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PREGO DE BASES QUE REXERÁ NO CONCURSO DE PROXECTOS, CON 
INTERVENCIÓN DE XURADO, PARA SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A 
NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO 
CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -BÁSICO E DE EXECUCIÓN- E 
DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO BARRIO DE 
MONTEPORREIRO (PONTEVEDRA) 
 
A) PRIMEIRA PARTE.- NORMAS DO CONCURSO 
 
1. OBXETO DO CONCURSO E ÓRGANO CONVOCANTE 
 
O presente Prego de Cláusulas Administrativas ten por obxecto establecer as condicións 
xurídicas que rexerán no concurso público de proxectos con intervención de xurado co fin de 
seleccionar a mellor proposta a nivel de anteproxecto para a contratación da redacción do 
correspondente proxecto técnico -básico e de execución- e a dirección de obra para a 
reurbanización do barrio de Monteporreiro en Pontevedra. 
 
Convoca o presente concurso o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). 
 
2. TIPO DE CONCURSO 
 
É un concurso de proxectos con intervención de xurado, de acordo cos artigos 168 e ss. da 
Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do Sector Público (LCSP). 
 
3. DESTINATARIOS DO CONCURSO 
 
Poderán participar as persoas naturais ou xurídicas que, tendo plena capacidade de obrar e 
adecuación da súa actividade ou finalidade ao obxecto deste concurso de proxectos, non se 
atopen incursos en ningunha causa de incompatibilidade para a redacción deste proxecto 
nin para contratar coas Administracións Públicas. 
 
Poderán participar persoas físicas ou xurídicas individualmente, ou en UTE, formando 
equipos multidisciplinares sempre e cando o director de equipo ou o encargado de dirixir os 
traballos sexa un arquitecto ou enxeñeiro superior. 
 
En calquera caso, será preciso ter plena capacidade de obrar e adecuación da súa 
actividade ou finalidade ao obxecto do contrato (artigo 46 da LSCP), acreditar debidamente 
a súa solvencia económica, financeira e técnica a través dos medios de xustificación 
recollidos nos artigos 63, 64 e 67 LCSP, e que non se atope comprendido en calquera das 
prohibicións para contratar coa Administración sinaladas no artigo 49 da LCSP.  
 
Só se poderá presentar unha proposta por persoa, non admitindo que unha mesma persoa 
participe en varios equipos, individualmente ou mediante unha empresa, segundo o 
establecido no artigo 129.3 da LCSP.  
 
Non poderán participar neste concurso os membros do xurado, os seus asociados, os seus 
familiares con parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grado ou de afinidade 
dentro do segundo grado, nin o persoal ao servizo do IGVS. Tampouco poderá participar 
quen estea incurso nalgún dos supostos da Lei 12/1995, do 11 de maio, sobre 
incompatibilidades de altos cargos, da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades 
dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración Autonómica ou da Lei 
53/1984, do 26 de decembro, sobre as incompatibilidades do persoal ao servizo das 
Administracións Públicas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante declaración 
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responsable con carácter previo á percepción do premio. Ningún participante poderá 
establecer ningún tipo de relación profesional cos membros do xurado durante o período do 
concurso. 
 
4. MESA DE CONTRATACIÓN E XURADO 
 
4.1. COMPOSICIÓN 
 
De acordo cos artigos 168 e 298 da LCSP nos concursos de proxectos a Mesa de 
contratación constituirase en Xurado dos concursos de proxectos. De acordo con isto a 
composición da Mesa de contratación-Xurado é a seguinte: 
 
-PRESIDENTE: o director xeral do IGVS ou persoa en quen delegue. 
 
-VOGAIS: 
   
 -O secretario xeral do IGVS. 
 -A directora técnica de Solo do IGVS. 

-Catro técnicos superiores (arquitecto ou enxeñeiro) designados: 
 

-Un a proposta do director xeral do IGVS. 
-Un a proposta do Concello de Pontevedra. 
-Un Arquitecto en representación da delegación de Pontevedra do Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia.  
-Un Enxeñeiro en representación do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, 
Canles e Portos de Galicia.  

