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INTRODUCIÓN

A actividad colexial no 2020 veu marcada, como no resto do país, pola situación derivada da

pandemia provocada polo COVID-19.

A partir da declaración do primeiro estado de alarma no mes de marzo, foi preciso adaptar a

organización colexial á nova situación.

Así, a partir do 16 de marzo, debido á declaración do estado de alarma, comunicouse aos

colexiados que a atención colexial realizaríase exclusivamente por medios telemáticos.

Neste sentido, o 3 de abril comunicouse o Procedemento extraordinario para as tramitacións dos

libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais

dixitais levados en papel.

Tamén desde do 2 de abril a Xunta de Goberno procedeu a realizar as súas reunión por

videoconferencia.

Non obstante, o 3 de xuño, conforme á evolución positiva da incidencia da pandemia,

comunicouse a reapertura de oficinas colexiais para atención presencial exclusivamente con cita

previa.

Así mesmo, as Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria previstas inicialmente para o 28 de maio,

foron pospostas ata a finalización do estado de alarma decretado en marzo. Finallmente

celebráronse ambas o 21 de xullo, adoptando as medidas de prevención oportunas. As Xuntas de

delegación a celebrar no mes de abril, tamén tiveron que celebrarse posteriormente.

Por outra parte, neste exercicio o COAG realizou diversas iniciativas en apoio dos colexiados con

motivo da pandemia. Entre outras cabe destacar:

- Entrega dun kit de protección gratuíto a case 1000 colexiados.

- Acordos para ofertas nos prezos en material de protección contra o COVID.

- Colaboración e difusión das iniciativas do CSCAE a este respecto.

- habilitando a opción dun aprazamento do cargo da cota correspondente ao segundo

trimestre de 2020

Na memoria de xestión que figura a continuación, podedes comprobar que, a pesar deste

condicionante, a actividade colexial durante 2020 adaptouse rapidamente ao novo escenario. Por

norma xeral, os servizos mantíveronse a niveis de anos anteriores. Como excepción, cabe destacar

a do Servizo de Formación, no que a actividade e o número de alumnos incrementaronse de

modo máis que significativo.
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XUNTA DE GOBERNO

COMPOSICIÓN E SESIÓNS

Durante o exercicio de 2020, a composición da Xunta de Goberno foi a seguinte:

DECANA-PRESIDENTA / ELENA AMPUDIA AIXENDRI
TESOUREIRA-CONTADORA / ALICIA ROMANÍ BÓVEDA
SECRETARIA / ELVIRA CARREGADO PAZOS
VOGAL / EMMA NORIEGA GARCÍA
VOGAL / ANA ISABEL COUTO PÉREZ
VOGAL / RAMÓN MONTERO CEREIJO
VOGAL A CORUÑA / CLARA GONZÁLEZ GIL
VOGAL VIGO / ANTONIO DAVILA ALONSO
PRESIDENTE A CORUÑA / ROBERTO COSTAS PÉREZ
PRESIDENTE LUGO / CARMEN FIGUEIRAS LORENZO
PRESIDENTE OURENSE / RAFAEL CASTRO ARMESTO
PRESIDENTE PONTEVEDRA / ANSELMO VILLANUEVA PEÓN
PRESIDENTE VIGO / MANUEL  MARTÍNEZ CARAZO
PRESIDENTA SANTIAGO / ANGEL CID CARBALLO
PRESIDENTE FERROL / CARMEN PÉREZ PARAPAR

A Xunta de Goberno celebrou 17 reunións no transcurso do ano 2020.

COMISIÓN EXECUTIVA

A Comisión Executiva da Xunta de Goberno durante o 2020 estivo formada por:

Entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2020 estivo formada por: Decana, Tesoureira, Secretaria,

a vogal Dona Emma Noriega García e o Presidente da Delegación de a Coruña, Don Roberto Costas

Pérez.

