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ANEXO 1.1.:
ANEXO 1.2.:
ANEXO 1.3.:
ANEXO 2:
ANEXO 3:

01. ANTECEDENTES
O Concello de Bande ten interese en convocar un concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto,
coa ﬁnalidade de acadar a mellor propostas arquitectónica para a construción dun centro termal de
nova planta e a posta en valor e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais
nese concello no lugar dos Baños, inmediato ao embalse das Conchas.
Dadas as par culares actuacións técnicas que implica toda nova construción, e tendo en conta que
as termas existentes inmediatas gozan de protección cultural e que se desexa sexa unha actuación
arquitectónica de calidade, o Concello de Bande levará a cabo a selección de diferentes
anteproxectos, mediante a convocatoria dun concurso de proxectos, polo procedemento regulado
nos ar gos 183 e seguintes da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Direc vas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en diante LCSP), tendo como
ﬁnalidade a selección das mellores propostas de entre as que se determinará a gañadora, no
entendemento de que é o procedemento máis acaído para seleccionar propostas arquitectónicas de
calidade.

Por tanto e á vista de todos estes antecedentes, o concello necesita o mellor asesoramento para
acometer esta inicia va. Así con data 15 de xullo de 2022, procedeuse á ﬁrma do convenio de
colaboración entre o Concello de Bande e o Colexio Oﬁcial de Arquitectos de Galicia para realizar a
convocatoria dun concurso de proxectos para para a construción dun centro termal de nova planta e
a posta en valor e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais no lugar dos Baños
nese concello.
Iso posibilita que o Concello de Bande en aras de conseguir a mellor calidade e maior par cipación,
convoque un concurso de proxectos, para coñecer a mellor fórmula para propor a óp ma solución
para o ﬁn mencionado, contando co apoio da Oﬁcina de Concursos do COAG nas súas tarefas
organiza vas. Figura entre as obrigacións do COAG, o asesoramento para a realización destas bases
administra vas e técnicas, así como a compilación e perfeccionamento da documentación, posterior
difusión, seguimento, par cipación no xurado do concurso, e publicación da documentación
premiada.

02. OBXETO E EMPRAZAMENTO DO CONCURSO
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Como indica o ar go 3 apartado 1 da Lei 9/2022 de 14 de xuño de Calidade da Arquitectura (en
diante LCA) ”1. La arquitectura cons tuye un bien de interés general, por su contribución a la
creación de la iden dad cultural, a la calidad de vida, al bienestar, cohesión e inclusión sociales y a la
salud, por su vinculación con la protección de la seguridad y salud de la ciudadanía, por la relevancia
que ostenta para mi gar los efectos del cambio climá co y para adaptarse a él, así como por su
trascendencia económica”. E o ar go 4 apartado 1 do citado texto legal indica que “1. Las polí cas
desarrolladas por los poderes públicos en relación con el diseño, planiﬁcación, proyección,
dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra, construcción, rehabilitación, transformación
y conservación de la arquitectura estarán inspiradas por el principio de calidad”. Así mesmo o
ar go 5 apartado 1 LCA dispón que os poderes públicos exercerán un papel exemplarizante a
través do seu patrimonio inmobiliario, promovendo no mesmo o principio de calidade na
arquitectura e procurarán a excelencia e sostenibilidade nas obras nas que exerzan como
promotores de forma exemplarizante para outros sectores da sociedade.

As presentes bases, nas súas prescricións administra vas, teñen por obxecto establecer a regulación
das condicións xurídicas que rexerán no concurso de proxectos, anónimo con intervención de
Xurado, mediante procedemento aberto nunha fase a nivel de anteproxecto, co ﬁn de seleccionar a
mellor proposta arquitectónica de construción dun centro termal de nova planta e a posta en valor
e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais no lugar dos Baños, inmediato ao
embalse das Conchas no concello de Bande.
Este obxecto corresponde ao código CPV 71221000-3 “Servizos de arquitectura para ediﬁcios” do
Vocabulario Común de Contratos (CPV) aprobado polo Regulamento (CE) nº 213/2008, da Comisión
do 29 de novembro de 2007, e ao código CPA 71.11 “Servizos técnicos de arquitectura” de
clasiﬁcación esta s ca de produtos por ac vidades (CPA) aprobado polo Regulamento (UE) nº
1209/2014 da Comisión, do 29 de outubro de 2014, polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº
451/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece unha nova clasiﬁcación
esta s ca de produtos por ac vidades (CPA) e derrógase o Regulamento (CEE) nº 3696/93 do
Consello.
A delimitación do ámbito de actuación, consta reﬂec do na documentación gráﬁca do concurso
(Anexos 03 e 05 das Bases Técnicas).
Nas prescricións técnicas das bases, establécese o programa e demais condicionantes, co obxecto de
acoutar a proposta a presentar, facilitando iso si a libre expresión de formulacións de intervención
arquitectónica e de ordenación urbana orixinais, os cales deberán expor solucións programá cas e
constru vas acordes a este po de intervención, sempre no marco da maior eﬁciencia na u lización
nos recursos, conﬁguración parcelaria e das limitacións establecidas no plan urbanís co aplicable.
O orzamento previsto de contrata (IVE incluído) do proxecto constru vo “para a construción dun
centro termal de nova planta e a posta en valor da zona dos baños termais nese concello no lugar
dos Baños” es mase en 1.151.920,00€ (un millón cento cincuenta e un mil novecentos vinte euros)
ata o termo da construción destas instalacións ediﬁcio e acondicionamento da contorna inmediata,
incluídas conexións aos servizos preexistentes a pé do terreo. Sendo por tanto o PEM (descontando
13% de GG e 6% BI e 21% de IVE), de 800.000,00€.

No concurso de proxectos seleccionarase a proposta gañadora, sendo adxudicataria do primeiro
premio. Non obstante, o concello á vista da formulación que faga a eventual proposta gañadora, de
acordo á consignación orzamentaria e cando dispoña dos fondos necesarios para elo, poderá, a
futuro, proceder a adxudicar o correspondente contrato de servizos de redacción do proxecto e
dirección de obra ao autor da proposta gañadora mediante un procedemento de contratación
posterior. A eventual contratación destes traballos profesionais ao autor da proposta gañadora, si se
producira, en tanto que supón a con nuidade do presente concurso, realizarase polo procedemento
negociado sen publicidade, segundo o previsto no ar go 168.d) LCSP.
Concederanse, así mesmo, un segundo e dous accésits con dotación económica nos termos
consignados na cláusula terceira e décimo cuarta destas Bases.

03. RÉXIME XURÍDICO E TIPO DE CONCURSO
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A proposta deberá incorporar e acreditar a súa viabilidade económica.

O presente concurso é un concurso de proxectos de arquitectura con premios aos par cipantes do
po previsto no ar go 183.2 b) LCSP
o cal establece textualmente: “b) Concursos de proyectos con premios o pagos a los par cipantes”.
O concurso será aberto, en fase única e a proposta técnica a presentar terá o nivel de anteproxectos,
non podendo declararse deserto cando exista algunha proposta que sexa admisible de acordo cos
criterios de valoración que ﬁguran nas presentes bases, nos termos previstos no ar go 187 .7da
LCSP.
O concurso tramitarase mediante o procedemento regulado nos ar gos 183 e seguintes da LCSP, da
Subsección 7ª “Normas especiais aplicables aos concursos de proxectos” da Lei 9/2017 de Contratos
do Sector Público. No non previsto pola esta Subsección, rexerase por normas do procedemento
aberto, en todo o que non lle resulte incompa ble, así como polas disposicións reguladoras da
contratación de servizos como indica o ar go 187.10 da LCSP.
No non previsto pola LCSP, rexerase polo Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se
desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RD
817/2009), e polo Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, do 12 de Outubro (RGLCAP), en todo o que non se opoña á
anterior e non resulte afectado pola disposición derrogatoria da LCSP. Supletoriamente, aplicaranse
as restantes normas de dereito administra vo e, na súa falta, as de dereito privado (art. 25.2 LCSP).
O concurso ten como ﬁnalidade a selección das mellores propostas, de entre as que se determinará
a proposta gañadora.

O contrato que será obxecto de adxudicación como consecuencia deste concurso de proxectos é un
contrato de servizos de Arquitectura e por tanto ten a natureza de prestacións de carácter
intelectual para os efectos de aplicación das previsións con das na LCSP, tendo en conta ademais
que pola documentación técnica requirida e metodoloxía de traballo, comportan un labor
claramente intelectual.
O valor es mado do concurso de proxectos, conforme ao previsto nos ar gos 101 e 183.4 LCSP
-IVE EXCLUÍDO- ascende a 73.000 € que é o resultado dos pagos aos par cipantes en concepto de
premios (12.000 €) e o valor es mado do contrato de redacción de proxecto e dirección de obra que
pode adxudicarse posteriormente (si así o decidira o concello) (67.000 €, dos que se exclúe aos
efectos do cálculo do valor es mado do concurso o importe do primeiro premio-6.000 €- que en
caso de adxudicarse o contrato terá o carácter de entrega a conta).
Conforme ao previsto no ar go 183.4 LCSP, o presente concurso de proxectos non está suxeito a
regulación harmonizada.
●

PREMIOS: valor total: 12.000,00 €, de acordo á seguinte desagregación:
PREMIO
1º Premio-gañador (a conta)
2º Premio
1º accésit
2º accésit

TOTAL
(*) 6.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
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O concello á vista da formulación que faga a eventual proposta gañadora, de acordo á consignación
orzamentaria, poderá nunha fase posteior e cando dispoña dos fondos necesarios para elo, como se
ten dito, adxudicar o correspondente contrato de servizos de redacción do proxecto e dirección de
obra ao autor da proposta gañadora indicado polo xurado previa acreditación por este de que reúne
os requisitos de capacidade e solvencia.

Total premios

12.000,00 €

Os premios estarán suxeitos, no seu caso, á retención e impostos correspondentes.
(*) o importe do primeiro premio ten o carácter de pago a conta e deducirase dos honorarios totais, no caso que posteriormente o
concello adxudique ao gañador do concurso o contrato de servizos.