 
-Un representante da Asociación de Veciños Monteporreiro. 
-Un representante da Intervención Xeral da Xunta de Galicia.  
-Un representante da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia . 
 

-SECRETARIO/A: Actuará como secretario un funcionario do IGVS. 
 
 
4.2. CONSTITUCIÓN E ACORDOS 
 
A súa constitución será declarada válida sempre que asistan, previa citación, a presidenta, o 
secretario/a e a metade do resto dos seus membros. Os acordos, en caso de disparidade de 
criterios, resolveranse por votación decidida pola maioría dos votos emitidos. En caso de 
empate realizarase unha primeira deliberación e votación respecto das propostas 
empatadas, decidindo, en caso de que persista o empate, o voto do presidente. 
 
4.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
O xurado, previa análise e avaliación dos traballos presentados ao concurso, proporá á 
presidenta do IGVS a súa resolución, atendendo aos seguintes criterios: 
 
-Calidade arquitectónica de proposta (ata doce puntos): valorarase a calidade arquitectónica 
da proposta en función da súa idoneidade para dar cumprimento ao obxectivo da actuación 
determinado neste prego en catro subapartados: 
 

• Valorarase a calidade do espazo público resultante da actuación proposta, a mellora 
da circulación peonil entre edificios e espazos públicos existentes e novos (ata tres 
puntos). 
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• A funcionalidade do espazo público proposto para uso cotián e a polivalencia para 
poder aloxar outros usos alternativos ocasionais (ata tres puntos). 

• O estudio da mobilidade de vehículos e persoas, a reformulación –si é necesario- do 
tráfico e a accesibilidade do barrio. (ata tres puntos). 

• A integración e mellora dos servizos técnicos existentes no barrio; de xeito non 
limitativo: recollida de RSU, iluminación, saneamento, abastecemento, telefonía, 
gas... (ata tres puntos) 

 
-Solución técnica da proposta (ata seis puntos): valorarase a idoneidade técnica de 
materiais, solucións construtivas, plantacións, etc. da proposta, con especial preferencia por 
solucións que supoñan menores labores de mantemento e facilidade de conservación. 
Valorarase o orzamento en relación coas actuacións propostas. 
 
-Adopción de medidas e solucións sustentables (ata dous puntos): valorarase o emprego de 
solucións construtivas que favorezan o maior grado de sustentabilidade da actuación por 
maior aforro de auga e enerxía e/ou materias con menores custos enerxéticos dende o 
proceso de fabricación. 
 
Poderá así mesmo, mediante informe razoado, propor que se declare deserta a 
adxudicación dos premios. 
 
4.4.- FUNCIONS 
 
O Xurado fará constar nun informe, asinado polos seus membros, a clasificación dos 
proxectos, tendo en conta os méritos de cada proxecto, xunto coas súas observacións e 
calesquera aspectos que requiran aclaración.  
 
Unha vez emitido o ditame o Xurado procederá ao exame de todos os sobres nº 1 para 
comprobar que os premiados cumpren cos requisitos esixidos para a participación no 
concurso e para contratar coa administración. 
 
Se o Xurado-Mesa observase defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada, o comunicará verbalmente aos interesados mediante comunicación telefónica 
ao número indicado no sobre nº 1, procedéndose, así mesmo, á notificación por fax ou 
telegrama ao número ou dirección igualmente indicados, e no mesmo día, sen prexuízo da 
súa publicación no taboleiro de anuncios do IGVS (servizos centrais), concedéndolles un 
prazo non superior a tres días hábiles para que os corrixan ou subsanen ante o propio 
Xurado-Mesa mediante escrito dirixido ao secretario deste e presentado no Rexistro Xeral 
dos Servizos Centrais do organismo contratante. No caso de que o premiado non atenda a 
este requirimento procederase conforme ao punto seguinte. 
 
No caso de que algún dos gañadores non cumpra cos requisitos esixidos, o Xurado deixará 
sen efecto o ditame no que respecta ao gañador ou gañadores afectados, outorgando o 
premio ao seguinte que figure no informe de clasificación dos proxectos. 
 
