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01. ANTECEDENTES
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, como Administración
Pública competente en materia dos Centros públicos de ensino de Galicia, e dentro dos obxectivos fixados
ao redor da súa estratexia, considera do máximo interese en dispoñer dun elemento representativo que
identifique e integre devanditos centros.
Así a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (en diante CCEOU), subscribiu, o 11 de maio de 2016, un Convenio de
colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (en diante COAG), para establecer as condicións de
colaboración entre ambos para a realización de diferentes actuacións nas edificacións, instalacións e
equipamentos educativos públicos, competencia da Xunta de Galicia. Devandito convenio foi subscrito
sobre a base do interese común de ambas as partes de actuar de forma coordinada na realización de
traballos de natureza técnica e documental que permitan investigar e avanzar para a súa posterior
aplicación práctica no parque edificado de infraestrutura docente de Galicia, para a súa utilización pola
propia Consellería e toda a comunidade educativa de Galicia e, por tanto, por toda a sociedade galega en
xeral, dadas as competencias da Consellería e as funcións estatutaria e legalmente establecidas do COAG,
de realizar as prestacións de interese xeral propias da arquitectura que lle encomenden os poderes
públicos, podendo subscribir os correspondentes convenios de colaboración coa Comunidade Autónoma
de Galicia, e sendo os traballos de edificación para uso docente competencia da profesión de Arquitecto.
Entre as actuacións obxecto do citado convenio de colaboración atópase a convocatoria e resolución por
parte do COAG, dun concurso para a selección da mellor proposta de elemento identificativo dos centros
educativos galegos (peche, cartel, marquesiña e taboleiro de anuncios). En virtude do convenio de
colaboración e existindo financiamento público por parte da CCEOU, a Consellería será a destinataria final
da proposta gañadora seleccionada e propietaria e adquirente dos dereitos de explotación da mesma para
a súa instalación nos centros educativos que determine.
En virtude do citado convenio de colaboración convócase o presente concurso dirixido aos arquitectos
colexiados.

2

02. OBXETO
O obxecto do presente concurso é a selección de forma anónima da mellor proposta de definición estética
e construtiva dun prototipo, a modo de elemento identificativo para os centros educativos públicos da
Xunta de Galicia.
Establécese un reducido número de condicionantes e limitacións nas bases e pregos deste concurso para
dar aos participantes a maior liberdade posible, co obxecto de facilitar durante o concurso a libre expresión
de formulacións arquitectónicas orixinais, e solucións programáticas e construtivas acordes a este tipo de
edificios docentes e de servizos, sempre no marco da maior eficiencia na utilización nos recursos
dispoñibles para iso.
Os concursantes deberán presentar a súa proposta definindo suficientemente as características estéticas e
construtivas para a súa execución.
03. TIPO DE CONCURSO E CONTÍA
O presente concurso rexerase polo disposto nas súas cláusulas. Constará dunha única fase pública, aberta e
anónima, na que se seleccionará unha proposta gañadora.
A contía do concurso ascende a 6.000 € como importe do premio asignado á proposta gañadora.
04. ENTIDAD CONVOCANTE
Convoca o COAG con CIF Q1575005B, en virtude do convenio asinado coa CCEOU, con domicilio na Praza
da Quintana nº 3 de Santiago de Compostela - A Coruña, con teléfono 981 55 24 00, email a estes efectos
colexios@coag.org e páxina web www.coag.es.
05. DESTINATARIOS DO CONCURSO
Poderán participar os Arquitectos persoas físicas ou sociedades profesionais rexistradas no Colexio Oficial
de Arquitectos correspondente, que teñan plena capacidade de obrar e non estean incursas nunha
prohibición de contratar coa administración pública galega, e acrediten a súa solvencia económica e
técnica. A solvencia técnica acreditarase mediante declaración responsable de estar colexiado no Colexio
de Arquitectos correspondente. A solvencia económica acreditarase mediante declaración responsable da
existencia dun seguro de responsabilidade civil que cobre o presente traballo. Con todo, o autor/é da
proposta gañadora deberán acreditar posteriormente e con carácter previo ao pago do premio, a existencia
do seguro mediante certificación expedida pola aseguradora correspondente.
Cada participante (persoa física, persoa xurídica ou equipo) só poderá presentar unha proposta, non sendo
admisible que una mesma persoa subscriba varias propostas, xa sexa individualmente ou mediante unha
empresa.
Non poderán participar os membros do Xurado, cargos colexiais e empregados do COAG implicados na
organización do concurso así como os seus cónxuxes nin quen se atope asociados ou manteñan relacións
de servizo, colaboración profesional ou relación familiar de cuarto grao de consanguinidade ou segundo de
análoga relación de convivencia con aqueles.
Tampouco poderán participar os que incorran en calquera causa de incompatibilidade legal distinta das
anteriores.
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06. PROGRAMA DE NECESIDADES
As propostas deberán cumprir coas seguintes condicións de programa:
A.