●

Orzamento e valor es mado do contrato de servizos de redacción do proxecto, dirección de
obra e dirección de execución de obra suscep ble de ser contratado posteriormente, se así o
decidise o concello:
Valor es mado do contrato de servizos de redacción de proxecto, dirección de obra : 67.000,00
€ (sen IVE)
Honorarios totais € (IVE INCLUÍDO) de acordo á seguinte desagregación:
CONCEPTO

CONTÍA

21% IVE

TOTAL

Proxecto Básico (*)

22.000,00 €

4.620,00 €

26.620,00 €

Proxecto de Execución con ESS

20.000,00 €

4.200,00 €

24.200,00 €

Dirección de obra e doc ﬁnal

25.000,00€

5.250,00 €

30.250,00 €

Total honorarios (*)

67.000,00 €

14.070,00 €

81.070,00 €

No seu caso, o importe do primeiro premio terá o carácter de pago a conta e deducirase dos
honorarios totais da redacción do proxecto básico coa regulación de impostos que no seu caso haxa que
facer, no caso que posteriormente o concello adxudique ao gañador do concurso o contrato de servizos.
(*)

O concurso, en aplicación dos ar gos 186 e 135 LCSP será obxecto de publicación no perﬁl do
contratante do Concello de Bande na Plataforma de Contratación do Sector Público.

RECURSOS. XURISDICIÓN COMPETENTE.
O órgano de contratación será a Alcaldía do Concello de Bande por aplicación da Disposición
Adicional 2ª 1 e 2 da LCSP.
-

As cues óns li xiosas xurdidas sobre interpretación, modiﬁcación, resolución e efectos deste
concurso serán resoltas, previa audiencia do contra sta, polo órgano de contratación. Os
acordos correspondentes do órgano de contratación poñerán ﬁn á vía administra va. Contra
os mesmos pode interporse recurso potesta vo de reposición, de conformidade cos ar gos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administra vo Común das
Administracións Públicas, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que o ditou, ou
directamente recurso contencioso-administra vo, conforme ao disposto na Lei reguladora
da Xurisdición Contencioso Administra va, perante o xulgado do Contencioso Administra vo
de Ourense, no prazo de dous meses contados a par r da no ﬁcación do acordo.
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Os custos dos premios, serán asumidos polo Concello de Bande, segundo a súa aplicación
orzamentaria municipal do exercicio 2022, reﬂec da co número 423/640.

-

Á vista do valor es mado do concurso de proxectos en virtude do previsto no art. 44 da LCSP
e contra as actuacións relacionadas no apartado 2 deste precepto legal (os anuncios de
licitación, os pregos e os documentos contractuais que establezan as condicións que deban
rexer o concurso de proxectos, os actos de trámite adoptados no procedemento de
adxudicación, sempre que estes úl mos decidan directa ou indirectamente sobre a
adxudicación, determinen a imposibilidade de con nuar o procedemento ou produzan
indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexí mos, e os acordos de
adxudicación adoptados polos poderes adxudicadores), poderase interpor (art. 44.6 LCSP)
con carácter potesta vo recurso de reposición de conformidade co disposto na Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administra vo Común das Administracións Públicas; así
como recurso contencioso administra vo conforme ao previsto na Lei 29/1998, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-administra va.

04. ORGANIZACIÓN DO CONCURSO.
O presente Concurso, está convocado polo Concello de Bande, con CIF P3200700G e contacto na Rúa
San Roque, nº 2, 32840 Bande, (Ourense), actuando en colaboración co Colexio de Arquitectos de
Galicia, a través da súa oﬁcina de concursos, segundo convenio de colaboración subscrito para o
efecto con data do 15 de xullo de 2022.
A información do concurso publicarase no perﬁl do contratante do Concello de Bande aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público, na sede electrónica do Concello de Bande
h ps://concellobande.sedelectronica.gal/info.0 para os efectos da debida publicidade oﬁcial, así
como na páxina web do COAG: h p://portal.coag.es para os efectos da súa maior difusión.

A entrega da documentación do concurso realizarase ﬁsicamente, de conformidade coa Disposición
adicional 15.3 d) da LCSP (“(...) los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo
de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos: d)
Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos sicos o a escala que no
pueden ser transmi dos u lizando medios electrónicos”) e coa ﬁnalidade de preservar o anonimato.
Dita documentación presentarase nas oﬁcinas municipais do Concello de Bande, cuxos datos son os
seguintes:
● Rúa San Roque, 2, 32840 Bande, (Ourense). Teléfono: +34 988 44 30 01 con CIF:P3200700G.
Os traballos presentaranse baixo LEMA, que deberá ﬁgurar en todos os documentos de maneira que
estes mantéñanse anónimos ata que se produza a adxudicación dos premios. Enténdese por
proxectos presentados de forma anónima aqueles nos que non só non ﬁgure o nome do autor senón
que ademais non conteñan datos ou indicios de calquera po que permitan coñecer indirectamente
a iden dade do autor ou autores da proposta. Si da documentación presentada dedúcense datos ou
indicios que permitan coñecer indirectamente a iden dade do autor, será causa de exclusión.
05. CONDICIÓNS DE CAPACIDADE E APTITUDE PARA PARTICIPAR NO CONCURSO, SOLVENCIA
ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA.
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A correspondencia referida a este concurso canto a consultas, manterase por medio do perﬁl de
contratante, así como no correo electrónico: concello@concellobande.com Poderanse realizar
consultas, sempre por escrito, e a relación completa e anónima das consultas e aclaracións
realizadas será publicada no perﬁl do contratante e na páxina web do COAG.

En aplicación do previsto nos ar gos 65 a 70 LCSP poderán concorrer as persoas naturais ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, que non estean incursas
nunha prohibición para contratar establecidas no ar go 71 LCSP e acrediten a solvencia económica,
ﬁnanceira e técnica ou profesional esixida. Deberase contar así mesmo coa habilitación empresarial
ou profesional que sexa esixible.

-

Todos as persoas sicas con tulación de arquitecto segundo o establecido na Lei 38/1999,
do 5 de novembro, de Ordenación da Ediﬁcación, e demais norma va de aplicación (art. 2.1
a e 10.2 a), que teñan plena capacidade de obrar e non se atopen incursos nas prohibicións e
incompa bilidades para contratar coa Administración segundo a norma va vixente, que
acrediten a súa solvencia económica, ﬁnanceira e técnica ou profesional na forma prevista
neste prego.
Así mesmo poderán par cipar equipos mul disciplinares nos que baixo a dirección e
responsabilidade dun Arquitecto, poden incluírse outros técnicos.

-

No caso de persoas xurídicas o obxecto do concurso haberá de estar comprendido dentro
dos ﬁns sociais, obxecto ou ámbito de ac vidade que, a teor dos seus estatutos ou regras
fundacionais, sexanlles propios e a proposta presentada debe estar redactada por un
Arquitecto ou un equipo mul disciplinar baixo a dirección e responsabilidade dun
Arquitecto.
Os técnicos par cipantes no concurso debe estar facultados para exercer en España.
Considéranse técnicos facultados para exercer en España, os que estean en posesión da
tulación profesional habilitante e atópense colexiados para exercer en territorio español.
Así mesmo, aqueles que están en posesión do tulo correspondente, non español, ben
legalmente recoñecido ( tulos da Unión Europea) ou homologado ao español e que
cumpran no seu caso o disposto no LCSP para o caso de persoas sicas ou xurídicas de
estados non membros da Unión Europea e de Estados Membros, segundo proceda.

-

Admítese tamén a par cipación de agrupacións de profesionais ou empresas de técnicos
competentes que adopten a forma de UTE (Unión Temporal de empresas ou profesionais)
segundo resulta do ar go 69 da LCSP. Neste caso deberán achegar un compromiso de unión
que manterán durante a vixencia do concurso, con designación da persoa que asumirá a
representación fronte ao Concello de Bande. Deberán indicar tamén os nomes e
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a par cipación de cada un deles e que
asumen o compromiso de cons tuírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarios
(art. 69 LCSP e 24 do RGLCAP). Presentarán tamén a designación dun representante ou
apoderado único da unión con poder suﬁciente para exercer os dereitos e cumprir as
obrigacións que do contrato derívense ata a súa ex nción, sen prexuízo da existencia de
poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobranzas e pagos de con a
signiﬁca va.
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De acordo co obxecto do concurso, tendo en conta os usos da ediﬁcación a proxectar prevista no
concurso -uso sanitario e cultural- e de acordo a Lei 38/1999, de 5 de novembro de Ordenación da
Ediﬁcación, ar gos 2.1 a) e 10.2 a); e así mesmo tendo en conta que as termas existentes
inmediatas gozan de protección cultural e ao tratarse de obras que teñen o carácter de intervención
nas áreas de ediﬁcacións catalogadas na súa contorna, ou que dispoñan dalgún po de protección de
carácter ambiental ou histórico-ar s co; Poderán concorrer ao presente concurso:

-

Terán capacidade para contratar co sector público, en todo caso, as empresas non españolas
de Estados membros da Unión Europea ou dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo que, conforme a lexislación do Estado en que estean establecidas,
atópense habilitadas para realizar a prestación de que se trate. Cando a lexislación do Estado
en que se atopen establecidas estas empresas esixa unha autorización especial ou a
pertenza a unha determinada organización para poder prestar nel o servizo de que se trate,
deberán acreditar que cumpren este requisito.

-

As persoas sicas e xurídicas de Estados non pertencentes á Unión Europea deberán cumprir
as esixencias previstas nos ar gos 68 e 84.3 LCSP e no ar go 10 do Real Decreto 1098/2001,
do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracións Públicas. Así, as persoas sicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á
Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo
deberán xus ﬁcar mediante informe que o Estado de procedencia da empresa estranxeira
admite á súa vez a par cipación de empresas españolas na contratación cos entes do sector
público asimilables aos enumerados no ar go 3, en forma substancialmente análoga. Este
informe será elaborado pola correspondente Oﬁcina Económica e Comercial de España no
exterior e acompañarase á documentación que se presente.

Cada par cipante só poderá formar parte dun único equipo, ben sexa como tular ou como
colaborador, e só poderá presentar unha única proposta, sendo o incumprimento deste punto
mo vo de descualiﬁcación de todas as propostas nas que par cipe.
A capacidade de obrar acreditarase en caso de persoas sicas mediante a presentación de copia do
DNI.