Coñecido o ditame do Xurado e tendo en conta o contido da clasificación e da acta, o 
órgano de contratación procederá á adxudicación, que deberá ser motivada se non se 
axusta á proposta ou propostas do Xurado. 
 
5. PREMIOS 
 
Establécense os seguintes premios: 
 
- Primeiro premio. 
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O primeiro premio será de 30.000 euros, así como, de acordo co previsto no artigo 168.2 a) 
da LCSP, a adxudicación ao gañador do concurso dun contrato de servizos consistente na 
redacción do proxecto básico e de execución, cun prazo de execución de tres meses e por 
un importe máximo inferior a 70.000 euros (IVE incluído). 
 
Así mesmo, a obtención do primeiro premio outorgará ó gañador o dereito a optar á 
adxudicación polo procedemento previsto nos artigos 160 e ss. da LCSP de acordo co 
establecido no artigo 158.e) do mesmo corpo legal, dun contrato de servizos consistente na 
dirección da obra. 
 
-Un segundo premio de 15.000 euros. 
-Dous accésit de 6.000 euros cada un. 
 
A  ditas cantidades aplicaráselles a retención fiscal correspondente. O pagamento dos 
premios levarase a cabo mediante transferencia bancaria á conta indicada polo concursante.  
 
O IGVS financiará o importe do contrato nos anos 2009 e 2010 con cargo á aplicación 
orzamentaria 17.90.451B.607.0.  
 
6.- DESENROLO DO CONCURSO E PRAZOS 
 
O concurso desenrolarase de acordo coas seguintes fases e calendario: 
 

 DIAS NATURAIS 
DOG A 
CONSULTAS B: 7 días desde A 
RESPOSTAS C: 7 días desde C 
ENTREGA ANTEPROXECTOS D: 45 días desde A 
 
FASE I.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN (ANÓNIMA). 
 
6.1. RETIRADA DE BASES E DOCUMENTACIÓN. 
 
A partir do día seguinte ao da publicación do correspondente anuncio no último boletín 
oficial que corresponda, poderán ser descargadas as bases así como a documentación do 
concurso na páxina web do IGVS. 
 
As consultas dentro do período establecido se efectuarán no correo electrónico 
solo.residencial@xunta.es.  
 
As respostas ás consultas publicaranse a través da páxina web do IGVS. Incluiranse todas 
as consultas realizadas así como as respostas. Non se admitirán consultas por outro medio 
nin fora dos prazos establecidos. 
 
6.2.- FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
A documentación que compón os sobres Nº1 e Nº2 presentarase, conforme ao establecido 
nos artigos 129.2 e172.3 e 6, en embalaxes opacos, cerrados e lacrados, figurando no seu 
exterior as seguintes lendas e co lema como única forma de identificación: 
 
SOBRE Nº 1 



 Páxina 5 

CONCURSO DE PROXECTOS, CON INTERVENCIÓN DE XURADO, PARA 
SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A 
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -
BÁSICO E DE EXECUCIÓN- E A DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO 
BARRIO DE MONTEPORREIRO (PONTEVEDRA) 
CONTEN OS DATOS DO CONCURSANTE 
LEMA: (5 letras y 3 díxitos). 
 
SOBRE Nº 2 
CONCURSO DE PROXECTOS, CON INTERVENCIÓN DE XURADO, PARA 
SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A 
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -
BÁSICO E DE EXECUCIÓN- E A DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO 
BARRIO DE MONTEPORREIRO (PONTEVEDRA) 
 
DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 
LEMA: (igual que no sobre Nº1) 
 
Non poderá figurar nin no exterior nin no interior dos sobres nin en documento escrito nin 
gráfico algún, referencia que permita identificar aos membros do equipo redactor (coa 
excepción dos documentos identificadores contidos dentro do sobre Nº 1) distinto do LEMA 
(5 letras e 3 díxitos) baixo o que se presenta, sendo a vulneración deste deber causa de 
exclusión. Non hai inscrición previa, os dous sobres presentaranse xuntos dentro do prazo 
establecido. 
 
