015. Para isto elaborará un 

Plan de xestión medioambiental, e pasa a detallar en que consiste este. 

Identifica por cada medio susceptible de recibir o impacto, as actividades xeradoras de impacto e o impacto producido. 

Describe as medidas de control e corrección previstas por cada medio susceptible de recibir o impacto. 

Respecto á xestión de residuos propón redactar un Plan de residuos da obra. Indica técnicas a aplicar para a 

minimización de residuos. 

Considérase que se trata en xeral dunha memoria 

xenérica 
4 

 

 
09 

 

 
CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

O licitador conta con certificado de xestión medioambiental segundo a norma ISO 14001:2015. 

Identifica as unidades de obras susceptibles de xerar impactos (demolicións, movemento de terras, mesturas 
bituminosas, pavimentos de formigón e prefabricados, etc.) así como a afección ambiental e o grado. Presenta medidas 

preventivas e correctoras previstas para a protección atmosférica, a minimización de afeccións acústicas e molestias á 

poboación, a minimización de afeccións por ocupación de terreos alleos á obra e as augas, etc. 

Respecto á xestión de residuos presenta unha estimación dos residuos xerados en obra e unha previsión de reutilización 

de materiais. Neste senso, propón a reutilización de terras procedentes da escavación en zonas degradadas autorizadas 

e a reutilización de residuos minerais ou pétreos en áridos reciclados para formación de subbases. 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 

5 

 

 
10 

 

 
UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

O licitador expón que ambas as dúas empresas que conforman a UTE contan cun SXA adaptado a esta obra e cun 

certificado de xestión da calidade UNE-ISO 9001. Ao inicio da obra, de ser adxudicatarias, elaborarán un plan de xestión 
ambiental. Esquema: 

- Identificación das unidades de obra e/ou procesos que poden xerar impacto, que se identifican. 

- Accións correctoras dos impactos coordinadas coa programación das obras. 

Propón poñer a disposición da DF un plan de extinción de incendios e un plan de emerxencia para accidentes potenciais, 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 

ocupa. 
5 
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como vertidos accidentais de residuos perigosos, etc. 

Realizarase un Plan de seguimento ambiental. 

Durante a execución das obras darase prioridade a utilización de materiais que proveñan dun proceso de reciclado e/ou 

reutilización, así como ao uso de produtos que podan ser re utilizables e/ou posúan certo grao de reciclabilidade. Tamén 

empregarán produtos con etiqueta ecolóxica. 

En relación á xestión de residuos propón medidas para minimizar a súa produción. 

 
 

11 

 
 

UTE CLARA 

CAMPOAMOR 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 

CONSTRUCCIONES 

PONCIANO NIETO & 

ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS 

O licitador comprométese, de ser adxudicatario da obra, a elaborar un plan de xestión ambiental segundo a norma ISO 
4001, segundo o seguinte esquema: 

- Identificación das unidades que poden xerar impacto, que se identifican dun xeito sintético. 

- Medidas de control previsto: 

* Medidas medioambientais propostas: materiais procedentes de reciclado e reutilización, restauración 

paisaxística, redución na xeración de residuos, diminución da contaminación acústica, diminución do uso de 

combustibles fósiles, medidas de prevención de incendios forestais. 

* Programa de vixilancia ambiental: replanteo, ubicación e explotación de préstamos e vertedoiros, sistema 

de xestión de residuos e control da contaminación, desmantelamento de instalacións e zonas de obras, 
control de movemento de maquinaria e accesos temporais, localización e control de zonas de instalacións e 

parque de maquinaria. 

* Organización física da obra 

Memoria correcta e específica para a obra que nos 
ocupa. 

5 
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CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS 
 

 APARTADO A. PROPOSTAS INNOVADORAS [ATA 5 PTS] 

 EMPRESA DOCUMENTACIÓN ANÁLISE DOCUMENTACIÓN VALORAC 

 

 

01 

 

 

ACCIONA, SA 

O licitador fai unha presentación xeral do departamento de innovación tecnolóxica co que conta a empresa, e propón 

diversas tecnoloxías aplicables no proxecto: 

- Barras FRP: utilización de barras de fibra en substitución do aceiro en determinadas partidas. 

- Aditivo fotocatalítico biocida e autolimpiable, que confire a determinados elementos da obra propiedades 

descontaminantes. 

- Técnica de auscultación non destrutiva mediante xeorradar, para detectar e evitar a posible afección a servizos 
durante a execución dos traballos previstos no proxecto. 

- Aplicación portátil para coñecemento das alteracións do tráfico causado polas obras. 

Achégase una descrición detallada das tecnoloxías propostas e identifica as partidas onde sería aplicadas. 