A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da
Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase
pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están
establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un cer ﬁcado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomá ca Permanente de España no Estado correspondente ou da Oﬁcina Consular en
cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
● SOLVENCIA TÉCNICA

A solvencia técnica acreditarase polo medio previsto no ar go 90.1 e) LCSP isto é, tulacións
académicas e profesionais do empresario e/ou do técnico/s redactor/es da proposta ( tulación
profesional de Arquitecto). Deberá acreditarse a colexiación en Colexio profesional, do Arquitecto
responsable do traballo (que leva implícita a acreditación da tulación académica) e nos colexios
correspondentes de calquera outro técnico que forme parte do equipo e para cuxo exercicio
profesional se requira colegiación, coas excepcións que fosen aplicables para o caso de persoas de
Estados da Unión Europea e de Estados non Membros.
● SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA
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No caso de persoas xurídicas conforme ao disposto no ar go 84 LCSP debendo acompañar, así
mesmo, copia autén ca do CIF. A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xurídicas
acreditarase mediante a escritura ou documento de cons tución, os estatutos ou a acta cons tu va,
nos que consten as normas polas que se regula a súa ac vidade, debidamente rexistrados, no seu
caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o po de persoa xurídica de que se trate.

A solvencia económica e ﬁnanceira acreditarase polo medio previsto no ar go 87.1 b) LCSP, isto é,
xus ﬁcante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais por importe non
inferior ao valor es mado do contrato, xunto co compromiso da súa renovación ou prórroga que
garanta o mantemento da súa cobertura durante toda a execución do citado contrato.
Este requisito entenderase igualmente cumprido polo concursante que inclúa na súa oferta un
compromiso vinculante asinado polo candidato ou representante da empresa, en caso de tratarse de
persoa xurídica, da subscrición, en caso de resultar adxudicatario do contrato de servizos posterior,
dun seguro de indemnización por riscos profesionais por importe non inferior ao valor es mado do
contrato, con vixencia durante toda a execución do citado contrato, comprometéndose ademais a
facelo efec vo dentro do prazo de dez días hábiles a que re rese o ar go 150.2 da LCSP.
Nas unións temporais de empresas cada un dos que as compoñen deberá acreditar a súa capacidade
e solvencia e, para os efectos da determinación da solvencia da UTE, acumularanse as caracterís cas
acreditadas para cada un dos seus integrantes
Coa ﬁnalidade de simpliﬁcar o procedemento, conforme ao previsto no ar go 140.1 da LCSP para a
acreditación dos requisitos de ap tude e capacidade, solvencia económica e técnica profesional e
demais requisitos legais para poder contratar coa Administración Pública, será suﬁciente, en fase de
concurso de proxectos, a presentación dunha declaración responsable por parte do
concursante/licitador.
A tal ﬁn, os par cipantes deberán achegar, debidamente cuberta, datada e asinada, A DECLARACIÓN
RESPONSABLE (arts. 140 e 141 Lei 9/2017) conforme ao indicado na cláusula 7 das presentes bases.
06. INSCRICIÓN, INFORMACIÓN E CONSULTAS
Non será necesaria inscrición previa, a mera presentación da documentación establecida na cláusula
07 bastará para presentarse ao concurso.

Ata cinco días hábiles antes do remate do prazo de presentación de propostas, poderanse realizar
consultas, sempre por escrito, a través do perﬁl do contratante ou dirixidas ao correo electrónico:
concello@concellobande.com
A relación completa e anónima das consultas e aclaracións realizadas será publicada no perﬁl do
contratante enlazándose coa páxina Web do COAG.
A lista de preguntas e respostas, xunto coas bases completas, será facilitada ao Xurado do concurso
no momento da súa cons tución. As consideracións que se deriven destas consultas terán carácter
de obrigada observación para o Xurado e o órgano de contratación.
O Concello de Bande poderá organizar unha visita guiada ao ámbito de actuación para coñecer a
problemá ca existente, así como os posibles condicionantes e valores a conservar e potenciar. De
celebrarse comunicarase oportunamente no perﬁl do contratante.
07. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POLOS CONCURSANTES
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A documentación completa do concurso atoparase no perﬁl de contratante do Concello de Bande e
na páxina Web do COAG, desde o momento da súa convocatoria, e poderá ser consultada
libremente por calquera interesado.

Os traballos presentaranse baixo LEMA. De conformidade coa disposición adicional 15ª da LCSP 3 c),
as propostas presentaranse ﬁsicamente de conformidade coa Disposición adicional 15.3 d) da LCSP
que establece que “(...) los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo de
medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos: d)
Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos sicos o a escala que no
pueden ser transmi dos u lizando medios electrónicos” e coa ﬁnalidade de preservar o anonimato.
As proposicións presentaranse nun sobre ou paquete cerrado no que se consignará no seu exterior o
seguinte tulo "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN
DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS AUGAS
MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE”, iden ﬁcando no seu exterior
exclusivamente o LEMA elixido polos concursantes para preservar o anonimato.
O sobre ou paquete, presentarase en embalaxe opaca e cerrada, e conterá DOUS SOBRES
PECHADOS, co lema elixido polo concursante escrito no exterior de cada un deles e o con do que se
indica a con nuación.
●

SOBRE 1: no seu exterior consignarase:
“SOBRE 1- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE
ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E
APROVEITAMENTO DA ZONA DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO
DE BANDE” E O LEMA.

1. Bole n de inscrición, iden ﬁcando aos par cipantes, segundo os modelos para
persoas sicas, sociedades ou equipos mixtos que se achegan e no que se indicará,
así mesmo, si no caso de non resultar premiado, o concursante preﬁre permanecer
no anonimato, tanto na exposición pública dos traballos como na súa posible
publicación en papel ou na Web ou si autoriza a desvelar a súa iden dade en caso
de non resultar premiado. Anexo 1 a estas bases.
2. Declaración responsable de que a empresa ou empresario concursante conta coa
capacidade necesaria para concorrer, non acharse en causa de incompa bilidade ou
prohibición para contratar e cumprir cos requisitos de solvencia esixidos (arts. 140 e
141 Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público). A tal ﬁn, os par cipantes deberán
achegar, debidamente cuberta, datada e asinada, a declaración responsable
conforme as instrucións do Anexo 2, asinado polo licitador ou o seu representante.
Todos estes anexos, presentaranse debidamente cubertos.
Este será o sobre que se abra en úl mo lugar, tras o fallo do concurso, para gardar a condición
anónima do concurso.
●

SOBRE 2: no seu exterior consignarase:
“SOBRE 2- PANEIS”. "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A
CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA
DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE” E O LEMA.
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Así mesmo, indicarase no seu exterior, de forma clara, se no caso de non resultar
premiado, o concursante preﬁre permanecer no anonimato, tanto na exposición pública
dos traballos como na súa posible publicación en papel ou na Web ou se autoriza a desvelar
a súa iden dade en caso de non resultar premiado.
Incluirase no seu interior: a seguinte documentación:

Incluirase no seu interior:
Máximo de DOUS paneis tamaño DIN-A1 (594 × 841 mm), en composición libre, maquetados
en ver cal e montados en taboleiro lixeiro de cartón pluma, nos que ﬁgurará o lema elixido
polo concursante. Os planos representaranse a escala deﬁnida e de uso común. Admi rase
calquera expresión gráﬁca que permita explicar a proposta, incluíndo: 1) Descrición da
proposta, 2) Programa, con enumeración de usos e superﬁcies atribuíbles, 3) Estándares
constru vos e xus ﬁcación da norma va urbanís ca e técnica aplicable dos Anexo 10 e 11
das Bases, 4) Viabilidade e asignación orzamentaria da proposta, 5) Memoria de
sustentabilidade control e de mantemento das instalacións. Estes apartados quedarán
estritamente con dos nos paneis de forma resumida.
Tamén se incluirá no seu interior: un LÁPIZ ELECTRÓNICO (PENDRIVE) que conterá:
Reprodución dos paneis para reproducir en DIN-A3 nun único arquivo PDF, realizado a
par r de arquivos JPG, cunha resolución de 300 dpi. O arquivo nomearase co lema
elixido e procurarase que teña un tamaño razoable (non maior de 5MB).
Dossier escrito, cunha extensión máxima de VINTE páxinas en tamaño A4 por unha cara,
e formato PDF, que conterá unha descrición e resumo das solucións achegadas,
indicando claramente o seguinte, con especial atención ao indicado na base 13
“criterios de valoración”.

Os arquivos empregaranse en posibles publicacións e para realizar unha compilación de
todas as propostas presentadas que poderá facilitarse a todos os membros do Xurado con
anterioridade ás súas deliberacións, para o seu estudo detallado.
Non se deberá introducir o PENDRIVE no sobre de documentación administra va, por
comprometer a garan a de anonimato do concursante. A presentación do PENDRIVE dentro
do sobre de iden ﬁcación implicará que o Xurado non disporá da documentación gráﬁca e
escrita nel con da ata a apertura do Sobre 1, cues ón que se resolverá de forma que non se
comprometa a condición anónima do concurso.
Débese coidar que as e quetas e as propiedades dos arquivos dixitais non conteñan datos
iden ﬁca vos da autoría das propostas.
Todos os concursantes presentarán a súa documentación, así como todo po de correspondencia
escrita que establezan coa Secretaría do concurso, en castelán ou en galego.
08. PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS
Establecese un prazo de 45 días naturais para a presentación das propostas técnicas, contados
desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no perﬁl de contratante (art. 156.6
LCSP), co ﬁn de garan r que os concursantes dispoñen de tempo suﬁciente para a elaboración das
súas propostas.

13 /45

Cod. Validación: 7X9T7324ZFKZCKWC3YEA24CCZ | Corrección: https://concellobande.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 13 a 45

1. Descrición da proposta.
2. Programa, con enumeración de usos e superﬁcies atribuíbles.
3. Cumprimento urbanís co e estándares constru vos e xus ﬁcación da
norma va urbanís ca e técnica aplicable dos Anexos 10 e 11 das bases
técnicas.
4. Viabilidade orzamentaria da proposta.
5. Memoria de sustentabilidade, de control e de mantemento das instalacións.

