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ÁREAS DO CATÁLOGO DAS PAISAXES DE GALICIA. INFORMACIÓN 
 

 

GRANDES ÁREAS PAISAXÍSTICAS 
I. Serras Orientais  ÁREA B (provincia de Lugo) LU 

Concellos: Pontenova, Riotorto, Meira, Ribeira de Piquín, Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Baralla, Becerreá, Navia de Suarna, Láncara, 
Triacastela, As Nogais, Cervantes, O Incio, Samos, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel e Quiroga  

II. Serras Surorientais ÁREA B (provincia de Ourense) OU 
Concellos: Comarcas de Terra de Trives, Terra do Bolo e A Gudiña-Ríos. A comarca de Terra de Trives ocupa os concellos de Chandrexa da 
Queixa, A Pobra de Trives, Manzaneda, Vilariño de Conxo e parcialmente Laza, Castrelo de Val, San Xoan de Río, Montederramo e Viana do Bolo. 
A comarca de Terra do Bolo ocupa parcial ou totalmente os concellos de Carballeda de Valdeorras, A Veiga, Viana do Bolo e O Bolo. A comarca 
de A Gudiña-Riós ocupa parcial ou totalmente os concellos de A Gudiña, Riós, A Mezquita, Vilardevós e Castrelo de Val. 

III. Chairas e Fosas Luguesas ÁREA A (provincia de Lugo) LU 
Concellos: Ocupa parcial ou totalmente os concellos de Xermade, Vilalba, Abadín, A Pastoriza, Guitiriz, Begonte, Cospeito, Castro de Rei, Pol, 
Meira, Friol, Outeiro de Rei, Rábade, Lugo, Castroverde, Palas de Rei, Guntín, O Corgo, Baralla, Monterroso, Portomarín, O Páramo, Láncara, 
Baralla, Taboada, Chantada, Carballedo, Paradela, Sarria, Samos, O Incio, Bóveda, Pantón, Monforte de Lemos, A Pobra de Brollón, O Saviñao e 
Sober. 

IV. Chairas, Fosas e Serras Ourensás ÁREA B (provincia de Ourense) OU 
Concellos: Cinco comarcas paisaxísticas: Baixo Arnoia, Alto Arnoia, Baixa Limia, Alta Limia e Verín. A comarca Baixo Arnoia ocupa parcial ou 
totalmente os concellos de Padrenda, Pontedeva, Cortegada, Gomesende, Cartelle, Ramirás, A Merca, A Bola, Verea e o norte de Bande. A 
comarca Alto Arnoia abrangue partes dos concellos de Allariz, Xunqueira de Ambía, Baños de Molgas, Maceda, Esgos, Xunqueira de Espadañedo, 
Montederramo, Castro Caldelas, Vilar de Barrio e Laza. A comarca Baixa Limia ocupa parcial ou totalmente os concellos de Entrimo, Lobios, 
Lobeira, Muíños e sur de Bande. A comarca Alta Limia ocupa aproximadamente os concellos de Rairiz de Veiga, A Porqueira, Calvos de Randín, 
Vilar de Santos, Sandiás, Xinzo de Limia, Sarreaus, Trasmiras, Os Blancos, Baltar e parte de Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio, Cualedro e Laza. 
A comarca Verín ocupa os concellos de Monterrei, Oímbra, Verín e parcialmente Cualedro, Castrelo de Val e Laza.  

V. Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil ÁREA B (provincias de Ourense e Lugo) OU e LU 
Concellos: subdivídese en cinco comarcas paisaxísticas: Ribeira Sacra Miñota, O Ribeiro, Fosa de Ourense, Ribeira Sacra Silense e Valdeorras. A 
comarca Ribeira Sacra Miñota ocupa parcial ou totalmente os concellos de Guntín, Portomarín, O Páramo, Paradela, Taboada, Chantada, 
Carballedo, O Saviñao e Pantón. A comarca do Ribeiro comprende os concellos de Leiro, San Amaro, Punxín, Amoeiro, Beade, Carballeda de Avia, 
Ribadavia, Melón, Cenlle, Castrelo de Miño, A Arnoia e Cartelle. A comarca Fosa de Ourense inclúe os concellos de San Cristovo de Cea, 
Vilamarín, A Peroxa, Amoeiro, Coles, Nogueira de Ramuín, Ourense, Toén, Barbadás, Pereiro de Aguiar, Esgos, San Cibrao das Viñas, Taboadela, A 
Merca e Paderne. A comarca Ribeira Sacra Silense abarca os concellos de Pantón, Sober, Monforte de Lemos, Ribas de Sil, Parada de Sil, A 
Teixeira e Castro Caldelas. A comarca Valdeorras comprende os concellos de Quiroga, A Rúa, Vilamarín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, 
Rubiá, Carballeda de Valdeorras, Larouco e Petín 