Entre o 1 de abril e o 30 de xuño estivo formada por: Decana, Tesoureira, Secretaria, a vogal Dona

Emma Noriega García  e a Presidenta da Delegación de Lugo, Dona Carmen Figueiras  Lorenzo,

Entre o 1 de xullo e o 30 de setembro estivo formada por: Decana, Tesoureira, Secretaria, a vogal

Dona Ana isabel Couto Pérez e a Presidenta da Delegación de Lugo, Dona Carmen Figueiras

Lorenzo,

Entre o 1 de outubro e o 31 de decembro estivo formada por: Decana, Tesoureira, Secretaria, a

vogal Dona Ana isabel Couto Pérez e a Presidenta da Delegación de Ourense, D. Rafael Castro

Armesto.

A Comisión Executiva non celebrou reunións no transcurso do ano 2020.
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XUNTAS DIRECTIVAS

Durante o exercicio de 2020, a composición das Xuntas Directivas quedou da seguinte forma:

DELEGACIÓN DE A CORUÑA                                     DELEGACIÓN DE LUGO
Presidente:     D. Roberto Costas Pérez. Presidenta: Dona Carmen Figueiras Lorenzo

Secretario:      D. Óscar Pedrós Fernández. Secretario: D. Raúl J. Veiga Lamelas.

Tesoureira:     Dona Julia Álvarez García. Tesoureira: Dona Mónica Folgueira Cobas.

DELEGACIÓN DE OURENSE DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Rafael Castro Armesto. Presidente: D. Anselmo Villanueva Peón.

Secretario: D. Abel Mares González Secretaria: Dona María Luisa Pierres López.

Tesoureira: Dona Marta Feijoo Gil. Tesoureiro: D. Carlos Berride Abalo

DELEGACIÓN DE VIGO DELEGACIÓN DE SANTIAGO
Presidente: D. Manuel Martínez Carazo. Presidente: D. Ángel Cid Carballo

Secretaria: Dona María Mariño de Oya Secretaria: Dna Susana Rodríguez Carballido.

Tesoureira: Dona Sonia Mª Alvarado Peitieiros Tesoureira: Dona Carmen Rey López.

DELEGACIÓN DE FERROL
Presidenta: Dona Carmen Pérez Parapar.

Secretaria: Dona Mª de la Concepción Laborda Alberto.

Tesoureiro: D. José Manuel López Leira.
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REPRESENTANTES NOUTROS ORGANISMOS

Permanentes

ORGANISMO DESIGNACIÓN REPRESENTANTE

Representante no Pleno do CSCAE

Dona Elena Ampudia Aixendri

Representante Padroado Fundación Docomomo

Representante titular na Fundación Instituto
Tecnolóxico de Galicia

Pola súa condición
de Decana

Membro Xunta Directiva da Unión Profesional de
Galiciasa
Membro do Consello executivo da Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística
Membro do Consello do Observatorio da Vivenda de
Galicia

Comisión Asesora do Patrimonio Histórico do Concello
de Santiago

Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

D. Pablo Costa Buján (Titular)
Dona Carmen Rey López (Suplente)

Comisión BIM do CSCAE
Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019 D. José Antonio Vázquez Rodríguez

Comisión Mixta de Seguimento do Convenio de
Colaboración coa Universidade da Coruña para xestión
delegada de servizos científicos, técnicos, artísticos ou
docentes

Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

Dona Clara González Gil

D. Roberto Costas Pérez

Comisión Técnica do Patrimonio Histórico Municipal do
Concello de Cambados

Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

D. Anselmo Villanueva Peón

Coordinación da Agenda de Arquitectura CSCAE
Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

Dona Elvira Carregado Pazos

“Foro Liceo” de Ourense
Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

D. Alberto de Paula Prieto

Mesa pola mobilidade sostible da Coruña
Acordo da Xunta de
Goberno 16/2019

D. Roberto Costas Pérez (Titular)
D. Óscar Pedrós Fernández (Suplente)

Observatorio da Vivenda de Galicia
Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

Rafael Castro Armesto (sección
“Financiamento e  Intermediación
inmobiliaria”)
D. Angel Cid Carballo (sección “Técnica e de
calidade”)

Dona Clara González Gil (sección “Social”)

Representante ante a “Unión de Agrupaciones de
Arquitectos al Servicio de las Administraciones
Públicas”

Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

Dona Elvira Carregado Pazos

Representante na Comisión Superior de Urbanismo de
Galicia da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio

Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

Dona Ana Isabel Couto Pérez

Representante na Comisión Técnica da Fundación
Docomomo

D. Fernando Agrasar Quiroga

Responsable da rede de asuntos de xénero do CSCAE,
en representación do COAG

Acordo da Xunta de
Goberno 12/2019

Dona Elvira Carregado Pazos

Xurado de Expropiación de Galicia
Acordo da Xunta de
Goberno 13/2019

D. José Manuel Alonso Velasco (Titular)
D. Alberto de Paula Prieto (Suplente)
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Puntuais
- Representantes da Xunta de Goberno na Asemblea xeral ordinaria do CSCAE, celebrada en

Madrid o 20 de novembro. Conforme ao acordo da Xunta de Goberno 4/2020 de 2 de

abril, foron designados representantes na Asemblea Xeral extraordinaria do CSCAE os

seguintes membros das Xunta de Goberno:

o Dona Elena Ampudia Aixendri, Decana.

o Dona Elvira Carregado Pazos, Secretaria

o Dona Alicia Romaní Bóveda, Tesoureira

o Dona Clara González Gil, vogal pola

o Dona Ana Isabel Couto Pérez, Vogal

o D. Ramón Montero Cereijo, Vogal

o D. Rafael Castro Armesto, Presidente Delegación de Ourense.

o D. Anselmo Villanueva Peón, Presidente Delegación De Pontevedra:

o D. Manuel Martínez Carazo, Presidente Delegación Vigo

o D. Ángel Cid Carballo, Presidente Delegación Santiago

o Dona Carmen Pérez Parapar, Presidenta Delegación De Ferrol
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XUNTAS XERAIS

ORDINARIAS

Xunta Xeral ordinaria de 21/07/2020

Na Xunta Xeral ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o 27 de xullo, tratouse a seguinte

orde do día:

1º.- LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS XUNTAS XERAIS PENDENTES.

2º.- INFORME DA ILMA. SR. DECANA.

3º.- INFORME DA SRA. SECRETARIA.

4º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2019.

5º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO

2019.

6º.- ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS.

Os acordos adoptados na devandita sesión foron os seguintes:

PUNTO 1º LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS XUNTAS XERAIS PENDENTES.

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor 70

En contra 0

Abstencións 9

Total votos 19

(15 presenciais, 20 dixitais e 44 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

PUNTO 3. APROBACIÓN, SE PROCEE, DA MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2019.

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor 70

En contra 3

Abstencións 5

Total votos 78

(15 presenciais, 19 dixitais e 44 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

PUNTO 4. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO

2019.

O resultado da votación foi o seguinte:
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Votos a favor da desestimación 77

En contra da desestimación 2

Abstencións 5

Total votos 84

(15 presenciais, 26 dixitais e 43 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

Xunta Xeral ordinaria de 17/12/2020

Na Xunta Xeral ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o 17 de decembro, tratouse a

seguinte orde do día:

PUNTO 1º APROBACIÓN SE PROCEDE, DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES.

PUNTO 2º INFORME SOBRE AS ALTAS, BAIXAS, FALECEMENTOS, COLEXIADOS DE HONRA E

MODIFICACIÓNS DE RESIDENCIA DURANTE O ANO 2020.

PUNTO 3º  INFORME DA ILMO. SRA. DECANA.

PUNTO 4º. INFORME DA SRA. SECRETARIA.

PUNTO 5º LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO "TEXTO REFUNDIDO DE GUÍA DE

TRAMITACIÓN DE TRABALLOS PROFESIONAIS 2021” CON ENTRADA EN VIGOR O

1 DE XANEIRO DE 2021.

PUNTO 6º LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO PRESUPOSTO DO COLEXIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2021, PRESENTADO POLA

XUNTA DE GOBERNO, QUE INCLÚE A PROPOSTA DE COTAS COLEXIAIS PARA DITO

EXERCICIO.

PUNTO 7º ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS.

Os acordos adoptados na devandita sesión foron os seguintes:

PUNTO 1º APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES.

