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INFORME DE APROBACIÓN DO SERVIZO DE OBRA DE EDIFICACIÓN 

Solicitante: Área de Planificación e Proxectos

Tipo de estudo: Proxecto de construción 

Título: Actuacións no Camiño Francés en Santiago de Compostela: remodelación da
rúa Concheiros

Clave: AC/18/025.06

ANTECEDENTES

Carlos  Lefler  Gullón,  enxeñeiro  adscrito/a  á  Axencia  Galega  de  Infraestruturas,  dirixiu  a
redacción deste proxecto construtivo, sendo o redactor do proxecto o arquitecto Eduardo Cruz
Aguiar. O presuposto base de licitación sen IVE (PBL sen IVE) ascende a “DOUS MILLÓNS
CENTO  NOVENTA  E  UN  MIL  CATROCENTOS  DOCE  EUROS  CON  VINTE  E  NOVE
CÉNTIMOS DE EURO” (2.191.412,29€),  o seu IVE (21.0%) a 460.196,58€, e o presuposto
base de licitación con IVE (PBL con IVE) a “DOUS MILLÓNS SEISCENTOS CINCUENTA E UN
MIL  SEISCENTOS  OITO  EUROS  CON  OITENTA  E  SETE  CÉNTIMOS  DE  EURO“
(2.651.608,87€). O presuposto de expropiacións ascende a 86.380,20€.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

O Servizo de Obra de Edificación da Axencia Galega de Infraestruturas da Xunta de Galicia, ao
abeiro do artigo 235 da Lei 9/2017, de 18 de novembro, de contratos do sector público (LCSP
de 2017), e logo de ter en conta as circunstancias de estabilidade, seguridade ou estanquidade
das obras e o seu importe, emite un informe preceptivo.

O proxecto contén todos os documentos necesarios para definir as obras que hai que realizar,
segundo o artigo 233 da LCSP de 2017.

O  proxecto  cumpre  os  requisitos  que  esixe  a  LCSP  de  2017  e  a  súa  normativa  de
desenvolvemento.

O proxecto contén o Estudo de seguridade e saúde segundo o RD 1627/97, do 24 de outubro.

O prazo que se fixa para executar as obras é de doce (12) meses.

O prazo de garantía é de doce (12) meses.

Os empresarios que opten á execución desta obra deberán estar clasificados como se indica a
continuación: G64.
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A fórmula de revisión de prezos non procede de conformidade co artigo 103 da LCSP de 2017.

O  proxecto  refírese  a  unha  obra  completa,  que  se  pode  entregar  ao  uso  público,  de
conformidade co artigo 125 do regulamento  xeral  da Lei  de  contratos das  Administracións
públicas.

INFORME

Logo de examinar este proxecto, comprobamos que se axusta á normativa vixente, e polo tanto
este Servizo de Supervisión de Proxectos emite un informe favorable e propón que se aprobe,
se procede, por un presuposto base de licitación sen IVE (PBL sen IVE) de “DOUS MILLÓNS
CENTO  NOVENTA  E  UN  MIL  CATROCENTOS  DOCE  EUROS  CON  VINTE  E  NOVE
CÉNTIMOS  DE  EURO”  (2.191.412,29€),  que  co  IVE  (21.0%)  de  460.196,58€,  eleva  o
presuposto  base  de  licitación  con  IVE  (PBL con  IVE)  a  “DOUS  MILLÓNS  SEISCENTOS
CINCUENTA E UN MIL SEISCENTOS OITO EUROS CON OITENTA E SETE CÉNTIMOS DE
EURO“ (2.651.608,87€)

En Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

Asinado dixitalmente:
Blanca Carballal Mariño
A arquitecta

Asinado dixitalmente:
José Luis López Cousillas
Xefe do Servizo de Obra de Edificación
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