VI. Costa Sur- Baixo Miño ÁREA B (maioritariamente sur da provincia de Pontevedra e parcialmente oeste de Ourense) VI e 
OU 

Concellos: subdivídese en tres comarcas paisaxísticas: Costa Sur-Baixo Miño Litoral, Baixo Miño Interior e O Condado-A Paradanta. Ocupa parcial 
ou totalmente os concellos de Oia, O Rosal, A Guarda, Tomiño, Tui, O Porriño, Mos, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda de 
Caselas, Salvaterra de Miño, Covelo, A Cañiza, As Neves, Arbo, Crecente, Cortegada e Padrenda.  

VII. Galicia Central ÁREA A (sur da provincia de A Coruña, norte da provincia Pontevedra, e oeste da provincia de Ourense) 
SA, PO e OU 

Concellos: de Oza-Cesuras, Aranga, Cerceda, Tordoia, Ordes, Mesía, Curtis, Trazo, Oroso, Frades, Vilasantar, Sobrado, Val do Dubra, Baña, 
Negreira, Ames, Santiago de Compostela, O Pino, Arzúa, Boimorto, Toques, Brión, Rois, Padrón, Teo, Vedra, Boqueixón, Touro, Vila de Cruces, 
Melide, Santiso, Agolada, A Estrada, Silleda, Lalín, Rodeiro, Dozón, Forcarei, Beariz, Avión, O Irixo, Boborás, Piñor, O Carballino, San Cristovo de 
Cea, Leiro e Maside. Para os efectos da catalogación subdivídese en oito comarcas paisaxísticas: Terra de Ordes, Terra de Santiago-A Barcala, 
Terra de Melide-Arzúa, Tabeirós, A Ulloa, Terra de Montes-Alto Lerez, Deza e O Carballiño. 

VIII. Rías Baixas  ÁREA A(costa da provincia de Pontevedra e costa sur da provincia de A Coruña) VI, PO e SA 
Concellos: subdivídese en sete comarcas paisaxísticas: Muros, Arousa-Baixo Ulloa, Umia-O Salnés, Baixo Lérez, Pontevedra, Vigo Prelitoral e Vigo 
Litoral. A comarca de Muros ocupa parcial ou totalmente os concellos de Muros, Outes, Negreira, Noia, Lousame, Rois e Porto do Son. A comarca 
de Arousa-BaixoUlloa colle parte de Ribeira e Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Dodro e parte de Padrón. A comarca de Umia-O Salnés inclúe os 
concellos de Pontecesures, Valga, Catoira, Caldas de Reis, Cuntis, Vilagarcía de Arousa, Illa de Arousa, Ribadumia, Cambados, O Grove, Meaño, 
Meis, Moraña Portas, Barro e parte de Sanxenxo. O resto de Sanxenxo está na comarca de Pontevedra con Poio, Pontevedra, Marín e Bueu. Na 
do Baixo Lérez atópanse os concellos de Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade e parte de Forcarei. Dentro do Vigo Litoral atópanse Cangas, 
Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona e Gondomar. Xa no Vigo Prelitoral están os concellos de A Lama, Ponte Caldelas, 
Fornelos de Montes, Pazos de Borbén e parte de Beariz. 

IX. Chairas e Fosas Occidentais ÁREA B (costa central e interior da provincia de A Coruña) AC  
Concellos: Arteixo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Carballo, A Laracha, Cerceda, Cabana de Bergantiños Coristanco, Tordoia, Laxe, 
Camariñas, Vimianzo, Zas, Santa Comba, Muxía, Fisterra, Cee, Dumbría, Corcubión, Mazaricos, Outes, Carnota e Muros. Para os efectos da 
catalogación subdivídese en seis comarcas paisaxísticas: Arco Bergantiñán, Bergantiños, Costa da Morte, Terra de Soneira, Terra de Fisterra e 
Terra de Xallas. 