A documentación entregarase nas oﬁcinas municipais do Concello de Bande da seguinte forma:
● En man, en horario de apertura do Rexistro do concello,días hábiles de 8:30h. A 14:30h., na
dirección indicada no punto 04 destas bases; (en tal caso entregarase cubrindo o anexo 3
destas bases).
● Por correo, segundo o disposto no art. 80.4 do Real Decreto 1098/2001 polo que se aproba o
Regulamento Xeral segundo o cal, cando a documentación se envíe por correo deberase:
- Xus ﬁcar a data de imposición do envío na oﬁcina de Correos e,
- Anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo
electrónico concello@concellobande.com no mesmo día con indicación do
lema da proposta. Este aviso deberá facerse de maneira que se iden ﬁque
unicamente o lema da proposta e non permita coñecer a iden dade da
persoa que realiza o envío.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admi da a documentación si é recibida
polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora da terminación do prazo
sinalado no anuncio. Transcorridos, no entanto, dez días seguintes á indicada data sen terse
recibido a documentación, esta non será admi da en ningún caso.
Non será admi da ningunha proposta que non sexa formalizada nos termos establecidos, tanto en
relación á documentación como ao prazo e forma de entrega.
Finalizado o prazo de recepción de propostas, farase entrega ao Secretario do xurado dos dous
sobres presentados por cada lema. O Secretario do xurado do concurso levantará a acta de
recepción no que se consignará o número de traballos recibidos e os seus lemas, que se publicará no
perﬁl do contratante do concello. Así mesmo, os sobres número 1 de todas as propostas, serán
custodiados pola Secretario do xurado ata o momento da súa apertura en acto público.
09. FALLO DO CONCURSO

O Xurado anunciará a asignación mo vada de premios en data a determinar. A resolución do mesmo
publicarase no perﬁl do contratante en aplicación do ar go 154 TRLCSP ao que expresamente se
remite o ar go 186.3. LCSP. Os documentos gráﬁcos explica vos das propostas gañadoras serán
difundidos vía web, podendo ser manipulados pola Secretaría do concurso exclusivamente con vistas
á redución do seu tamaño para unha mellor exposición e acceso vía Internet.
A iden dade dos autores das propostas premiadas farase pública coa apertura do sobre 1 que se
celebrará nun acto público. O lugar e a hora do este acto anunciaranse no perﬁl do contratante e a
páxina web do concurso coa suﬁciente antelación.
A composición e intervención do xurado nos concursos axustarase ao disposto no ar go 187 da
LCSP. O Xurado estenderá acta co seu ditame, que deberá ser mo vado e conter os extremos
previstos no ar go 187.5. Coñecido o ditame e acta do Xurado, conforme ao previsto no ar go
187.8, o órgano de contratación procederá á adxudicación do concurso de proxectos ao par cipante
indicado como gañador e dos premios conforme ao indicado polo xurado.
Así mesmo, o órgano de contratación, mediante un procedemento negociado sen publicidade
posterior, se así o decide e cando conte cos fondos suﬁcientes para facelo, poderá adxudicar o
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Tras a recepción das propostas, o Xurado reunirase as veces que considere necesarias para
seleccionar aos ﬁnalistas de entre os que decidirá o gañador, segundo premio e os dous accésits,
segundo o disposto nestas Bases. O Xurado poderá conceder mencións sen custo económico.

contrato de servizos de redacción de proxecto e dirección de obra ao gañador do concurso de
proxectos.
10. ANONIMATO
Os servizos administra vos do concello achegarán a documentación que sexa precisa para a
tramitación dos procedementos administra vos do concurso, garan ndo en todo momento o
anonimato da autoría das propostas.
O lema será libremente elixido polos par cipantes, sen limitación de formato.
No exterior do sobre de documentación administra va indicarase, de forma clara, si no caso de non
resultar premiado o concursante preﬁre permanecer no anonimato, tanto na exposición pública dos
traballos como na súa posible publicación en papel ou na web.
O material recibido será desempaquetado e preparado para o seu exame por persoas totalmente
alleas ao Xurado, que coidarán que non rompa o anonimato das propostas, facendo desaparecer
toda referencia ao remitente que puidese haber nos envíos.
11. XURADO
Ao tratarse dun concurso de proxectos, non haberá intervención da Mesa de Contratación. Todas
aquelas funcións administra vas ou doutra índole, non atribuídas especiﬁcamente ao Xurado, serán
realizadas polos servizos municipais correspondentes.
A composición e intervención do xurado nos concursos axustarase ao disposto no ar go 187 da
LCSP.

Así mesmo, o Ar go 187.3 da LCSP, esixe que un mínimo de dous terzos dos compoñentes do xurado
que resolverá o concurso posúa a cualiﬁcación profesional especíﬁca esixida aos par cipantes do
concurso ou outra equivalente.
O xurado decidirá, de forma vinculante para o concello sobre a proposta gañadora (art. 187 Lei
9/2017), e valorará as propostas tendo en conta a calidade das mesmas, e os seus valores técnicos,
funcionais, arquitectónicos, urbanís cos, paisaxís cos, culturais e ambientais conforme os criterios
ﬁxados na base 13 do presente prego. (Art. 184.3 Lei 9/2017).
Os seus compoñentes serán os seguintes:
❖
-

❖

Presidente:
A alcaldesa de Bande ou persoa en quen delegue, o cal ostentará o voto de calidade, no caso
de empate.

Vogais:
- O arquitecto/a municipal do Concello de Bande ou outro arquitecto designado
polo concello.
- Un arquitecto/a designado/a polo Colexio de Arquitectos de Galicia.
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O Ar go 187.2 modiﬁcado da LCSP, establece que o xurado estará composto por persoas sicas
independentes dos par cipantes no concurso de proxectos e a súa selección respectará os principios
de profesionalidade, especialización en relación co obxecto do contrato, imparcialidade, ausencia de
incompa bilidade e independencia.

-

Un arquitecto designado pola Confederación Hidrolóxica Miño Sil.
Un arquitecto designado pola Deputación de Ourense.
Un arquitecto designado pola Dirección xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.
Un técnico designado polo Servizo de Enerxía e Minas da Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación.
Un técnico da empresa Drace-Geocisa.

A iden dade dos membros do xurado será publicada no perﬁl do contratante de conformidade co
establecido na LCSP.
❖

Secretario: O secretario do Concello de Bande ou outro traballador designado polo concello,
con voz pero sen voto

O Xurado cons tuirase e actuará de conformidade co previsto no ar go 187 LCSP. Este será o órgano
responsable de valorar e clasiﬁcar as propostas presentadas co ﬁn de determinar a proposta
gañadora de acordo cos criterios de valoración expostos nas presentes bases, así como os demais
premios, accésits e no seu caso outras mencións especiais sen dotación económica.
A actuación do Xurado axustarase ao previsto nas presentes bases, ao ar go 187 LCSP e
supletoriamente conforme ao establecida na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público, en relación aos órganos colexiados.
No acto de cons tución do Xurado os seus membros declararán non ter constancia da existencia de
incompa bilidades con ningún dos par cipantes no concurso nin coñecer a iden dade dos autores
de ningunha das propostas presentadas ao concurso. En caso contrario, o membro do Xurado
afectado deberá deixar o Xurado, podendo delegar en caso de ter esa posibilidade, e en caso
contrario nomearase a outro membro a proposta da en dade que corresponda.
Para que o Xurado poida realizar o seu traballo, necesitarase a presenza en todas as sesións, de polo
menos tres dos arquitectos que o integran.

O Xurado poderá convidar as sesións de deliberación a expertos no ámbito obxecto do concurso,
con voz pero sen voto. Os invitados deberán declarar previamente o descoñecemento de
incompa bilidades con calquera das propostas presentadas ao concurso.
Serán funcións do Xurado:
● A análise da documentación e a admisión deﬁni va dos traballos.
● A proposta razoada de exclusión daqueles traballos non admi dos, que se recollerá en acta,
e poderá deberse a:
- A entrega fóra de prazo ou sen axustarse ao establecido nas bases do concurso.
- Insuﬁciencia da documentación para a adecuada valoración das propostas.
- Quebrantamento do anonimato, ben por desvelar a autoría por calquera medio, ben
por presentar elementos gráﬁcos iden ﬁca vos da iden dade do autor da proposta.
- Calquera intento de presión aos membros do xurado, debidamente acreditado.
● A análise das propostas presentadas e a valoración das mesmas, podendo solicitar para ese
efecto os asesoramentos que es me oportunos.
● A vixilancia e o cumprimento do anonimato rigoroso co que se deberá examinar a
documentación.
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Calquera intento de presión aos membros do xurado debidamente acreditado suporá a exclusión do
concurso.

● A proposta de resolución deﬁni va, que deberá ser razoada.
En todo caso, no non previsto, o seu funcionamento respectará o disposto na lei 39/2015 de
Procedemento Administra vo Común e a Lei 40/2015 de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas sobre actuación dos órganos colexiados.
O Secretario do Xurado levantará unha acta de todas as actuacións e reunións efectuadas.
Unha vez que o xurado adopte a súa decisión, darase traslado ao órgano de contratación para que
este proceda á adxudicación do concurso de proxectos ao par cipante indicado polo xurado como
gañador, así como a conceder o resto de premios e accésits, e no seu caso aquelas mencións
decididas polo xurado.

12. PROCEDEMENTO PARA O FALLO DO CONCURSO
Desde a efec va recepción de todas as propostas, todos os paneis recibidos quedarán dispoñibles
para a súa análise por parte dos membros do xurado, que disporán para iso de canto tempo
consideren necesario. A todos os membros do Xurado enviaráselles un soporte electrónico ou
arquivo en Drive, que conterá todos os arquivos enviados polos concursantes iden ﬁcados cos
respec vos lemas.
O Secretario do Xurado proporá, de acordo cos membros do Xurado, a data ou datas e o lugar onde
se celebrarán as deliberacións, e onde estarán expostos os paneis das propostas. Tamén se
encargará de citar aos expertos cuxa presencia solicite o Xurado.
O xurado acordará un procedemento de selección acorde á can dade e calidade das propostas
presentadas. En caso de optarse por sistemas de votación, e de producirse un empate, procederase
a unha nova discusión, e só tras tres votacións empatadas decidirá o voto de calidade da Presidenta.

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN
A valoración das propostas centrarase na súa calidade global, estudada desde a complexidade
especíﬁca do concurso.
As propostas cuxo desenvolvemento teña un custo que, a xuízo do xurado, supere o orzamento de
execución material sinalado nas bases serán deses madas.
Na súa resolución, o xurado valorará exclusivamente a calidade das propostas técnicas, isto é, os
seus valores técnicos, funcionais, arquitectónicos, culturais e medio ambientais, tendo en conta os
"principios de calidade" establecidos no ar go 4 da Lei 9/2022 de Calidade da Arquitectura e o
ar go ar go 184.3 LCSP, que textualmente di: “nos concursos de proxectos, a valoración das
propostas referirase á calidade das mesmas, e os seus valores técnicos, funcionais, arquitectónicos,
culturais e ambientais”.
Así, valorarase o seguinte: (100 puntos)
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O Xurado colegiadamente exporá, e así quedará recollido na acta, os mo vos polos cales considera
que as propostas premiadas son merecedoras diso. Poderanse emi r votos par culares si así o
desexase calquera membro do Xurado.