6.2.1.- CONTIDO DO SOBRE Nº 1 (Datos do concursante) 
 
a. Solicitude de participación (segundo modelo anexo I). 
 
b. Documentación acreditativa da personalidade do concursante. Deberá presentarse 
orixinal ou copia que teña carácter de auténtica conforme á lexislación vixente: 
 

• Si o participante é persoa física: 
-NIF ou documento que, no seu caso, o substitúa regulamentariamente. 
-Documento que acredite a súa colexiación no correspondente Colexio 

profesional. 
 

• Si é persoa xurídica: 
 

-Escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil cando este requisito fora exixible conforme á lexislación vixente 
que lle sexa aplicable. De non ser esixible a inscrición no Rexistro, a 
escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que 
consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu 
caso, no correspondente Rexistro Oficial. 

-CIF. 
-O representante da persoa xurídica deberá acompañar escritura de poder e 
bastanteo de poderes por letrado da Xunta de Galicia. 
-En caso de equipos multidisciplinares deberá acreditarse a colexiación no  
correspondente Colexio Oficial do director do equipo ou encargado de dirixir 
os  traballos. 

 
• Unión Temporal de empresarios: Poderanse presentar ao concurso Unións de 
profesionais ou empresarios que se constitúan temporalmente ao efecto, sen que 
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sexa necesaria a súa formalización en escritura pública ata que se efectúe a 
adxudicación do premio ao seu favor. 
 
 Deberán presentar un escrito de compromiso conforme ao Anexo III, no que se 
indique: a participación de cada un deles na Unión Temporal; a asunción do 
compromiso de constituírse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar 
gañadores dos premios; e a designación dun representante ou apoderado único da 
Unión con poder bastante para exercitar os dereitos e deberes derivados do 
concurso. Dito documento deberá estar asinado polas persoas físicas ou polos 
representantes das persoas xurídicas que compoñen as mesmas. 
 
Ademais, cada un dos membros da UTE deberá presentar a documentación esixida 
para as persoas físicas ou xurídicas, segundo o caso, relacionadas nos puntos 
anteriores. A duración da unión temporal dos licitadores será coincidente coa do 
contrato, incluso a súa extinción. 
 
• Concursantes estranxeiros: Os concursantes estranxeiros, xa sexan persoas físicas 
ou xurídicas, deberán presentar a mesma documentación que os concursantes 
españois, o que implica que conten coa homologación do título académico e estean 
colexiados no correspondente colexio oficial. 
 

Sie se trata de Estados signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización 
Mundial do Comercio, deberán ademais acompañar informe da Misión Diplomática 
Permanente de España ou do Ministerio de Economía e Facenda sobre a condición de 
Estado signatario de dito Acordo. No caso contrario, informe de reciprocidade do Estado de 
orixe de que admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación 
pública, en forma substancialmente análoga. 
 
c. Declaración responsable na que se faga constar que se cumpren todos os requisitos para 
contratar coa administración recollidos nos artigos 43 e ss. da LCSP, segundo o modelo do 
Anexo II.  
 
Esta declaración incluirá unha manifestación de encontrarse ao corrente do cumprimento 
das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. No 
caso de UTES, deberán presentar dito anexo ou documentación todos os membros dela.  
 
Para empresas estranxeiras, a declaración incluirá o sometemento expreso á xurisdición dos 
xulgados e tribunais españois, para todos os incidentes que de modo directo ou indirecto 
poidan xurdir do contrato, con renuncia ao foro xurisdicional estranxeiro que puidera 
corresponderlle ao licitante. 
 
d. Enderezo postal, teléfono, fax e enderezo de correo electrónico (e-mail). 
 
e. Documentación acreditativa da solvencia económica e financeira e técnica.  
 
De conformidade cos artigos 63, 64, e 67 LCSP o cumprimento dos requisitos de solvencia 
económica e técnica realizarase, polo obxecto do concurso, coa achega de: 
 
 
-Respecto á solvencia económica, achegarase informe de institución financeira específico 
para este concurso. 
 