CONDICIÓNS DE FUNCIONALIDADE:
Será a definición estética e construtiva dun prototipo, a modo de elemento ou sistema de
elementos que identifique os centros educativos de competencia da Xunta de Galicia, que
cumpra, polo menos, as funcións de elemento de peche, cubrición e protección da choiva,
disposición do nome do centro, banco e taboleiro de anuncios.

B.

CONDICIÓNS DE CONTINUIDADE:
Deberán ter unha continuidade co espazo público pero con cobertura, totalmente estanca á
choiva.
Integraranse instalacións que deberán estar contidas na envolvente do cerramento e sen
afectar coa súa presenza ou funcionamento a vía pública ou as edificacións lindeiras.

C.

CONDICIÓNS DE MODULARIDAD:
Os prototipos deberán cumprir coas seguintes condicións relativas á modularidade de montaxe e
adaptabilidade:
Poderase desenvolver como sistemas seriados e modulares, capaces de adaptarse a diversos
tamaños e configuracións de bordo en función das condicións de implantación.
Deberán ser construíbles por calquera empresa especializada no sistema construtivo elixido
(non se limita material), evitando sistemas suxeitos a patentes ou condicións restritivas de
fabricación que puidesen limitar a capacidade de produción

D.

CONDICIONES DE MANTEMENTO:
A proposta deberá cumprir coas seguintes condicións relativas ás condicións de mantemento:
Deberán evitarse solucións que requiran un alto custo de mantemento ou unha man de obra
especializada para iso.
Evitaranse tamén sistemas que obriguen ao emprego dunha maquinaria complexa ou á
invasión doutros elementos da vía pública. En concreto, exporanse de tal maneira que sexan
desmontables sen maior afección ao pavimento e a fachadas de, no seu caso, o mínimo
número de trades precisos para a súa estabilidade.

E.

CONDICIÓNS DE INTEGRACIÓN.
A proposta deberá cumprir coas seguintes condicións relativas á integración na súa contorna:
Para mellorar a capacidade de integración das solucións propostas nas diferentes situacións
nas que se desexen implantar, poderán materializarse nun conxunto único ou nun sistema de
elementos que poidan articularse de modos diversos.
As propostas, en ningún caso poderán favorecer incumprimentos do previsto na Manual
Básico de identidade Corporativa, podendo conter condicións máis esixentes derivadas do
propio deseño proposto. Especial atención terase, para a modalidade de ocupación encostada
a fachada, respecto da súa integración na fachada do edificio, tendo en consideración criterios
compositivos, arquitectónicos ou outros, poderían derivarse das proposta condicións de
instalación máis esixentes.

F.

CONDICIÓN DE VIABILIDADE E LÍMITE ECONÓMICO.
Cumprimento do apartado nº 07 destas bases.
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07. ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL
O Orzamento de Execución de contrata máximo da execución de prototipo non será superior á
cantidade de 15.000 € (quince mil euros). Esta cantidade inclúe beneficio industrial (6%), gastos xerais
(13%), e IVE (21%), sendo por tanto o Orzamento de execución material de 9.000 €.
08. XURADO. COMPOSICIÓN E FACULTADES
O xurado estará formado por:
Presidente: O Decano do COAG ou arquitecto en quen delegue.
Vogais:
- Un representante da Xunta de Goberno do COAG.
- Un arquitecto de recoñecido prestixio nomeado pola Xunta de Goberno do COAG.
- Un arquitecto nomeado polos concursantes residente en Galicia.
- Un representante da Confederación galega de ANPAS de Centros públicos (CONFAPA)
Secretario:
- Actuará como secretario, con voz pero sen voto, o secretario da Xunta de Goberno do COAG ou
persoa en quen delegue.
Non poderán desempeñar a función de Xurado quen se atope en calquera situación que determine o deber
legal ou deontolóxico de abstención.
09. PREMIOS
Os premios outorgados serán os seguintes:
Primeiro premio: 6.000,00 €
O xurado, á vista das propostas presentadas, poderá propoñer máis premios, a modo de accésits, sen
asignación económica.
010. CALENDARIO
Convocatoria e bases
A convocatoria do concurso será publicada na páxina web do Colexio de Arquitectos de Galicia. A data da
publicación da convocatoria polo COAG en circular, determinará o inicio do cómputo dos prazos do
concurso. As bases publicaranse na páxina web do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia podendo
acceder libremente cando menos á documentación do concurso na seguinte ligazón:
http://www.coag.es/categorias/novedades/2016/colexios
Prazos
010.01. Prazo de inscrición e rexistro de candidaturas [límite venres 3 de xuño ás 12:00 h]
Para poder participar neste concurso é imprescindible que todos os colexiados que desexen participar
rexistrasen na plataforma de presentación (pestana “datos dá proposta”) para cada proposta, como
mínimo, os seguintes datos:
-

Lema formado por un máximo de 10 carácteres alfanuméricos.
Nome do arquitecto ao que desexen propoñer como integrante do xurado.