● CALIDADE ARQUITECTÓNICA E MELLOR ADECUACIÓN AO PROGRAMA da intervención: Ata
50 puntos
Valorarase a calidade da proposta. En concreto a mellor proposta que:
 Conxugue o mellor aproveitamento, salubridade, confort, ﬂexibilidade, versa lidade
(incluso a adaptación a novos usos no futuro), e innovación do programa (abertopechado), conxungando o dobre uso termal previsto: terapé co (30%), e lúdico
(70%). Op mización e ﬂexibilidade de espazos. Accesibilidade interior e organización
de circulacións (persoas, bens e subministracións, etc).
 O grao de adecuación á norma va urbanís ca e técnica aplicable (Anexos 10 e 11
das bases técnicas).
● VIABILIDADE ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO CONSTRUTIVO da proposta de cara á súa
execución material: 20 puntos
Valorarase o desenvolvemento do sistema constru vo, a aplicación de mateirais e solucións
constru vas baixo o principio da economía circular e os seus detalles para levar a cabo a
formulación da idea coa limitación do orzamento establecido nas Bases.
● SUSTENTABILIDADE ambiental: Ata 10 puntos
Valorarase a sustentabilidade Ambiental e a Eﬁcacia Enerxé ca, tanto pasiva, como ac va, e
mesmo a súa autonomía e no seu caso, xeración enerxé ca propia. Así como a redución da
pegada de carbono, a protección ambiental e a capacidade de adaptación ao cambio
climá co

● A súa relación COA CONTORNA: Ata 10 puntos
A mellor adaptación armoniosa na contorna natural e a paisaxe, e a súa relación e
integración coas termas romanas existentes ao bordo do encoro.
A mellor implantación e accesibilidade exterior desde o novo aceso e ao estacionamente
previsto.
A puntuación máxima que poderá obter un concursante será de 100 puntos
14. PREMIOS AOS CONCURSANTES
O concurso de proxectos contempla o pago dos seguintes premios, por un importe máximo total de
12.000,00 euros con arranxo á seguinte desagregación:
-

1º Premio-gañador:
2º Premio:
1º accésit:
2º accésit:

6.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Total premios:
12.000,00 €
Os premios estarán suxeitos ao réxime ﬁscal que sexa de aplicación.
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● Propostas de MINIMIZACIÓN dos custos de MANTEMENTO E SEGURIDADE do CENTRO: Ata
10 puntos
Valoraranse as propostas que teñan presente a minimización dos custos de mantemento e
de aforro enerxé co do equipamento en uso, e a súa facilidade e accesibilidade universal
nas operacións e traballos a realizar. Así como o pechamento temporal, fora de temporada
do recinto

-

Mencións. O Xurado poderá acordar a mención de cuantos proxectos considere
merecedores de tal dis nción, sen con a económica.

O pago dos premios en metálico realizarase no prazo máximo dun mes desde que se no ﬁque a
adxudicación do concurso.
15. ADXUDICACIÓN POSTERIOR AO GAÑADOR DO CONCURSO DO EVENTUAL CONTRATO DE
SERVIZOS POLO PROCEDEMIENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
A celebración do concurso de proxectos é un paso previo para que o concello, sobre a base do
resultado do mismo, poida decidir si acomete a proposta gañadora.
Así, posteriormente, á vista do planteamento que faga a eventual proposta gañadora, e cando o
concello teña a debida consignación presupuestaria, poderase proceder a adxudicar o
correspondente contrato de servizos de redacción de proxecto e dirección de obra ao autor da
proposta gañadora polo importe previsto na cláusula 3 destas bases (67.000 € sen IVE), mediante un
procedemento de contratación posterior. A contratación destes traballos profesionales ao autor da
propuesta gañadora, cando temporalmente proceda, en tanto que supoñen a con nuidade do
presente concurso, realizarase polo procedimento negociado sen publicidad, segundo o previsto no
ar go 168.d) LCSP. Así mesmo, o concello poderá decidir acometer a proposta gañadora incluso por
fases, en virtude do que considere conveniente e/ou necesario para os intereses municipais.
Para el caso de que ao gañador do concurso de proxectos se lle adxudique un contrato de servizos
posterior, o importe do premio concedido no concurso de proxectos, terá a consideración de
entrega a conta de honorarios polo que a con a do mesmo será detraída dos honorarios
correspondentes ao contrato de servizos que eventualmente se le adxudique. Para o caso de que o
concello ﬁnalmente non acometa a actuación dita can dade, pasados catro anos, terá a
consideración deﬁni va de premio en metálico.

O Concello de Bande, garan rá que os autores conservarán a propiedade intelectual dos traballos
presentados e a plenitude dos dereitos morais recoñecidos na lexislación de propiedade intelectual
que teñen a natureza de dereitos irrenunciables e inalienables, conforme ao disposto no ar go 14 do
Real Decreto Lexisla vo 1/1996 de 12 de abril.
Os traballos presentados non poderán ser empregados para outros ﬁns que os referidos nas Bases
do concurso, nin sequera como material para a redacción doutros proxectos por outros profesionais
diferentes dos respec vos autores, pero si as ideas illadas que se poidan plantexar polas catro
propostas premiadas, entendéndose incluída dita cesión polo pago dos premios.
Todos os par cipantes no concurso cederán ao órgano de contratación, os dereitos de explotación
que correspondan sobre a publicidade da convocatoria e os seus resultados, tales como a
publicación, difusión e exposición dos traballos presentados, aínda que permanecerán en anonimato
aqueles par cipantes non premiados que o houbesen solicitado.
17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A.

Condicións xerais
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16. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

O Concello de Bande é o responsable do tratamento dos datos persoais do interesado e informa
que estes datos serán tratados de conformidade co disposto non Regulamento (UE) 2016/679
do 27 de abril (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGG).
A ﬁnalidade do tratamento de datos é a xes ón da súa par cipación no concurso, a tramitación
administra va e publicidade do mesmo.
A base de lexi mación do tratamento é o consen mento do interesado expresado a través da
súa solicitude de par cipación no concurso, e o cumprimento das obrigacións legalmente
establecidas para o responsable, entre outras na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos
do Sector Público e a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administra vo Común
das Administracións Públicas.
Os datos dos par cipantes poderán ser publicados de conformidade co disposto na norma va
sobre publicidade dos actos administra vos, e comunicados a través de Internet ou medios de
comunicación social para informar sobre a ac vidade, así mesmo, os datos tratados poden ser
comunicados a outras administracións con competencia no ﬁnanciamento e ﬁscalización da
ac vidade. Os datos serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa ﬁnalidade
para a que se recollen e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar
desta ﬁnalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na norma va de
arquivos e patrimonio documental español.
Cando o tratamento estea baseado no consen mento do interesado, ten dereito a re ralo en
calquera momento, sen que isto afecte á licitude do tratamento previo á súa re rada.
O interesado pode exercitar os seus dereitos de acceso, rec ﬁcación, supresión e portabilidade
dos seus datos, de limitación e oposición ao tratamento, así como a non ser obxecto de
decisións baseadas unicamente no tratamento automa zado dos seus datos, cando procedan,
ante o Concello de Bande ou ante o delegado de Protección de datos designado por este, así
como, en caso de crer que non se está facendo un tratamento adecuado dos seus datos, pode
reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

No caso de que o contrato comporte tratamento de datos de carácter persoal por conta do
responsable do tratamento ou o acceso da empresa contra sta ou subcontra sta a datos dese
carácter, estarase ao disposto na Disposición adicional vixésimo quinta da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, en relación coa Disposición Derrogatoria Única da
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garan a dos dereitos
dixitais.
O acceso por parte do contra sta aos datos persoais que resulten necesarios para a prestación
do servizo ao responsable non se considerará comunicación de datos sempre que se cumpra o
establecido no Regulamento (UE) 2016/679, na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e garan a dos dereitos dixitais e nas súas normas de
desenvolvemento. Deberán seguirse as seguintes regras:
1.

O contra sta deberá ofrecer garan as suﬁcientes para aplicar medidas técnicas e
organiza vas apropiadas, de maneira que o tratamento de datos de carácter persoal sexa
conforme cos requisitos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril de 2016, rela vo á protección das persoas sicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a

20 /45

Cod. Validación: 7X9T7324ZFKZCKWC3YEA24CCZ | Corrección: https://concellobande.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 20 a 45

B. Tratamento de datos por conta do responsable

2.

3.

Direc va 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos ou RGPD), e garanta a
protección dos dereitos do interesado. En par cular, o contra sta deberá ofrecer garan as
suﬁcientes para aplicar as medidas que, de acordo co Esquema Nacional de Seguridade,
deban implantarse en caso de tratamento de datos persoais para evitar a súa perda,
alteración ou acceso non autorizado, adaptando os criterios de determinación do risco no
tratamento dos datos ao establecido no ar go 32 do Regulamento (UE) 2016/679.
O contra sta encargado do tratamento non recorrerá a outro encargado sen a autorización
previa por escrito, especíﬁca ou xeral, do responsable. Neste úl mo caso, o encargado
informará ao responsable de calquera cambio previsto na incorporación ou subs tución
doutros encargados, dando así ao responsable a oportunidade de oporse a estes cambios.
O tratamento polo contra sta rexerase por un contrato que vincule ao encargado respecto
do responsable de conformidade co establecido no art. 28 do Regulamento (UE) 2016/679
que estableza o obxecto, a duración, a natureza e a ﬁnalidade do tratamento, o po de
datos persoais e categorías de interesados, e as obrigacións e dereitos do responsable.

No caso de que o contra sta encargado do tratamento recorra a un terceiro encargado para
levar a cabo determinadas ac vidades de tratamento por conta do responsable, imporanse a
este outro encargado, mediante contrato, as mesmas obrigacións de protección de datos que as
es puladas no contrato entre o responsable e o contra sta, en par cular a prestación de
garan as suﬁcientes de aplicación de medidas técnicas e organiza vas apropiadas de maneira
que o tratamento sexa conforme coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679. Si ese outro
encargado incumpre as súas obrigacións de protección de datos, o encargado inicial seguirá
sendo plenamente responsable ante o responsable do tratamento polo que respecta ao
cumprimento das obrigacións do outro encargado.
O contra sta encargado do tratamento ou, no seu caso, os seus representantes, deberá manter
o rexistro de ac vidades de tratamento ao que se reﬁre o ar go 30 do Regulamento (UE)
2016/679, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no seu apartado 5.