X. Golfo Ártabro ÁREA A (costa norte da provincia de A Coruña) FE e AC 
Concellos: Ferrol, Narón, Neda, San Sadurniño, A Capela, Mugardos, Ares, Fene, Cabanas, Ponteceume, Monfero, A Coruña, Oleiros, Sada, Miño, 
Vilarmaior, Culleredo, Cambre, Bergondo, Paderne, Irixoa, Carral, Abegondo, Betanzos, Oza-Cesuras, Coirós e Aranga. Para os efectos da 
catalogación subdivídese en dúas comarcas paisaxísticas: Golfo Ártabro Litoral e Golfo Ártabro Interior. 

XI. Galicia Setentrional ÁREA B (costa norte da provincia de A Coruña e Lugo) FE e LU 
Concellos: Ferrol, Cedeira, Moeche, Narón, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño, Cariño, Cerdido, Mañón, Ortigueira, Xove, Viveiro, O Vicedo, 
O Valadouro, Alfoz, Mondoñedo, Xermade, Vilalba, Ourol, As Pontes de García Rodríguez, Muras e Abadín. 

XII. A Mariña-Baixo Eo ÁREA B (costa norte da provincia de Lugo) LU 
Concellos: Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, O Valadouro, Alfoz, Abadín, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada, A Pastoriza Riotorto e A 
Pontenova. Para os efectos da catalogación subdivídese en dúas comarcas paisaxísticas: A Mariña- Baixo Eo Litoral e A Mariña-Baixo Eo Interior. 

 

http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/1_GAP_SerrasOrientais.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/2_GAP_SerrasSurorientais.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/3_GAP_ChairaFosasLuguesas.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/4_GAP_ChairaFosasOurensans.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/5_GAP_RibeirasEncaixadasMinoSil.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/6_GAP_CostaSurBaixoMino.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/7_GAP_GaliciaCentral.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/8_GAP_RiasBaixas.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/9_GAP_ChairasFosasOccidentais.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/10_GAP_GolfoArtabro.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/11_GAP_GaliciaSetentrional.zip
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-web/Documentos_DXSP/Paisaxe/Catalogo_paisaxe/12_GAP_AMarinaBaixoEo.zip
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ANEXO II: BASES ADMINISTRATIVAS 

 

Concurso para para a selección de seis equipos para o desenvolvemento dunha guía de cor e 
materiais nas doce grandes áreas paisaxísticas do Catálogo das paisaxes de Galicia. 

 

A.- Información xeral: 

A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, ten por obxecto o 
recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da paisaxe de Galicia, 
entendendo que a paisaxe ten unha dimensión global de interese xeral para a comunidade 
galega, conforme o Convenio europeo da paisaxe, aprobado en Florencia o 20 de outubro de 
2000 a proposta do Consello de Europa, que entrou en vigor o 1 de marzo de 2004, e foi 
ratificado polo Estado español mediante o Instrumento do 28 de xaneiro de 2008. 

O artigo 5 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, establece que os 
poderes públicos de Galicia velarán para que, no ámbito das súas competencias, se adopten as 
medidas específicas necesarias para a protección, xestión e ordenación da paisaxe e, no seu 
capítulo III, establece os instrumentos para conseguilo. Entre eles, os catálogos da paisaxe, 
definidos no seu artigo 9 como os documentos de referencia que, apoiándose nas distintas 
áreas xeográficas, morfolóxicas, urbanas e litorais existentes no territorio galego, deberán 
delimitar, con base nos diferentes estudos e traballos existentes na materia, as grandes áreas 
paisaxísticas de Galicia, identificando os diversos tipos de paisaxe existentes en cada unha 
delas e as súas características diferenciais. O contido dos catálogos da paisaxe aparece 
recollido neste mesmo artigo. 

A disposición derradeira segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, modifica 
o artigo 10 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do 
territorio e do litoral de Galicia, e establece que é función do Instituto de Estudos do Territorio, 
entre outras a de delimitar as grandes áreas paisaxísticas sobre as que se desenvolverán os 
catálogos da paisaxe e elaborar os catálogos da paisaxe de Galicia. 

Neste sentido resulta imprescindible para complementar as directrices da paisaxe a realización 
dun documento a modo de guía que determine as liñas a seguir en materia de colores e 
materiais nas construcións existentes no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo 
en conta que tanto a cor como o material inciden de forma directa na composición da nosa 
paisaxe. 