-Respecto á solvencia técnica, a achega de copia compulsada dos títulos académicos de 
ensinanza universitaria e da inscrición no correspondente colexio profesional, relativos ao 
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equipo. As titulacións académicas serán as que, conforme ao estipulado na Lei 38/1999, 
estean habilitadas para realizar o obxecto deste contrato. 
 
6.2.2.- CONTIDO DO SOBRE Nº 2 (Documentación do proxecto. Pode conter dous ou 
máis embalaxes) 
 
a) Memoria descritiva, xustificativa e construtiva da solución proposta. O texto escrito poderá 
acompañarse de esquemas e debuxos e a súa extensión non deberá superar as 20 follas 
DIN A4. Incluirá Memoria explicativa de acordo cos criterios de selección establecidos no 
apartado 4.3 do presente Prego. 
 
b) Orzamento estimativo. 
 
c) Planos da actuación e integración co entorno. 
 
d) Plantas, alzados e seccións ás escalas que o concursante considere máis idóneas. 
 
e) Perspectivas. 
 
f) Poderanse presentar un máximo de tres (3) paneis ríxidos de tamaño DIN A1 en formato 
vertical. 
 
Ademais, entregarase un CD ou DVD que conterá a documentación gráfica da proposta, 
consistente nun arquivo PDF ou JPG de cada un dos paneis e, ademais, a documentación 
escrita en arquivos DOC o PDF. Os arquivos nomearanse co lema, seguido, si é o caso, do 
número de orden do panel. Non poderá figurar en ningún documento escrito nin gráfico 
referencia que permita identificar aos membros da equipa redactora, distinto do LEMA (5 
letras y 3 díxitos) baixo o que se presenta. Estes arquivos poderán ser empregados tanto 
para posibles publicacións posteriores, como para compilar un CD que conteña todas as 
propostas, CD que pode ser repartido a todos os membros do Xurado con anterioridade ás 
súas deliberacións, para o estudio detallado de todas as propostas. 
 
6.2.3.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Os dous sobres entregaranse dirixidos ao director xeral IGVS no rexistro xeral do IGVS, sito 
en Area Central s/n, polígono de Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela, de luns a 
venres, de 9 ás 14 horas, durante o prazo sinalado no anuncio público de convocatoria do 
concurso (45 días desde a publicación no Diario Oficial de Galicia). De coincidir tal data en 
día inhábil, rematará ás 14.00 horas do primeiro día hábil seguinte.  
 
O lugar de presentación establecerase unicamente no rexistro xeral do IGVS. En orden a 
garantir o anonimato aos concursantes, e considerando a obriga xeral de identificar aos 
asinantes dos escritos presentados en rexistros públicos, as plicas só se poderán presentar 
no lugar e rexistro arriba indicado. 
 
No caso de enviar a documentación por calquera tipo de servizo de mensaxería, será 
imprescindible aclarar cos responsables do envío que non debe figurar neses sobres ou 
paquetes ningún selo ou ficha adhesiva do servizo co nome do remitente, identificación de 
lugar de orixe ou calquera outro dato que permita obter a súa posible identidade.  
 
O depósito no rexistro xeral do IGVS realizarase consignando o lema da plica, sen 
necesidade de ningún outro dato. O encargado do rexistro certificará o día e hora da 
recepción das plicas e remitirá os paquetes á secretaria do xurado. 
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Quedarán excluídas aquelas propostas que se presenten fora de prazo, ou vulneren o 
requisito do anonimato. 
 
FASE II.- FALLO DO CONCURSO 
 
7.- FALLO DO CONCURSO 
 
O Xurado fará constar nun informe, asinado polos seus membros, a clasificación dos 
proxectos, tendo en conta os méritos de cada proxecto, xunto coas súas observacións e 
calquera aspectos que requiran aclaración.  
 
