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PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS 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) 
 
1.1.- OBXECTO DO CONCURSO 
 
O obxecto do presente concurso é a achega de ideas a nivel de anteproxecto 
para a futura execución da reurbanización do barrio de Monteporreiro en 
Pontevedra, seleccionando a mellor proposta que servirá de base para a 
contratación dos servizos correspondentes á redacción do Proxecto Técnico - 
Básico e de Execución- e á Dirección de obra para a reurbanización do barrio 
de Monteporreiro. 
 
O obxectivo é seleccionar a mellor proposta en función da súa calidade 
urbanística, arquitectónica e viabilidade técnica e económica, que resulte 
valorada polos membros do xurado como a máis idónea segundo aos 
requisitos establecidos nas bases. 
 
As propostas plantexadas haberán de ser respostas realistas ás posibilidades e 
haberán de ter en conta emprazamento, características medio ambientais, 
paisaxísticas e o entorno. 
 
1.2.- ÁMBITO DO CONCURSO 
 
A área a intervir indícase no plano adxunto (anexo I) e conta cunha superficie 
aproximada duns 400.000 m². 
 
 
2.- CRITERIOS PARA A ACTUACIÓN E PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
A actuación ten a finalidade de mellorar o espazo público do barrio de 
Monteporreiro, dotándoo dun carácter propio. En concreto, as actuacións ás 
que está destinada a contratación son as seguintes: 
 
A. Tratamento en superficie do soterramento das líñas de alta e media 
tensión existentes no polígono 
A preexistencia da liña de alta tensión crea unha situación non aceptable dada 
a súa proximidade ás vivendas, así como a ubicación das torretas en pleno 
espazo público. O soterramento da liña está previsto nunha actuación conxunta 
do Concello e a empresa subministradora, polo que neste concurso é necesario 
ter en conta o tratamento da zona de trazado da actual liña que quedará libre 
da mesma. 
 



 2

B. Humanización da praza central do polígono 
Proponse a sectorización da praza central nunha gran zona central que permita 
o seu uso para distintas actividades de reunión e zonas de xogos de nenos 
segundo as idades, sometendo a un tratamento diferenciado aquelas zonas 
máis próximas aos bloques de vivendas. 
 
C. Reurbanización e adecuación dos espazos públicos 
Resulta axeitado executar obras nos espazos, hoxe en día residuais, que 
existen entre bloques, mediante tratamentos máis brandos con axardinamento, 
que posibiliten un uso adecuado polos usuarios das vivendas e permitan crear 
novos espazos de xardín e estancia. Unha das actuacións a acometer será a 
limitación das zonas publicas e privadas co obxecto de actuar axeitadamente 
nas primeiras. 
 
D. Deseño dunha nova sección viaria 
Resolver a distribución de tráficos rodado e peonil, o espazo destinado a 
estacionamento de vehículos e o deseño da urbanización superficial, 
elementos de mobiliario urbano, arborado, e iluminación  axeitada a unha zona 
residencial. 
 
E. Deseño da rede de saneamento 
Resolver a evacuación de augas residuais cunha rede separativa de augas 
pluviais e fecais, e o tratamento se é necesario das augas pluviais. 
 
F. Creación dun gran parque no ámbito do Mirador 
Deseño dun espazo de ocio verde, ordenándoo, implantando especies 
autóctonas e tratando distintos espazos para a desenrolo de actividades ao aire 
libre de tódolos cidadáns, zonas de xogo e a creación dun circuíto biosaudable 
para a práctica de exercicios que permitan manter a forma física, así como 
tratar doenzas ou lesións concretas.  
 
G. Integración dun anfiteatro para espectáculos no Mirador 
O proxecto contemplará a posibilidade –orientativa- de integración dun 
anfiteatro que deberá constituír un espazo de relación, reunión e de 
manifestación de actividades culturais aproveitando tanto a topografía da zona 
como as vistas sobre o territorio.  
 
H. Mellora das conexións, en especial peonís e bicicleta, entre o barrio de 
Monteporreiro e a cidade de Pontevedra 
O proxecto terá en conta a existencia dunha senda fluvial cunha sección 2-2,5 
m na marxe esquerda do río Lérez que conecta o barrio de Monteporreiro coa 
cidade. 
 
 
3.- ORZAMENTO 
 
As propostas establecerán un presuposto de execución material para a 
execución de reurbanización do barrio de Monteporreiro disgregado por 
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capítulos e con expresión do tanto por cento que cada capítulo representa 
sobre a totalidade da obra. 
 
O custo total da execución material por m² da solución proposta deberá 
situarse entre os 70 e os 95 €/m² da superficie a reurbanizar (excluíndo a 
superficie ocupada polas edificacións actuais). 
 
 
4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
A documentación técnica dispoñible na páxina web da Consellería de Vivenda 
e Solo http://conselleriavivenda.xunta.es/web/actuamos/2 relativa ao concurso 
estará composta polos seguintes arquivos: 
 
-Cartografía do emprazamento e planos das redes de infraestruturas existentes 
(electricidade, abastecemento, etc.). 
 
-Plano da senda fluvial do río Lérez. 
 
-Ortofoto aérea. 
 
-Vista aérea. 
 
-Fotografías. 
 
 
ANEXO I: PLANO DE DELIMITACIÓN DO ÁMBITO 
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