A finalidade da Guía  de Cor e Materiais de Galicia é a redacción duns criterios e directrices 
técnicas, científicas e obxectivas para a regulación do emprego da cor e os materiais de 
revestimentos arquitectónicos nas paisaxes urbanas e rururbanas das doce Grandes Áreas 
Paisaxísticas de Galicia. Estas pautas de composición para edificacións estarán orientadas a 
acadar unha axeitada integración paisaxística e así contribuír a unha maior calidade dos 
espazos públicos urbanos e do medio rural. 

Esas pautas centraranse nos tipos de materiais máis recomendables para os diferentes 
elementos das construcións e edificacións, así como nas gamas ou paletas de cores máis 
congruentes coas características das contornas (urbanas ou rurais) nas que se vaian empregar. 
Para elo será preciso documentar a realidade existente na paisaxe urbana de cada área 
paisaxística, identificando as principais tipoloxías de fachada. A partir desta análise e diagnose 
previa elaborarase unha carta de cores e materiais locais para cada unha das grandes áreas 
paisaxísticas. 
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A Guía de Cor e Materiais de Galicia procurará analoxías coa arquitectura popular galega de 
cada área paisaxística, podendo ademais propoñer novas cores e materiais que harmonicen 
coa paisaxe construída. Trátase de configurar un conxunto de cores e materiais "deseñado" a 
partires dos empregados historicamente en cada rexión xeográfica, pero ampliados para 
permitir unha arquitectura aberta a novas achegas e contrastes equilibrados e harmónicos. 

A guía  plasmarase nunha serie de recomendacións e propostas prácticas, que terán un 
carácter orientativo, e que poderán servir de fundamento e axuda para que os plans 
urbanísticos e os instrumentos de ordenación do territorio as concreten, para ámbitos 
territoriais menores, e por tanto dunha forma máis detallada e cun alcance normativo. 

Que para tal fin a Xunta de Galicia mediante o Instituto de Estudos do Territorio (IET) da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, asinou un convenio de 
colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en virtude do cal o COAG asume, 
entre outras obrigas, a realización da convocatoria dun concurso para a selección de seis 
equipos para facer a guía de cor e materiais nas doce grandes áreas paisaxística do Catálogos 
das paisaxes de Galicia, segundo as bases administrativas e técnicas incluídas como Anexos II e 
III do devandito convenio, a difusión por todos os medios ao seu alcance do procedemento 
selectivo entre todos os arquitectos colexiados de Galicia co fin de acadar a mais e mellor 
participación deles, a contratación dos seis equipos seleccionados, o seguimento das entregas 
dos traballos contratados para que cheguen a bo fin e a entrega ao IET do traballo final dos 
seis equipos 

 

B.- Obxecto do concurso: 

O presente concurso ten por obxecto  a contratación de seis equipos para a  redacción de seis 
guías técnicas coas pautas para o emprego da cor e os materiais de revestimentos 
arquitectónicos nas paisaxes urbanas e rururbanas das doce Grandes Áreas Paisaxísticas de 
Galicia.  

Recoñecendo as diferentes características das 12 áreas e a súa repercusión na complexidade e 
dificultade para o desenvolvemento da mencionada guía, realizouse unha análise que, tendo 
en conta a superficie total, a superficie construída, a feita en solo urbano, número de 
entidades de poboación e número de entidades do sistema de asentamentos das DOT, 
determinou dous grados de dificultade para esta análise: 

A. As áreas de: Rías Baixas, Golfo Ártabro; Galicia Central; e Chairas e Fosas Luguesas. 

B. As restantes grandes áreas paisaxísticas, e dicir: Serras Orientais; Serras Surorientais; 
Chairas, Fosas e Serras Ourensás; Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil; Costa Sur- 
Baixo Miño ; Chairas e Fosas Occidentais; Galicia Setentrional; A Mariña-Baixo Eo 

A partir desta análise estruturouse o desenvolvemento da guía a efectos da convocatoria do 
presente concurso para a selección de seis equipos, en 6 guías co contido que se se expón de 
seguido. 

As guías a elaborar serán as seguintes: 

• 4 que abarcaran unha área A e unha área B 

• 2 que se cinguirán a dúas áreas B cada un. 