A data límite para o rexistro das candidaturas é o venres 3 de xuño as 12:00 h.
010.02. Prazo entrega das propostas [límite luns 13 de xuño ás 14:00 h]
O prazo de presentación da documentación pecharase o luns día 13 de xuño ás 14:00 h.
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010.03. Prazo para formular consultas sobre as bases [venres 10 de xuño ás 12:00 h]
O prazo para formular consultas sobre as bases e condicións de participación pecharase o venres día 10 de
xuño ás 14:00 h.
011. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Toda a documentación presentarase telemáticamente por medio da plataforma de concursos que o COAG
ten habilitada.
a.
Documentación
A documentación achegada para cada proposta constará de:
-

-

Seis arquivos de imaxe, que conterán a información necesaria para a completa definición das
propostas, incluíndo polo menos:
Planos de planta, alzado e sección a escala suficiente para a definición en detalle do elemento
proxectado.
Planos de definición construtiva, que permitan a execución das solucións propostas.
Fotomontaxe que recree a integración do elemento proposto nun centro de Educación
competencia da Xunta de Galicia de libre elección polos autores.
Breve memoria descritiva, xustificativa e construtiva, na que se incluirán as especificacións
técnicas necesarias para a construción do elemento proxectado.
Medicións e orzamento, descomposto por partidas, incluíndo a definición completa das unidades
de obra a executar. Resumo final do orzamento de execución material e de contrata.

Ademais, na plataforma de presentación consignaranse os seguintes datos:
- Lema, formado por un máximo de 10 carácteres alfanumérico.
- Autor/autores da proposta, e datos de contacto.
- Nome do arquitecto proposto polos concursantes como parte do xurado.
b.
-

Formatos de entrega
A memoria e o orzamento achegaranse en formato pdf.
As imaxes terán o seguinte formato de entrega:
Formato: JPEG
O tamaño máximo admitido para cada imaxe (en píxeles) é de 7.680 en calquera das dúas
dimensións, cun tamaño máximo por arquivo: 10MB.
Orde das imaxes: recoméndase nomear cun prefixo numérico de dous díxitos os arquivos das
imaxes antes de subilas (de 00 ata 06). A orde de visualización das imaxes será alfabética
segundo o nome do arquivo.
De todas as imaxes presentadas, marcarase como “imaxe representativa” a que se vaia a
utilizar de forma predeterminada na exposición pública.
Tanto a valoración do xurado como a exposición das propostas ao público levará a cabo
mediante unha plataforma web. En particular, a visualización das propostas por parte do
xurado farase sobre monitores cunha resolución de 1.920x1.200 píxeles. Por este motivo,
aínda que non se establece ningunha limitación na relación de aspecto das imaxes, a
proporcionalidade anchura:altura excelente sería de 16:10.
En calquera caso, atenderase ás condicións e recomendacións de formatos descritos na
plataforma de presentación.

012. CONFIDENCIALIDADE
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O Colexio de Arquitectos garante que tanto o contido como os autores das propostas presentadas a través
da web trataranse de forma completamente confidencial e anónima, conforme aos seguintes termos:
-

Durante a fase de presentación, todas as candidaturas serán custodiadas de forma confidencial nos
servidores do COAG.
Á hora de examinar as propostas presentadas, o xurado accederá aos contidos destas de forma
anónima.
Unha vez fágase público o fallo do concurso, todas as propostas presentadas expoñeranse en
aberto na web do COAG. Nesta exposición pública, as propostas aparecerán identificadas só baixo
lema. Nas propostas premiadas e naquelas expresamente autorizadas, incluirase, ademais do lema,
o nome dos autores. Para iso, na plataforma de presentación inclúese unha cláusula na que os
participantes poden autorizar a publicación da súa identidade na exposición pública.