Así mesmo, fará a correspondente proposta de asignación dos restantes premios, ata o 
máximo establecido no apartado 5 destas bases. O xurado alcanzará o seu fallo segundo a 
composición e acordos establecidos na aliña 4.2., e aplicando os criterios da aliña 4.3. O 
xurado fará pública a súa proposta dando lectura aos lemas dos gañadores e a continuación 
dará a coñecer a súa identidade mediante a apertura dos sobres Nº 1 que correspondan. 
Ditos resultados serán publicados na web del concurso.  
 
8.- PROPIEDADE DOS TRABALLOS E DEREITOS DAS PARTES 
 
De acordo co establecido  no artigo 277.2 da LCSP, os autores dos traballos conservarán a 
súa propiedade intelectual, cedendo os seleccionados á entidade convocante os 
correspondentes dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública, para os 
efectos de que esta poida recompilar, publicar e expor os traballos presentados, debendo 
citar a súa orixe e autoría. Quedará en propiedade da entidade convocante toda a 
documentación admitida ao concurso. 
 
9. DEBERES DOS CONCURSANTES 
 
Os concursantes obríganse, pola súa presentación ao concurso, á aceptación das presentes 
bases, de conformidade co disposto no artigo 129.1 de la LCSP. 
 
O IGVS, con posterioridade á decisión do Xurado, poderá organizar unha exposición na que 
publicará os traballos premiados, sen autorización previa dos seus autores. 
 
Os concursantes asumen, no caso de ser gañadores, someter o proxecto ao visado colexial 
correspondente. 
 
 
B) SEGUNDA PARTE.- RÉXIME XURÍDICO E PROTECCIÓN DE DATOS 
 
O funcionamento, convocatoria e acordos do Xurado axustarase ao establecido na Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do 
procedemento administrativo común, así como pola LCSP. 
 
De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal infórmase aos participantes no concurso que os seus datos de carácter 
persoal que voluntariamente faciliten serán incluídos e tratados de forma confidencial. Ao 
participar no concurso e cumprimentar a documentación correspondente os participantes 
autorizan expresamente que se poida levar a cabo o tratamento dos seus datos de carácter 
persoal. Así mesmo, os participantes poderán exercer en calquera momento os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición que recoñece a Lei dirixíndose por escrito ao 
organismo convocante. 
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ANEXO I.- Modelo de solicitude de participación 
 
D/Dª. .........................................................................................................domiciliado/a en 
................................. 
Rúa ...................................................................................... número ........... D. P: .............................. 
con1 DNI .................................... expedido en.....................actuando2 
................................................................................................................................................... 
E-MAIL: .................................................................... 
 
Enterado/a do concurso publicado no3 ........................................... de data ................. de .................... 
de 200  ,solicita participar no “CONCURSO DE PROXECTOS, CON INTERVENCIÓN DE XURADO, 
PARA SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A 
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -BÁSICO E 
DE EXECUCIÓN- E DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO BARRIO DE 
MONTEPORREIRO (PONTEVEDRA)”. 
 
Todo isto de acordo co prego de bases que rexerá o concurso, o contido do cal declara coñecer 
plenamente,  
 
En ................................................... a ........... de ................................. de 2008. 
(Sinatura) 
 
 
Asinado: ................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo. 

                                                 
1 Exprésese o D,N.I. ou o documento que, se é o caso, lle substitúa regulamentariarnente. 
2 En nome propio ou en representación ou apoderamento de ... ... ... ... ... . . ... ... ... ...  
3 Cítese o Boletín Oficial del Estado", o Diario de las Comunidades Europeas" ou o "Diario Oficial de Galicia” 
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ANEXO II .- Modelo de declaración responsable de non incorrer nas prohibicións sinaladas no 
artigo 49 da Lei 30/2008, do 30 de outubro, de contratos do Sector Público. 
 
D./Dna.: ................................................................................................... con1 DNI ou pasaporte Nº: 
.............................. en calidade de ................................................................................. da 
empresa/equipo: ................................................................ , con C.I.F. Nº: .................................. e 
domicilio en: .......................................................................................... 
 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
  
1º.- Que (o interesado)                                            , non está incurso nas circunstancias sinaladas no 
artigo 49 da Lei de contratos do Sector Público como prohibicións para contratar coa Administración. 
  