Sendo ás áreas as seguintes: 

• Áreas A: Rías Baixas, Golfo Ártabro, Galicia Central e Chairas e Fosas Luguesas. 
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• Áreas B: Serras Orientais, Serras Surorientais, Chairas, Fosas e Serras Ourensás, 
Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil, Costa Sur- Baixo Miño, Chairas e Fosas Occidentais, 
Galicia Setentrional; A Mariña-Baixo Eo. 

 

C.- Importe dos contratos:  

• Guía que abarque unha área A e  unha área B: 25.000 + IVE €/contrato 

• Guía que abarque dúas áreas B: 15.000 + IVE €/contrato 

 

D.- Requirimentos dos equipos participantes: 

Cada equipo estará composto polo menos por tres arquitectos, que deberán cumprir e 
acreditar documentalmente os seguintes requisitos a data de finalización do prazo da 
convocatoria: 

 Non estar inhabilitados para o exercicio da profesión. 

 Non estar suspendido por ningunha das causas descritas nos Estatutos colexiais. 

 Estar o corrente do pago das súas obrigacións colexiais. 

 Estar ao corrente das obrigas coa Axencia Estatal Tributaria, coa Seguridade Social e 
coa Xunta de Galicia. 

 Dispoñer de seguro de responsabilidade civil.  

 Dispoñer de capacidade de persoal que pida auxiliar os labores contratados. 

 

E.- Documentación a presentar: 

Os interesados deberán cubrir o modelo de solicitude, elaborado e publicado polo COAG 
dispoñible no seguinte ENLACE,  en formato pdf, asinado dixitalmente mediante un certificado 
electrónico recoñecido (Dnie ou FNMT) por todos os membros do equipo, indicando 
claramente a área ou áreas xeográficas as que se opta, e achegando a seguinte 
documentación: 

 

 Acreditación documental dos requirimentos establecidos no apartado anterior, que se 
refiren a continuación: 

o Declaración expresa de non estar inhabilitados para o exercicio da profesión, 
conforme ao seguinte MODELO (unha por cada membro do equipo), en 
formato pdf, asinado dixitalmente mediante un certificado electrónico 
recoñecido (Dnie ou FNMT) 

o Declaración expresa de nin estar suspendidos por ningunha das causas 
descritas nos Estatutos colexiais, e de estar o corrente do pago de obrigacións 
colexiais. A comprobación destes extremos será realizada polo COAG  (unha 
por cada membro do equipo), en formato pdf, asinado dixitalmente mediante 
un certificado electrónico recoñecido (Dnie ou FNMT) 

o Documentación acreditativa de estar ao corrente das súas obrigas coa Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, coa Seguridade Social e coa Xunta de 
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Galicia. Deberá acreditarse mediante a correspondente certificación. Non 
obstante, se non fora posible aportar a certificación dentro do prazo de 
presentación, poderá substituírse por unha declaración responsable si ben as 
correspondentes certificacións deberán ser entregas con carácter previo, no 
seu caso, á firma do contrato. A declaración responsable (unha por cada 
membro do equipo), presentarase en formato pdf, asinado dixitalmente 
mediante un certificado electrónico recoñecido (Dnie ou FNMT) 

o Certificado da existencia de seguro de responsabilidade civil. 

 Documentación relativa a los criterios de valoración de los equipos previstos na 
cláusula H: 

o Breve currículo de cada un dos membros do equipo vinculado o obxecto do 
concurso, con acreditación da experiencia en traballos similares. 

o Proposta de organización e planificación de medios materiais e técnicos 
adaptados á metodoloxía con expresión de: 

 Planificación dos traballos: 

 Medios materiais:  

 Medios humanos: ·          

o Melloras ou engadidos á metodoloxía do traballo 

o Oferta técnica: avance da guía de cor e materiais da área xeográfica a que se 
opta. 
 
 

F.- Prazo e forma de presentación das propostas: 

A documentación presentada por cada un dos equipos que conteña o modelo de solicitude de 
participación xunto co resto da documentación relacionada no apartado D, achegarase nun 
DVD, USB ou soporte similar.  