013. CONSTITUCIÓN DO XURADO
Designación do arquitecto residente en Galicia elixido polos concursantes como membro do xurado.
Unha vez pechado o prazo para a designación do arquitecto residente en Galicia proposto polos
concursantes (3 de xuño), designarase ao arquitecto que máis votos obteña. No caso de que este, por
calquera causa, non puidese formar parte do xurado, será elixido o seguinte que conte co maior número de
votos, e así sucesivamente. En caso de empate, o arquitecto será decidido por sorteo, entre os profesionais
que resulten empatados. Así mesmo, procederase a publicar na páxina web do concurso a composición
definitiva do Xurado.
Constitución do xurado
A constitución do xurado considerarase válida sempre que asistan, previa convocatoria, o Presidente, o
Secretario e a metade do resto dos seus integrantes. Os acordos, en caso de disparidade de criterios,
resolveranse por votación decidida pola maioría dos votos emitidos. En caso de empate, realizarase unha
nova deliberación e votación respecto das propostas empatadas, decidindo, no caso de que persista o
empate, o voto do Presidente.
No acto de constitución do Xurado os seus membros declararán non ter constancia da existencia de
incompatibilidades con ningún dos participantes no concurso. En caso de existir algunha incompatibilidade,
o membro do Xurado afectado pola mesma deberá deixar o Xurado, ou delegar en caso de ter esa
posibilidade, o cal se terá en conta á hora de establecer o quórum. No caso de que un membro do Xurado
véxase sometido a calquera tipo de presión, está obrigado a deixar constancia diso.
Facultades do xurado
Sen prexuízo de cantas fosen necesarias para o eficaz desenvolvemento do concurso de proxectos, son
funcións do Xurado, en particular, as seguintes:
- A verificación da documentación técnica e a admisión definitiva das propostas.
- A análise das propostas e a súa valoración, emitindo ditame razoado que o fundamente sobre a
base dos criterios de selección apuntados neste prego, seleccionando aos finalistas e ao gañador.
- A vixilancia e o cumprimento do anonimato rigoroso.
014. FALLO E CRITERIOS DE VALORACIÓN
Criterios de valoración
A valoración das propostas centrarase na súa calidade, estudada desde a complexidade específica do
concurso avaliando ademais as cuestións establecidas no apartado nº 06 destas bases referentes ao
programa de necesidades. O xurado razoará debidamente o fallo.
Finalizada a intervención do xurado no proceso de valoración de propostas e fallo, o xurado trasladará á
organización colexial o lema da proposta gañadora.
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A organización colexial accederá á plataforma de xestión de propostas para obter os datos identificativos
do seu autor ou autores, ao que se lle notificará de maneira e forma fehaciente.
Exposición
O fallo do xurado, será publicado na páxina web do concurso.
Así mesmo, todas as propostas admitidas a concurso expoñeranse en aberto na páxina web. Nas propostas
premiadas e naquelas expresamente autorizadas polos seus autores, incluirase xunto co Lema o nome
completo dos concursantes.
015. IDIOMA
Todos os concursantes presentarán a documentación en castelán ou galego.
016. PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
(LOPD), infórmase os participantes no concurso de que os seus datos de carácter persoal que
voluntariamente faciliten serán incluídos no ficheiro do concurso cuxo responsable é o Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia coa finalidade de levar a cabo a xestión dos trámites administrativos derivados do
presente concurso nos termos previstos na lexislación vixente.
Ao participar no concurso e cubrir a documentación correspondente os participantes autorizan
expresamente que se poida levar a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal. Así mesmo, os
participantes poderán exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición que recoñece a Lei dirixíndose por escrito ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con
domicilio Praza dá Quintana 3, 15704. Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 981552400
017. PROPIEDAD INTELECTUAL
Os concursantes cederán ao COAG e á Xunta de Galicia os dereitos de difusión, reprodución, exposición e
publicación das propostas presentadas ao concurso, de conformidade coa lexislación de propiedade
intelectual.
No que respecta á proposta gañadora, en virtude do previsto no convenio de colaboración do 11 de maio
de 2016, subscrito entre a CCEOU e o COAG, a propiedade e os dereitos de explotación dos traballos froito
da execución do convenio corresponde á Xunta de Galicia e ao COAG. Respecto da Xunta de Galicia a
utilización da proposta gañadora levará a cabo sen limitación algunha e nos termos amplos que recoñece a
lexislación vixente de Propiedade Intelectual para a súa aplicación e/ou instalación nos centros educativos
que a Xunta de Galicia determine. A utilización e aplicación da proposta gañadora (prototipo gañador) pode
requirir de adaptacións e/ou modificacións para a súa implantación en cada centro concreto que poderán
ser realizadas por técnicos distintos dos redactores orixinais da proposta. Neste sentido, a participación no
presente concurso leva aparellada a cesión dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial da
proposta gañadora sen prexuízo dos dereitos persoais e morais que a lei outorga aos autores. Respecto do
COAG, poderá utilizar a proposta gañadora cunha finalidade didáctica e formativa, ou para a súa inclusión
en publicacións especializadas ou para o exercicio de calquera outra función colexial estatutaria e
legalmente recoñecida.
018. DOCUMENTACIÓN DO CONCURSO
Os concursantes dispoñerán para elaborar as súas propostas, na páxina web do concurso aloxada nas
seguintes direccións: http://portal.coag.es/ a seguinte documentación:
-

Manual Básico de Identidade corporativa dos centros educativos da Xunta de Galicia

8