Conforme ao previsto no ar go 152 LCSP, no rela vo ao deses mento do procedemento, se o
órgano de contratación desiste do concurso de proxectos unha vez entregadas as propostas do
concurso, o Concello de Bande indemnizará aos concursantes polo traballo e materiais empregados,
establecéndose unha con a xusta co asesoramento do COAG.
Para iso deberán presentarse, ao día seguinte da comunicación do acordo de suspensión, os
traballos realizados ata tal data. Transcorrido este prazo non haberá dereito a esixir a indemnización.
A suma global de indemnizacións non superará o importe previsto para os premios.
19. DEREITO DE INFORMACIÓN DOS CONCURSANTES. RESOLUCIÓN E DEVOLUCIÓN DOS
TRABALLOS
Todos os concursantes teñen dereito a examinar os traballos admi dos durante o período dun mes
desde a comunicación do fallo do xurado. En caso de acordarse a exposición pública dos traballos
premiados, entenderase que este dereito quedará cumprido pola apertura ao público desta
exposición. Igualmente quedará cumprido mediante a publicación no perﬁl do contratante e/ou a
web do concurso si se decide a publicación dos mesmos.
Transcorrido ese prazo, ou a exposición pública que no seu momento se acorde, os concursantes (a
excepción do gañador) terán dereito a re rar os traballos admi dos durante o prazo de dous meses,
a par r do cal a en dade convocante poderá proceder á destrución dos mesmos. En calquera caso, o
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18. DESESTIMENTO DO CONCURSO

organismo convocante resérvase o dereito de reter os PENDRIVEs co ﬁn de xes onar a publicación
dos resultados do concurso.

20. INCOMPATIBILIDADES
Non poderán tomar parte do concurso quen se atopen en situación de incompa bilidade profesional
ou legal respecto do traballo obxecto do mesmo, nin quen se achen en causa de incompa bilidade
de contratar co Concello de Bande
Non poderán desempeñar a función de Xurado quen se atopen nalgunha destas situacións:
- Quen garden con algún dos concursantes relación de asociación profesional permanente e actual,
que determine un deber legal ou deontolóxico de abstención;
- Quen teñan con calquera dos concursantes, cos administradores de en dades ou sociedades que
concursen e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no
procedemento, parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de aﬁnidade dentro do
segundo.
Ningún par cipante poderá establecer ningún po de relación profesional cos membros do Xurado
durante o período de celebración do concurso.
21. EXPOSICIÓN
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Unha vez resolto o Concurso, todos os traballos presentados e admi dos -ou só os premiadospoderán ser reproducidos polo Concello de Bande ou polo COAG, ao obxecto de ser expostos ao
público, e re dos a tal ﬁn ata a ﬁnalización da exposición. Dita exposición será anunciada a todos os
par cipantes, sexan ou non seleccionadas as súas propostas. Tamén poderán ser obxecto dunha
publicación en soporte papel, dixital e mesmo en internet, na que se farán constar os nomes dos
autores salvo os que manifesten o seu desexo de permanecer no anonimato

ANEXOS

CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO
TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS E
TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)

●
●

ANEXO 1.1.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PARA PERSOAS FÍSICAS
ANEXO 1.2.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PARA SOCIEDADES
ANEXO 1.3.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE
SOCIEDADES E PERSOAS FÍSICAS
ANEXO 2: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO 3: RECIBO DE ENTREGA
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●
●
●

ANEXO 1.1.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PERSOAS FÍSICAS
Decatado do anuncio do "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A
CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS
AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)”,
convocado polo Concello de Bande, manifesta a capacidade para concorrer, así como o coñecemento e
aceptación das condicións, requisitos e obrigacións establecidos nos pregos de cláusulas administra vas
e de prescricións técnicas par culares que o regulan, e solicita que se acepte a súa par cipación.
LEMA DA PROPOSTA:
….................................................................................................................................................
AUTORES DA PROPOSTA:
Don/Dona:...............................................................................................D.N.I...........................
tulación: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Don/Dona:...............................................................................................D.N.I...........................
tulación: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
COLABORADORES
Don/Dona:...............................................................................................D.N.I...........................
tulación: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Don/Dona:...............................................................................................D.N.I...........................
tulación: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
DATOS PARA NOTIFICACIÓNS:

Domicilio en: .................................................................................................C.P........................
Rúa/Praza:.................................................................................................................................
Teléfono ﬁxo:......................................Teléfono móbil:.......................................Fax:..................
Correo electrónico......................................................................................................................
(marcar o que proceda) Ademais declaro que desexo (SI ó NON), que os meus datos permanezan no
anonimato en caso de non resultar premiado
Lugar, data e ﬁrma de todos os autores da proposta

Información básica sobre protección de datos: Responsable do tratamento: Concello de Bande. Finalidade do tratamento: xes ón da par cipación no concurso e cumprimento das
obrigacións legais. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rec ﬁcación, supresión, oposición e outros establecidos nos ar gos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679, dirixíndose
por escrito ao Concello de Bande, Rúa San Roque 2. 32840 Bande (Ourense). Telf. 988 443 001 y Fax. 988 443 430. concello@concellobande.com. www.concellobande.com Pode consultar a
información completa o tratamento de datos nas bases da convocatoria.
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Don/Dona:..................................................................................................................................

ANEXO 1.2.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PARA SOCIEDADES
Decatado do anuncio do "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A
CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS
AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)”,
convocado polo Concello de Bande, manifesta a capacidade para concorrer, así como o coñecemento
e aceptación das condicións, requisitos e obrigacións establecidos nos pregos de cláusulas
administra vas e de prescricións técnicas par culares que o regulan, e solicita que se acepte a súa
par cipación.
LEMA DA PROPOSTA:
.................................................................................................................................................
SOCIEDADES AUTORAS DA PROPOSTA:
Sociedade 1: ………….................................................................C.I.F.........................................
Representada por:
Don/Dona:...............................................................................D.N.I........................................
Sociedade 2: …………................................................................ C.I.F.........................................
Representada por:
Don/Dona:...............................................................................D.N.I.................................. (...)
DIRECTOR-REDACTOR DO PROXECTO:
Don/Dona:................................................................................D.N.I.......................................
tulación:.................................................................................................................................
COLABORADORES
Don/Dona:................................................................................D.N.I.......................................
tulación: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Don/Dona:.................................................................................................................................
Domicilio en: .................................................................................................C.P........................
Rúa/Praza:.................................................................................................................................
Teléfono ﬁxo:......................................Teléfono móbil:...................................Fax:......................
Correo electrónico......................................................................................................................
(marcar o que proceda) Ademais declaro que desexo (SI ó NON), que os meus datos permanezan no
anonimato en caso de non resultar premiado
Lugar, data e ﬁrma dos representantes das sociedades autoras da proposta.

Información básica sobre protección de datos: Responsable do tratamento: Concello de Bande. Finalidade do tratamento: xes ón da par cipación no concurso e cumprimento das obrigacións
legais. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rec ﬁcación, supresión, oposición e outros establecidos nos ar gos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679, dirixíndose por escrito
ao Concello de Bande, Rúa San Roque 2. 32840 Bande (Ourense). Telf. 988 443 001 y Fax. 988 443 430. concello@concellobande.com www.concellobande.com Pode consultar a información
completa o tratamento de datos nas bases da convocatoria.
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DATOS PARA NOTIFICACIÓNS:

ANEXO 1.3.: BOLETÍN DE INSCRICIÓN. MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE
SOCIEDADES E PERSOAS FÍSICAS
Decatado do anuncio do "CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A
CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS
AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)”,
convocado polo Concello de Bande, e manifesta a capacidade para concorrer, así como o
coñecemento e aceptación das condicións, requisitos e obrigacións establecidos nos pregos de
cláusulas administra vas e de prescricións técnicas par culares que o regulan, e solicita que se acepte
a súa par cipación
LEMA DA PROPOSTA:..............................................................................................................
AUTORES DA PROPOSTA:
Don/Dona:................................................D.N.I.....................Titulación: ……………………………..
Don/Dona:................................................D.N.I…………..……..Sociedade:
……………………………........................................................... .........C.I.F.....................Representada
Don/Dona:...
………………………………………………………………D.N.I.......................................................................
Director
do
proxecto
por
parte
da
citada
Don/Dona:................................................D.N.I....................Titulación: ……………………………….

por:

empresa:

DATOS PARA NOTIFICACIÓNS:
Don/Dona:..................................................................................................................................
Domicilio en: .................................................................................................C.P........................
Rúa/Praza:.................................................................................................................................
Teléfono ﬁxo:......................................Teléfono móbil:...................................Fax:......................

(marcar o que proceda) Ademais declaro que desexo (SI ó NON), que os meus datos permanezan no
anonimato en caso de non resultar premiado

Lugar, data e ﬁrma dos representantes das sociedades autoras da proposta.

Información básica sobre protección de datos: Responsable do tratamento: Concello de Bande. Finalidade do tratamento: xes ón da par cipación no concurso e cumprimento das obrigacións
legais. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rec ﬁcación, supresión, oposición e outros establecidos nos ar gos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679, dirixíndose por escrito
ao Concello de Bande, Rúa San Roque 2. 32840 Bande (Ourense). Telf. 988 443 001 y Fax. 988 443 430. concello@concellobande.com www.concellobande.com Pode consultar a información
completa o tratamento de datos nas bases da convocatoria.
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Correo electrónico......................................................................................................................

ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE
“CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO
TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS E
TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)”, convocado polo Concello de Bande.
No caso de que concorran varios licitadores agrupados nunha unión temporal, achegarase unha
declaración responsable por cada licitador axustado a este modelo.
DATOS DA PERSOA QUE DECLARA
Nome:
Apelidos:
NIF:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Dirección a efectos de no ﬁcación:
En caso de actuar en representación dunha persoa xurídica: En dade mercan l á que representa:
CIF:
Cargo:

-

-

-

-

Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.
Que coñezo e acepto incondicionalmente, sen excepción ou ningunha reserva, as bases
administra vas e técnicas (en diante BAT), así como a restante documentación de carácter
contractual que regula a licitación de referencia.
Si é o caso, que a persoa que declara -ou a en dade á que represento- está inscrita no Rexistro
de Licitadores que a con nuación se indica (márquese o que corresponda) e que as
circunstancias que nel ﬁguran respecto dos requisitos esixidos para a admisión no
procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación, autorizando ao
órgano de Contratación para consultar os datos alí recolleitos:
° Rexistro Oﬁcial de Licitadores e Empresas Clasiﬁcadas do Estado.
° Rexistro Xeral de Contra stas da Comunidade Autónoma de Galicia (nº de inscrición
____________).
Si é o caso e no caso de que o licitador sexa estranxeiro, que a persoa que declara -ou a
en dade á que represento- está inscrita nas listas oﬁciais de operadores económicos de
_____________, Estado membro da Unión Europea e que as circunstancias que nel ﬁguran,
respecto dos requisitos esixidos para a admisión neste procedemento de contratación, son
exactas e non experimentaron variación, autorizando ao órgano de Contratación para consultar
os datos alí recolleitos.
Que ostento poderes suﬁcientes para representar á en dade licitadora (no caso de persoas
xurídicas).
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DECLARO RESPONSABLEMENTE:

-

-

-

-

-

Que a persoa que declara -ou a en dade á que represento- conta coas autorizacións necesarias
para exercer a ac vidade.
Que a persoa que declara -ou a en dade á que represento- cumpre os requisitos de solvencia
económica, ﬁnanceira, técnica ou profesional necesaria para a realización do obxecto do
contrato de acordo co o esixido nas BAT.
Que dispoño do compromiso da en dade ___________________ para executar as seguintes
partes do contrato ____________(só si o licitador na súa oferta indica que recorre ás
capacidades doutras en dades).
Que nin o asinante da declaración, nin a en dade á que represento, nin ningún dos seus
administradores ou representantes, atópanse incursos nalgún dos supostos aos que se reﬁre o
ar go 71 da LCSP.
No caso de que o licitador sexa estranxeiro, que a persoa que declara -ou a en dade á que
represento- comprométese a someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de
calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia, ou no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder.
De acordo co disposto no ar go 133 da LCSP declaro como conﬁdencial a seguinte
documentación con da na oferta: _____________________
° Que a mercan l á que represento e presenta a proposición, é ou non unha PEME (márquese
o que proceda)
SI
NON
- Que o licitador non ten vinculación con ningunha empresa. No caso de que si exista
vinculación, declaro que as empresas coas que existe vinculación son as seguintes:
-

Lugar, data e ﬁrma

Información básica sobre protección de datos: Responsable do tratamento: Concello de Bande. Finalidade do tratamento: xes ón da par cipación no concurso e cumprimento das obrigacións
legais. O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rec ﬁcación, supresión, oposición e outros establecidos nos ar gos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679, dirixíndose por escrito
ao Concello de Bande, Rúa San Roque 2. 32840 Bande (Ourense). Telf. 988 443 001 y Fax. 988 443 430. concello@concellobande.com www.concellobande.com Pode consultar a información
completa o tratamento de datos nas bases da convocatoria.
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-

ANEXO 3: RECIBO DE ENTREGA

Recibín
a proposta presentada “CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A
CONSTRUCIÓN DUN CENTRO TERMAL E A POSTA EN VALOR E APROVEITAMENTO DA ZONA DAS
AUGAS MINEROMEDICINAIS E TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)”,
convocado polo Concello de Bande.
baixo o lema:

de de

non poderá ﬁgurar referencia que permita iden ﬁcar os membros do equipo redactor
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En Bande a

SEGUNDA PARTE.BASES (PRESCRICIÓNS TÉCNICAS)

CONCURSO DE PROXECTOS, A NIVEL DE ANTEPROXECTO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO
TERMAL E A POSTA EN VALOR DA ZONA E APROVEITAMENTO DAS AUGAS MINEROMEDICINAIS E
TERMAIS NO CONCELLO DE BANDE (PROVINCIA DE OURENSE)
SEGUNDA PARTE.- BASES TÉCNICAS
00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

PREÁMBULO
OBXECTO
EMPRAZAMENTO
BREVE REFERENCIA HISTÓRICA E CONDICIÓNS DAS AUGAS TERMAIS
PROGRAMA DE NECESIDADES
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN E DE CONTRATA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E GRÁFICA DISPOÑIBLE

●
●
●
●
●

ANEXO 01:
ANEXO 02:
ANEXO 03:
ANEXO 04:
ANEXO 05:

● ANEXO 06.
● ANEXO 07:
● ANEXO 08:
● ANEXO 09:
● ANEXO 10:
● ANEXO 11:

PLANOS DE SITUACIÓN
FOTOS AÉREAS DO EMPRAZAMENTO
PLANO DA FINCA. DELIMITACIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
PLANO E FICHA CATASTRAL DA FINCA
PLANOS EN .DWG DA ACTUACIÓN E SERVIZOS URBANÍSTICOS
a. Plano topográﬁco
b. Plano dos servizos de abastecemento, saneamento e infraestructuras
FOTOGRAFÍAS DA CAPTACIÓN DE AUGAS E DOS ACCESOS
ACTUAIS AO BORDE DO ENCORO
FOTOGRAFÍAS DAS TERMAS ROMANAS E DO XACEMENTO DE
AQUIS QUERQUENNIS
PLANO DE CLASIFICACIÓN SEGUNDO AS NNSS MUNICIPAIS DE
BANDE
INFORMACIÓN REVISTA TERMAL Nº 44
INFORMES TÉCNICOS E URBANÍSTICOS. MUNICIPAIS E
SECTORIAL DO CHMS
NORMATIVA TÉCNICA A TER EN CONTA
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ANEXOS BASES TÉCNICAS

00. PREÁMBULO
O municipio de Bande é un municipio galego da provincia de Ourense. Pertence á Comarca da Baixa
Limia, da que a localidade de Bande é, tamén, o súa capital. É sede do par do xudicial n.º 8 da
provincia de Ourense.
Segundo o INE, ao 1 de xaneiro de 2022, o municipio contaba cunha poboación empadroada de
1.465 habitantes. Así mesmo, a capital contaba cunha poboación de 617 habitantes.
É rico en patrimonio cultural, destacando os seus xacementos arqueolóxicos, entre os que se atopa
as termas romanas de auga quente inmediatas ao encoro de as Cunchas, e os restos do an go
campamento romano, próximo á termas, de Aquis Querquennis.
Así este Concello de Bande ten o interese en convocar un Concurso de proxectos, a nivel de
anteproxectos, para a construción dun centro termal e a posta en valor da zona dos baños termais
circuandantes no seu termo municipal
Este proxecto nace do interese municipal e tamén da Deputación provincial de Ourense, de acordo a
subvención concedida por esta en dade ao concello dentro do inicia va para o ano 2022,
denominado “Proxecto Bande Termal” (Exp. 2022/7644H), co que se pretende avanzar nun modelo
de aproveitamento dos recursos patrimoniais, naturais e turís cos do concello para acadar un
crecemento intelixente, sos ble e integrador, económico, de eﬁcacia ambiental, sos ble, e de
aforro enerxé co que sexan modélicas e estean adaptadas ás esixencias e sensibilidades sociais do
noso tempo.
Para iso o Concello de Bande abre aos profesionais interesados con competencia profesional, a
posibilidade de debater, pensar e propor respostas integrais para iso.
01.

OBXECTO

O obxecto do concurso enmárcase nas accións que permitan a selección da mellor proposta
arquitectónica de construción dun centro termal e a posta en valor e aproveitamento da zona das
augas mineromedicinais e termais circundantes no seu termo municipal, todo elo con criterios de
calidade arquitectónica, sustentabilidade enerxé ca e medioambiental.
EMPRAZAMENTO
O lugar elixido está previsto se realice na parte non inundable da
parcela
de
12.319
m2
con
referencia
catastral
32007A066003190000XW, no Polígono 66 Parcela 319 do lugar de
Carril, cercana as termas romanas ao aire libre abertas existentes.
A parcela é de topogra a sensiblemente horizontal y está arbolada.
Comprobouse no Plan Básico Autonómico, segundo pode verse no
plano adxunto, que a ﬁnca está afectada por servidume de
protección de augas polo embalse dependente da CHMS, e tamén
está afectado pola protección de patrimonio cultural do xacemento
e termas romanas.
Además segundo o ar go 36.4 da Lei e 51 do Regulamento do solo de Galicia, o concello deberá de
xes onar no seu caso, un Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións.
03.

BREVE REFERENCIA HISTÓRICA E CONDICIÓNS DAS AUGAS TERMAIS
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02.

 BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
As termas ao aire libre de Bande, na parroquia dos Baños deste concello ourensán, é un
interesan simo espazo arqueolóxico inmediato ao campamento romano de Aquis Querquennis cos
restos da mansión do mesmo nome.
Foron os romanos os que construíron ediﬁcios máis complexos dedicados a estas fontes de saúde e os
que aproveitaron ao máximo o seu rendemento.
Así, a vía XVIII ou Vía Nova, que unía Bracara con Asturica e que percorría o Val do Limia aproveitou
estes mananciais para construír as súas mansións e así gozar do termalismo e as súas u lidades.
Grandes probas disto, é tamén a vila próxima de Aquis Ogeresibus, en Lobios, que aproveitaba a calor
mesmo para calefacción.
As termas localízanse a poucos metros do campamento e da mansión, a beiras do río Limia. Estas
termas son visibles só cando o nivel do encoro das Conchas permíteo pois as súas augas cobren por
tempadas as instalacións romanas así como parte do campamento e a mansión.
Cando están sobre o nivel as termas son u lizadas por veciños e visitantes doutras comarcas para
gozar das súas augas minerais de acceso gratuíto e ao aire libre.
Desde épocas romanas non temos referencias destes baños, pero no ano 1764 o médico Pedro Gómez
Bedoya daba conta das propiedades desta auga e da existencia de barracóns en moi mal estado
relacionados cos baños de Bande.
Posteriormente, en 1896 D. Isidro Pérez ediﬁcou un balneario no lugar e acondicionáronse a zona
aparecendo restos dos baños orixinais romanos.
No ano 1949 a popularidade do termalismo nestes baños viuse truncada pola construción do encoro
das Conchas e o seu consecuente anegamento.

