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Interesado y Localización de la Actividad

Asunto

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA. SONDAXES
VALORATIVAS NO PROXECTO DE
ACONDICIONAMENTO EXTERIOR DO
CASTELO DE A ROCHA FORTE.

CONCELLO DE SANTIAGO
RUA CHURRUCHAO (DO) SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUÑA)
CASTELO DE A ROCHA FORTE
15078DARQ13I0A7V

²15078DARQ13I0A7V@»
²15078DARQ13I0A7V@»

EXPEDIENTE: Intervención arqueolóxica mediante sondaxes valorativas no proxecto
de acondicionamento exterior do castelo de A Rocha Forte (A Rocha, Santiago de
Compostela)
Estudo económico

A intervención arqueolóxica ten unha duración de sesenta (60) días laborables. O custo total do
servizo ascende a 24.956,20 € (sen IVE)

(a) custo de persoal no traballo de campo
Para calcular o custo da contratación de persoal tómase como referencia as táboas salariais do
Convenio colectivo para a actividade arqueolóxica en Galicia para os anos 2015-2018, aprobado por
resolución de 7 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (DOG Núm. 107
Martes, 9 de xuño de 2015).
Máis concretamente, compútase o custo dun equipo mínimo de traballo composto por un/una (1)
arqueólogo/a, con categoría de director/a, (GRUPO I do Convenio colectivo), un/unha (1) técnico
técnico/a arqueólogo/a (GRUPO I do Convenio colectivo) e catro (4) auxiliares en arqueoloxía
(GRUPO III do convenio colectivo)..
En canto ao tempo de traballo, as contas realízanse sobre a base dos tempos de execución establecidos
no Prego de condicións técnicas. Isto supón un total de 25 xornadas de traballo de campo para as
sondaxes.
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Con estes parámetros, os custo do equipo de traballo de campo é o seguinte:
1 arqueólogo director...............................158,00 €/día x 25 días .................. 3.950,00 €
1 técnico arqueólogo...............................110,00 €/día x 25 días ................... 2.750,00 €
4 auxiliares de arqueoloxía ..................... 98,00 €/día x 25 días x 4 ............ 9.800,00 €
Subtotal ........................ 16.500,00 €
(b) redacción do proxecto arqueolóxico, informe valorativo e memoria técnica
Proxecto arqueolóxico ............................158,00 €/día x 10 días ......................1.580,00 €
Informe Valorativo .................................. 158,00 €/día x 5 días ...................... 790,00 €
Memoria técnica ............................ 158,00 €/día x 20 días ............................. 3.160,00 €
Subtotal ...................... 5.530,00 €
(c) Outros gastos (fotografía, topografía, reprografía, etc.)
Subtotal ...................... 1.737,81 €
(a + b + c) .......................................................................................................... 23.767,81 €
(d) Beneficio industrial 5% de (a + b + c)
Subtotal ..................... 1.188,39 €
BASE IMPOÑIBLE (a + b + c +d) ........................................................................... 24.956,20 €
21 % IVE .................................................................................................................... 5.240,80 €
ORZAMENTO TOTAL DO CONTRATO………….................................................….. 30.197,00 €
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A facturación e pagamento dos traballos arqueolóxicos realizarase en 3 prazos:
•

realizarase o primeiro pagamento, por un importe correspondente ao 20% do orzamento
contratado, unha vez redactado e entregado e conformado (pola Sección Municipal de
Arqueoloxía) o proxecto arqueolóxico.

•

realizarase un segundo pagamento, por un importe correspondente ao 40% do orzamento
contratado, unha vez rematado o traballo de campo. Conformado pola Sección Municipal de
Arqueoloxía.

•

realizarase o terceiro e último pagamento, por un importe correspondente ao 40% do
orzamento contratado, unha vez redactada e entregada e conformada (pola Sección Municipal
de Arqueoloxía) a Memoria técnica co resultado final nas condicións e prazos estipulados no
Prego de prescricións técnicas.

O departamento municipal de arqueoloxía supervisará a marcha dos traballos arqueolóxicos así como
os documentos sinalados no Prego de prescricións técnicas.
A intervención arqueolóxica irá con cargo á partida 030 33600 60900 / 2017 2 EDUSI 13 2

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2019
O ARQUEÓLOGO MUNICIPAL
Asdo.: Javier Luaces Anca

Firmado por JAVIER LUACES ANCA 32618722F el día 19/12/2019 con un
certificado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS - 2016
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