2º.- Que nesta data atópase ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade 
social impostas polas disposicións vixentes, o que xustificará documentalmente no momento en que 
sexa requirido. 
  
3º.- Que non é persoa algunha á que se refire a Lei 53/1984, do 26 de decembro, sobre 
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, a Lei 9/1996, do 18 de 
outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta e a administración e a L.O. 5/1985, do 19 de 
xuño, de Réxime Electoral Xeral. 
 
4º.- Que non son cónxuxes ou persoas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva e/ou 
descendentes das persoas ás que se refire o parágrafo anterior.  
 
5.- Que nin nos titulares nin nos membros de equipos concorren algunha das seguintes circunstancias: 
 

• Formar parte do xurado ou estar unidos a algún dos membros del con lazos familiares de ata 
cuarto grado de consanguinidade ou de segundo grado de afinidade, ou estar asociados ou 
manter relacións profesionais estables de servizo ou colaboración profesional con ditos 
membros do Xurado ou cos seus asesores. 

• Pertencer a algunha das sociedades participadas por calquera das persoas incluídas nos 
parágrafos anteriores. 

• Ser persoal ao servizo do Instituto Galego de Vivenda e Solo. 
 
Para que conste e aos efectos oportunos asina a presente declaración en 
.................................a..........de..........................de 200..... 
 
 
 
 
  
(sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTA  DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
1 Exprésese o D.N.I. ou o documento que, se é o caso, lle substitúa regulamentariamente. 
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ANEXO III.- COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.) 
 
Enterados do  “CONCURSO DE PROXECTOS, CON INTERVENCIÓN DE XURADO, PARA 
SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A CONTRATACIÓN 
DA REDACCIÓN DO CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -BÁSICO E DE EXECUCIÓN- E 
DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO BARRIO DE MONTEPORREIRO 
(PONTEVEDRA)” convocado polo IGVS, 
 
Don/Dna.:.....................................................................................D.N.I........................................ 
Don/Dna.:.....................................................................................D.N.I.……………...........…….. 
Sociedade: ……………................................................................... C.I.F...................................., 
representada por: 
Don/Dna.:.......................................................................................D.N.I....................................... 
 
Manifestan o seu compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas no caso de 
resultar adxudicatarios do contrato resultante do citado concurso, segundo as seguintes 
porcentaxes: 
 
Don/Dna.:.................................................................................................porcentaxe: .............. % 
Sociedade: …………….............................................................................porcentaxe: .............. % 
 
Igualmente acordan designar como representante e interlocutor único ante o IGVS a: 
 
Don/Dna.:............................................................................................................................................ 
Domicilio en: .................................................................................................... C.P ............................ 
Rúa/Praza: ........................................................................................................................................... 
Teléfono fixo:................................................ Teléfono móvil: .............................................................. 
Fax: ..................................... Correo electrónico…………………………………………………………… 
 
Lugar, data e sinatura de todos os autores da proposta (do representante legal no caso de 
sociedades) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo coa la Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal (LOPD), se informa aos participantes no concurso de que os seus datos de carácter persoal 
que voluntariamente faciliten serán incluidos e tratados de forma confidencial no ficheiro do concurso 
cuxo responsable é o IGVS, para o  “CONCURSO DE PROXECTOS, CON INTERVENCIÓN DE 
XURADO, PARA SELECCIONAR A MELLOR PROPOSTA A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A 
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO CORRESPONDENTE PROXECTO TÉCNICO -BÁSICO E 
DE EXECUCIÓN- E DIRECCIÓN DE OBRA PARA A REURBANIZACIÓN DO BARRIO DE 
MONTEPORREIRO (PONTEVEDRA)”. Ao participar no concurso e cumprimentar a documentación 
correspondente os participantes autorizan expresamente que se poida levar a cabo o tratamento dos 
seus datos de carácter persoal. Así mesmo, os participantes poderán exercer en calquera momento os 
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que recoñece a Lei dirixíndose por 
escrito ao IGVS, con domicilio en Polígono de Fontiñas, Área Central, s/n, 15781 Santiago de 
Compostela. 
 