A entrega farase de forma presencial en calquera das oficinas do Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia (Sede ou Delegacións) ou por correo postal ou mensaxería á Sede Colexial (Praza da 
Quintana,nº 1, 2º C.P. 15.704 - Santiago de Compostela). Para calquera das modalidades, as 
propostas deberán estar presentadas nas oficinas colexiais con data límite o día 8 de xullo, ás B 

G.- O Xurado encargado da selección dos equipos: 

O Xurado estará formado por: 

·         Por parte do IET: 

o   A Directora do  IET, ou persoa en quen delegue. 

o   Un técnico experto en paisaxe 

o   Un técnico experto en urbanismo 

·         Por parte do COAG 

o   Sr. Decano do COAG ou persoa en quen delegue da súa xunta de goberno. 

o   O Presidente da comisión colexial de urbanismo, territorio, administración 
local e función pública do COAG ou persoa en quen delegue. 
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o   Un experto en paisaxe ou deseño urbano  

 

·         Actuará como Secretario, con voz e sen voto, un funcionario do IET. 

 

H.- Valoración dos equipos: 

O proceso de selección realizarase de conformidade coa seguinte baremación: 

·         Experiencia do equipo en traballos similares: ata 30 puntos 

·         Organización e planificación de medios materiais e técnicos adaptados á 
metodoloxía: 

o   Planificación dos traballos: ata 10 puntos 

o   Medios materiais: ata 10 puntos 

o   Medios humanos: ata 10 puntos 

·         Melloras ou engadidos á metodoloxía do traballo: ata 10 puntos 

·         Valoración do avance da guía: ata 30 puntos 

O xurado fixará as condicións e os criterios de valoración de cada un dos puntos anteriores e 
valorará as ofertas de todos os equipos que cumpran os requisitos esixidos, e ordenaraas de 
maior a menor puntuación. 

A lista coas puntuacións dos equipos farase pública mediante a circular periódica do COAG. 

 

I.- Contratación dos equipos 

O COAG contratará aos seis equipos que obteñan a maior puntuación. Os equipos 
seleccionados poderán ser contratados para a  redacción de calquera das guías técnicas para o 
emprego da cor e os materiais de revestimentos arquitectónicos nas paisaxes das doce 
Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia, con independencia da área ou áreas para as que se 
presentaran. 

En caso de renuncia dun dos equipos seleccionados, contratarse ao seguinte da lista elaborada 
polo xurado.  

 

J.- Prazos 

 Presentación de solicitudes e documentación: 8 de xullo de 2016 antes das 14:00 h. 

 Valoración do Xurado: 15 días naturais dende o día seguinte ao do remate do prazo da 
convocatoria. 

 Contratación: 10 días naturais dende o día seguinte ao da publicación da valoración. 

 Entrega dos traballos:  Os traballos presentaranse en dúas fases: 

 1ª fase: Deberá facerse entrega dun avance da guía de cor e materiais para a 
área ou áreas as que opten antes do 31 de agosto de 2016. Presentarase un 
avance por cada unha das áreas as que se opte 
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 2ª fase: Deberá facerse entrega do documento definitivo da guía de cor e 
materiais para a area ou areas as que opten antes do 30 de setembro de 2016. 
Presentarase un documento definitivo por cada unha das áreas as que se opte. 

 

K.- Execución do traballo polos equipos contratados. 

O traballo a realizar polos equipos, executarase con suxeición estrita ao establecido nas bases 
técnicas recollidas no anexo III. 

L.- Propiedade Intelectual 

En virtude do previsto no convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, a propiedade 
intelectual dos traballos resultantes, será compartida polas dúas partes asinantes do convenio: 
a Consellería de Medio Ambiente e o COAG, os cales se comprometen a empregala dentro dos 
fins que lle son propios. 

 

M.- Incompatibilidades. 

En virtude do previsto nas normas deontolóxicas da profesión (aprobadas pola  Asamblea 
General de Juntas de Gobierno de los Colegios de Arquitectos en sesión de 7 e 8 de maio de 
1971 e revisado na de 22 de novembro, última modificación de 28 de novembro de 2003), e 
concordantes non poderán concorrer as persoas que teñan intervido na redacción das bases 
do presente concurso, administrativas e/ou de especificacións técnicas ou calquera 
documento preparatorio así como ningunha das persoas ás que se estenda a relación de 
incompatibilidade, isto é, os seus colaboradores e os compañeiros a el asociados así como as 
persoas que teñan con el relación de consanguinidade dentro do cuarto grado ou de afinidade 
dentro do segundo.  

 

Consultas e documentación 

consultas: concurso.paisaxes@colexiodearquitectos.org  

Documentación: 

Anexo I_áreas paisaxísticas 

Anexo II_bases administrativas 

Anexo III_bases técnicas 

 
 

 

 