A auga da sondaxe de Bande é hipertermal, cunha temperatura media de aﬂoramento de 45°C,
caracterís ca sica fundamental da que, xunto aos seus elementos mineralizantes, vai determinar as
súas indicacións terapéu cas. O seu residuo seco a 105°C oscila ao redor dos do 580 mg/L, destacando
os bicarbonatos dentro dos aniones e o sodio dentro dos ca ones que, aínda que non se supere a
mineralización de 1 g/L, estes elementos minerais dan carácter á auga e determinarán efectos
terapéu cos concretos sobre o organismo. Hai que destacar tamén o con do en ﬂuoruros, cunha
concentración media de 11 mg/L, que se debe de ter en canta se u liza esta auga en bebida, que, en
atención das recomendacións da OMS, non se debe de superar o 5 mg/día en inxesta, cifra que se
considera que non determina riscos para a saúde.
 CONDICIÓNS DAS AUGAS TERMAIS
(texto Dr. Luis Ovejero Ovejero, Especialista en Hidroloxía Médica, especialista universitario en
Traumatoloxía do Deporte, director da Cátedra Internacional de Hidroloxía Medica e Hidroterapia da
UCAM (Universidade Católica San Antonio de Murcia), profesor de Saúde Pública e Fisioterapia
comunitaria e director Médico do Balneario de Archena)
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Pódese chegar con vehículo directamente aos Baños de Bande desde un desvío na OU-540 ou ben
realizar un pequeno paseo ao bordo do encoro desde Porto Quintela, pasando polo centro de
interpretación, o campamento romano e a mansión.

Grazas a súa temperatura de aﬂoramento, a principal indicación son afeccións relacionadas co
aparello locomotor, que cons túen o mo vo principal de consulta nos clientes que habitualmente
acoden aos balnearios, tendo en conta que a prevalencia deste po de procesos no noso país alcanza
aos 11 millóns de persoas.
As patoloxías relacionadas co aparello locomotor, e que poderían ser tratadas con estas augas,
podémolas clasiﬁcar en:
 Reuma smos dexenera vos, cuxo principal representante seria a artrose en calquera
localización (gonartrosis, espondiloartrosis, ...).
 Reuma smos inﬂamatorios: Artrite reumatoide, espondili s anquilosante, artropa a
psoriásica, artropa as metabólicas como a pinga, polimialxia reumá ca.
 Outros reuma smos, como a ﬁbromialxia reumá ca.
 Recuperación de secuelas traumá cas.
 Recuperación de cirurxía ortopédica, como prótese de xeonllos, prótese de cadeiras,
meniscectomías, plas as tras roturas ligamentosas, etc.
 Intervencións relacionadas con patoloxía discal da columna vertebral, fundamentalmente as
hernias discais e as estenosis de canle.
Outro grupo de patoloxías suscep bles de tratamento coas augas de Bande serían as afeccións do
aparello respiratorio, tal como:
 Vías respiratorias altas: rini s, farinxite, larinxi s e o s.
 Vías respiratorias baixas: EPOC, tanto a bronquite crónica como o enﬁsema, e Asma.
 Enfermidades alérxicas que afectan a árbore respiratorio.
Más información REVISTA No 41 y 43 TRIBUNA TERMAL
 No 41: h ps://issuu.com/ivanolcina/docs/revista_41-baja
 No 43: páxinas 40 a 44 do Anexo 09 das bases técnicas.
PROGRAMA DE NECESIDADES

O programa deste concurso, consiste na construción dun centro termal sen aloxamento, de superﬁcie
aproximada de 500 metros cadrados construídos coa posibilidade de ampliación posterior. Asociado e
para o aproveitamento das augas termais que ﬂúen no lugar dos Baños no concello ourensán de
Bande a 45 graos de temperatura, inmediato ao encoro de As Conchas na zona non inundable de
Dominio Público Hidráulico nunha parcela de 12.319 m2 (con Referencia Catastral 32007A06600319).
Proponse un uso dobre termal: terapéu co (30%) e lúdico (70%)
Polo menos terá as seguintes estancias:
 Ves bulo / acceso que posibilite a exposición das construcións e termas catalogadas do lugar.
 Información e recepción de clientes.
 Ves arios de homes, mulleres e persoas con discapacitadas con duchas e casilleros para
gardar a roupa.
 Alomenos catro cabinas para tratamentos. Alomenos dous con bañeiras de tratamento
terapéu co
 Ampla área lúdica interior e exterior con piscinas de todo po, tanto terapeú cas como
lúdicas.
 Local de instalacións.
 Alomenos un despacho ou consulta de tratamentos de hidroloxía médica.
 Almacén.

33 /45

Cod. Validación: 7X9T7324ZFKZCKWC3YEA24CCZ | Corrección: https://concellobande.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 33 a 45

04.

 Cafetería, snack-bar con terraza exterior vinculada a ela, así como cociña asociada a ela.
Aseos.
 Urbanización e peche da parcela para control do ediﬁcio.
 Aparcamento para automóbiles e autobuses, ao ﬁnal do vial que acondicionará a Deputación
de Ourense.
 A intervención incluirá a canalización desde a captación de auga termal por medio dun tubo
de 30 cm. de diámetro situado a uns 150 metros do inicio da parcela obxecto do concurso
(datos que concretará a empresa Drace-Geocisa).
Tendo en conta as posibles indicacións terapéu cas da auga de Bande, estas débense de ter en conta
á hora de deseñar as instalacións e técnicas termais que serán imprescindibles para conseguir os
resultados esperados. Débese contar con baños individuais e en piscina, duchas, chorros, estufas
húmidas, masaxes baixo duchas de auga. O po, numero e tamaño das piscinas será a criterio do
concursante, segundo a proposta con da no seu anteproxecto.
A nivel do tratamento das afeccións do aparello respiratorio, do mesmo xeito que no caso
anterior, debemos contar con técnicas especíﬁcas para este po de tratamentos, como lavados nasais
e gargarismos, nebulizacións colec vas e individuais, duchas nasais e farínxeas, duchas micronizadas,
aerosois e vaporizacións. A proposta a presentar deberá posibilitar estos tratamento.
A proposta deberá ser orixinal, actual, sos ble integrado no sensible lugar de intervención e
integrando o arbolado existente.
Tamén e fóra da xus ﬁcación orzamentaria do concurso, deberase propoñer a integración do ediﬁcio
coas actuais termas romanas.
O acceso rodado ao novo establecemento termal farase desde o novo acceso que fará a
Administración Autonómica ou da Deputación provincial (ver Anexo 03)
Os criterios de valoración das propostas, coa súa puntuación concreta están no punto 13 das bases
administra vas.

Segundo a desagregación de custo da actuación sen honorarios profesionais, o proxecto constru vo,
ascende á can dade de límite orzamentario para o ediﬁcio coas súas áreas interiores e exteriores,
aparcamento exterior e urbanización da parcela de 800.000,00€ de execución material (PEM). E polo
tanto de 1.151.920, 00€ co 21% de IVE incluído de orzamento de contrata (PC con IVE), al sumarlle o
13% de Gastos xerais, o 6 % de Beneﬁcio industrial e o 21% de IVE. No orzamento incluirase as
necesarias conexións aos servizos preexistentes e de auga termal a pé do novo ediﬁcio. A proposta
deberá incorporar e acreditar a súa viabilidade económica.
06. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E GRÁFICA DISPOÑIBLE
Os concursantes disporán para elaborar as súas propostas, a seguinte información concretada nos
seguintes anexos:
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05. ORZAMENTO DE EXECUCIÓN E DE CONTRATA
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● ANEXO 01: PLANOS DE SITUACIÓN
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● ANEXO 02: FOTOS AÉREAS DO EMPRAZAMENTO

37 /45

Cod. Validación: 7X9T7324ZFKZCKWC3YEA24CCZ | Corrección: https://concellobande.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 37 a 45

● ANEXO 03:
PLANO DA FINCA. DELIMITACIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
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● ANEXO 04: PLANO E FICHA CATASTRAL DA FINCA

● ANEXO 05:
a. PLANOS TOPOGRAFICO EN .DWG e PLANO EN .DWG DA SITUACIÓN DOS SERVIZOS
DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E INFRAESTRURAS EN .DWG
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b. PLANOS DE SERVIZOS MUNICIPAIS. REDE DE SANEAMENTO / REDE DE
ABASTECEMENTO DE AUGAS
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● ANEXO 06. FOTOGRAFÍAS DA CAPTACIÓN DE AUGAS E DOS ACCESOS
ACTUAIS AO BORDE DO ENCORO
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● ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS DAS TERMAS ROMANAS E DO XACEMENTO DE
AQUIS QUERQUENNIS
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● ANEXO 08: PLANO DE CLASIFICACIÓN SEGUNDO AS NNSS MUNICIPAIS DE
BANDE
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● ANEXO 09: INFORMACIÓN REVISTA TERMAL Nº 44
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● ANEXO 10: INFORMES MUNICIPAIS E SECTORIAL
- informe de 12 pax. da CHMS do 23 de setembro de 2021
- informe de 3 pax do arquitecto mpal de 9 de febreiro de 2021
Documentación incluída na convocatoria na plataforma de licitación do concurso.
● ANEXO 11: NORMATIVA TÉCNICA A TER EN CONTA
 Real Decreto 314/2006 do Ministerio de Vivenda do 17 de marzo de 2006 rela vo ao
Código Técnico da Ediﬁcación (BOE 28.03.2006 – Núm. 74.
 Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia e seu Regulamento
Decreto 35/2000 de eliminación de barreras arquitectónicas.
 Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, por la que se desenrola o documento técnico
de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a
u lización dos espazos públicos urbanizados.
 LSG 2/2016 de Galicia, de 21 de xullo, de Minas e seu Regulamento D. 143/2016.
 Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais de manancial e
dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia.
 Decreto 406/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de
aproveitamento de augas mineromedicinais, termais e dos establecementos
balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia.
 Decreto 116/2001, do 10 de maio, polo que se modiﬁca o Decreto 406/1996.
 Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas
termais de Galicia.
 Lei 22/1973 e Regulamento de Minas RD 2857/1978.
 Real Decreto 1277/2003, do 10 de outubro, polo que se establecen as bases xerais
sobre autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, e a Orde de 5
de novembro 1996 de Galicia, que regula a autorización sanitaria dos
establecementos balnearios en Galicia.
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