O licitador propón varias iniciativas interesantes, 

que son aplicables á obra, e que achegan melloras 

que se poden encadrar no concepto que se valora. 

Valórase que se indican as partidas en concreto do 

proxecto nas que serían de aplicación cada unha 

das propostas. Especialmente interesante a 
utilización de aditivo catalítico. 

3 

 

 

02 

 

 

ALVAC, SA 

O licitador expón que desenvolve programas de I+D+I, que está involucrada en foros tecnolóxicos importantes e que é 

membro da Asociación de Empresas de conservación e explotación de infraestruturas. Formula as seguintes propostas: 

- Caracterización térmica de estrada e creación de sistema de alerta por perigo de xeo: Explica o procedemento de 

elaboración de mapas térmicos, que permite caracterizar que tramos son susceptibles de alcanzar temperaturas  que 

podan xerar problemas. 
- Microfresado. Corrección do IRI e CRT: ALVAC está estudando a aplicación técnica do fresado aos firmes ríxidos. 

- Control de acceso de fauna a calzadas 

- I+D+I na mellora da seguridade dos operarios: ALVAC lidera un proxecto de deseño dun robot autónomo de 

sinalización para estrada. 

- Investigación relativa ao comportamento crisocópico de mestura de sales. 

- Proxecto de detección de salinidade continua en estrada. 

- Desenvolvemento de sensor de estado de estrada, salinidade en seco e variables meteorolóxicas en estrada. 

-I+D+I no coidado da contorna: creación de piscinas de reciclaxe de salmoira e augas residuais de esparexedores, 

control de vexetación espontánea e incendios en marxes mediante plantacións alternativas, aplicación de produtos 
anticontaminación a estradas, rúas e túneles. 

O licitador fai unha relación de moitas iniciativas de 

I+D+I nas que está traballando ou colaborando, 

pero que non teñen aplicación directa na obra. 

1 

 

 

03 

 

 

ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

O licitador expón os proxectos de I+D+I que está desenvolvendo a empresa ou xa desenvolvidos que poden ser de 

aplicación nos traballos: 

- Estudo das posibilidades de mellora dos axustes das dosificacións de mesturas bituminosas de Arias Infraestruturas. 

- Investigación para a dosificación e caracterización de mesturas temperadas recicladas de taxa total con RAP 

procedente do fresado de vías galegas e árido da canteira de Trambasaguas. 

- Inspección de M.B.C. mediante cámara termográfica. 

- Mesturas bituminosas semiquentes. 
- Técnicas especiais de fresado. 

- Utilización de maquinaria con nivelación por láser. 

- Uso de zanxadoras para a colocación das canalizacións. 

- Utilización de útiles específicos para a colocación de prefabricados. 

Proxectos específicos a desenvolver durante os traballos: 

- Comportamento mecánico de mesturas asfálticas reciclada in situ con emulsión bituminosa e o seu impacto no 

dimensionamento de firmes. 

O licitador fai unha exposición inicial das iniciativas 

de I+D+I que está desenvolvendo, e indica que 

poden ser de aplicación nos traballos, se ben non 

especifica nin detalla como se faría. 

De seguido relaciona proxectos específicos a 

desenvolver durante os traballos. A que parece ter 

unha aplicación mais directa é a aplicación de 
etiquetas de radiofrecuencia, xa que incide nas 

condicións de seguridade dos traballadores. O 

último punto non ten relación coa obra. Os outros 

dous puntos, pouca relación. 

2 
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- Aplicación de etiquetas de radiofrecuencia á xestión de equipos de protección. 

- Sistema de tratamento de augas para o seu posterior aproveitamento. 

- Estudo de degradación da rixidez ao corte do terreo durante a execución de túneles en solos residuais graníticos 

 

 

04 

 

 

CIVIS GLOBAL, SLU 

O licitador propón as seguintes actuacións na obra: 

- Emprego da metodoloxía BIM para a análise e xestión das obras. 

- Emprego de áridos reciclados de RCDS para a fabricación de formigóns estruturais. 

- Sistema de desenvolvemento da tecnoloxía radar (localización de servizos afectados). 
- Sistema de xestión de prevención en obra con control de acceso on line. 

- Protocolo de xestión ambiental de obra para o seguimento continuo de emisións. 

- Xestión para a reutilización de residuos de construción. 

A metodoloxía BIM non aporta beneficios 

substanciais na obra. En canto ao emprego de 

áridos reciclados, non existen formigóns estruturais 

na obra. A proposta de trasladar o material 
procedente da demolición a Vigo para o seu 

tratamento, no parece moi viable. 

O resto de iniciativas, poden ser interesantes e 

aplicables á obra. 

