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

ASUNTO: MEMORIA ECONÓMICA 

TIPO DE CONTRATO: OBRAS 

PROCEDEMENTO E FORMA 
DE ADXUDICACIÓN: ABERTO 

1. Memoria económica 

A descrición dos traballos e as condicións técnicas que rexeran o contrato de obras, quedan definidas a través do Proxecto de 
execución “Acondicionamento Interior do Xacemento Arqueolóxico do Castelo da Rocha Forte” elaborado polos 
arquitectos Alberto Redondo, Jose Valladares Duran e Marcial Rodríguez Rodríguez cun orzamento de licitación de 73.691,35 € 
+15.475,18 € (21 %) = 89.166,53 € aprobado en Xunta de Goberno Local de data 11/11/2019 que se adxunta. 

O Proxecto de execución de “Acondicionamento Interior do Xacemento Arqueolóxico do Castelo da Rocha Forte” dispón dun 
apartado de Medicións e Orzamento que inclúe: 

� Medicións 

� Orzamento 

� Resumo do Orzamento 

Os prezos aquí recollidos son prezos completos. Inclúen, nos termos establecidos no artigo 130 do RGLCAP (Cálculo dos prezos 
das distintas unidades de obra), tanto os custos directos como os custos indirectos de forma prorrateada, comprendendo todos 
os traballos directa ou indirectamente necesarios para a execución das actuacións que se definen no contrato. Así mesmo, estes 
prezos inclúen, conforme ao artigo 153 del RGLCAP (Prezos e gastos), todos os traballos, medios auxiliares e materiais que 
sexan necesarios para a correcta execución e acabado de calquera unidade de obra, aínda que non figuren todos eles 
especificados na descomposición ou descrición dos prezos.  

O orzamento máximo de licitación, sen incluír o IVE que deberá soportar a Administración, fíxase en: 73.691,35 € 

Orzamento de execución material 61.925,50 € 

13 % de Gastos Xerais 8.050,32 € 

6 % de Beneficio Industrial 3.715,53 € 

Orzamento de licitación 73.691,35 € 

21% de I.V.A. 15.475,18 € 

Orzamento xeral contrata 89.166,53 € 

 

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

 
 
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2019 
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