2 

 

05 

 

DRAGADOS, SA 

O licitador presenta as seguintes propostas: 

- Aplicación do modelo BIM 

- Medición 3D láser aplicada a estradas 

- Emprego de tecnoloxías topográficas de realidade aumentada. 

As iniciativas presentadas pola empresa, aínda que 

son de aplicación directa na obra, teñen escasa 

relevancia. 

1 

 

 

06 

 

 

FRANCISCO GÓMEZ Y 

CIA, SL 

O licitador achega as seguintes propostas de carácter innovador: 

- Disposición de paneis luminosos de información durante a execución da obra, para informar da existencia de obras na 

rúa, de cortes de carrís, etc. 

- Instalación de cámaras web que permitan realizar un seguimento remoto vía web do estado e evolución dos traballos 

(10-12 uds). 

- Xestión do material de fresado 

- Metodoloxía BIM 

Todas as iniciativas propostas teñen aplicación na 

obra, se ben a súa repercusión e beneficios que 

xeran son limitados. Valórase a proposta de 

dispoñer paneis luminosos de información. 

2 

 

07 

 

NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS, 

SLU 

O licitador presenta dúas propostas de carácter innovador: 

- Sistema de xestión I+D+I en construción, de acordo coa Norma UNE166002:2006. 

-Sistema de xestión de obras. Integración cos procesos de negocio. 

Trátase de cuestións moi teóricas, relativas á 

organización interna da empresa en relación coa 

xestión e execución das obras, pero non son 

propiamente propostas innovadoras. 

0 

 

08 

 

OBRAS Y VIALES DE 

GALICIA, SL (OVIGA) 

O licitador achega unha proposta innovadora que consiste na implementación dun sistema de xestión integral de 

planificación e control de execución da obra. 

Trátase de cuestións moi teóricas, relativas á 

organización interna da empresa en relación coa 

xestión e execución das obras, pero non son 
propiamente propostas innovadoras. 

0 

 

09 

 

CONSTRUCCIONES 

RAMÓN VÁZQUEZ Y 

REINO, SL 

O licitador presenta as seguintes propostas innovadoras: 

- Emprego de maquinaria e ferramenta innovadora: compactador de terras autopropulsado de guiado por radiocontrol, 

motoniveladora laser, estenderdora de aglomerado con nivelación por laser. 

- Modelización BIM da obra. 

- Propostas innovadoras para o seguimento das obras: seguimento a distancia das obras, documentación do proceso 

construtivo. 

Todas as iniciativas propostas teñen aplicación na 

obra, se ben a súa repercusión e beneficios que 

xeran son limitados. 

1 

 

 

10 

 

 

UTE CONSTRUCCIONES 

CERNADAS, SL-JOSÉ 

NO MANTIÑAN E HIJOS 

CONSTRUCCIONES, SA 

O licitador presenta as seguintes propostas innovadoras: 

- Sistema de control de maduración de pavimentos con base de formigón, mediante un sistema de termopares que 

permite medir a temperatura do formigón en cada posta e trasladar estas temperaturas ao formigón das probetas de 

control. 

- Control topográfico 

- Emprego de ligantes activados para mellorar a adhesividade entre áridos e material bituminoso. 

Todas as iniciativas propostas teñen aplicación na 

obra, se ben a súa repercusión e beneficios que 

xeran son limitados. Valórase a proposta de 

emprego de ligantes activados. 

2 



 

 

 

Páxina 33 de 33 
 

  

11 UTE CLARA 

CAMPOAMOR 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 

CONSTRUCCIONES 

PONCIANO NIETO & 

ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS 

O licitador presenta as seguintes propostas innovadoras: 

- Sistema integral de xestión e control de obras. Aplicacións informáticas. 

- Emulsións bituminosas termoadherentes. 

- Proxecto sobre técnicas de reciclado in situ en frío. 

- Incorporación de polvo de caucho de NFU. 

- Fabricación e posta en obra de aditivo antixeo. 

- Fabricación e posta en obra de mesturas semiquentes. 

En xeral, son propostas interesantes de cara a súa 

aplicación en obra, aínda que nalgún caso as 

propostas están pouco desenvolvidas e explicadas. 

Valóranse as diversas técnicas relativas a mesturas 

bituminosas, á espera da decisión da D.F. sobre a 

idoneidade da súa aplicación. 

2 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2020. 

 

 

 

Lourdes Pérez Castro.                                              José Luis López Cousillas. 
Directora técnica da Oficina Técnica                         Xefe do Servizo de Obra e Edificación da  
do Consorcio de Santiago.                                        Axencia Galega de Infraestruturas. 
 
 
 
 
José Manuel González García. 
Vicesecretario do Concello de 
Santiago de Compostela  
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