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor 57

En contra 0

Abstencións 0

Total votos 57

(11 presenciais, 13 dixitais e 33 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

PUNTO 5º LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO "TEXTO REFUNDIDO DE GUÍA DE

TRAMITACIÓN DE TRABALLOS PROFESIONAIS 2021” CON ENTRADA EN VIGOR O 1 DE

XANEIRO DE 2021.

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor 56

En contra 4
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Abstencións 5

Total votos 65

(12 presenciais, 27 dixitais e 26 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

PUNTO 6º. LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO PRESUPOSTO DO COLEXIO OFICIAL DE

ARQUITECTOS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2020, PRESENTADO POLA XUNTA DE

GOBERNO, QUE INCLÚE A PROPOSTA DE COTAS COLEXIAIS PARA DITO EXERCICIO,

PREZOS DOS SERVIZOS VOLUNTARIOS, PREZO UNITARIO DA UNIDADE DE

COMPLEXIDADE DE TRAMITACIÓN DE TRABALLOS E ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE

CÁLCULO DA COMPLEXIDADE.

O resultado da votación foi o seguinte:
Votos a favor 70
En contra 2

Abstencións 7

Total votos 79

(12 presenciais, 28 dixitais e 39 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

EXTRAORDINARIAS

Xunta Xeral extraordinaria de 21/07/2020.

Na Xunta Xeral extraordinaria celebrada en Santiago de Compostela o 21 de xullo, tratouse a
seguinte orde do día:

PUNTO 1º AUTORIZAR A VENDA DO LOCAL SITUADO NAS GALERÍAS COMERCIAIS NA
AVDA. ROSALÍA DE CASTRO, Nº 31, PLANTA SOTO 2º, LOCAL 11, DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, POLO PREZO DE 3.000 €, E FACULTAR Á SRA. DECANA, DONA ELENA
AMPUDIA AIXENDRI E AO SR. PRESIDENTE DA XUNTA DIRECTIVA DA DELEGACIÓN DO
COAG EN SANTIAGO D. ANGEL CID CARBALLO, PARA QUE CALQUERA DOS DOUS POIDA,
EN REPRESENTACIÓN DA CORPORACIÓN PROFESIONAL, REALIZAR OS TRÁMITES
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN E FORMALIZACIÓN DA VENDA.

PUNTO 2º APROBAR A FORMALIZACIÓN DUN PRÉSTAMO A LONGO PRAZO, FACULTANDO
Á SRA. DECANA E Á SRA. TESOUREIRA INDISTINTAMENTE, PARA A REALIZACIÓN DE TODOS
OS TRÁMITES NECESARIOS PARA TAL FIN, INCLUÍDA A COMPARECENCIA ANTE NOTARIO SE
FOSE NECESARIO, NAS CONDICIÓNS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

● ENTIDADE: CAIXA DE ARQUITECTOS
● PRAZO: 20 ANOS
● COMISIÓNS: SEN COMISIÓN DE APERTURA, NIN GASTOS DE AMORTIZACIÓN NIN

DE CANCELACIÓN
● IMPORTE: 1.800.000€
● TIPOS DE INTERESE: 2,50%

Os acordos adoptados na devandita sesión foron os seguintes:

PUNTO 1º AUTORIZAR A VENDA DO LOCAL SITUADO NAS GALERÍAS COMERCIAIS NA
AVDA. ROSALÍA DE CASTRO, Nº 31, PLANTA SOTO 2º, LOCAL 11, DE SANTIAGO DE
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COMPOSTELA, POLO PREZO DE 3.000 €, E FACULTAR Á SRA. DECANA, DONA ELENA
AMPUDIA AIXENDRI E AO SR. PRESIDENTE DA XUNTA DIRECTIVA DA DELEGACIÓN DO
COAG EN SANTIAGO D. ANGEL CID CARBALLO, PARA QUE CALQUERA DOS DOUS POIDA,
EN REPRESENTACIÓN DA CORPORACIÓN PROFESIONAL, REALIZAR OS TRÁMITES
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN E FORMALIZACIÓN DA VENDA.

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor da desestimación 76
En contra da desestimación 11
Abstencións 4
Total votos 91
(13 presenciais, 29 dixitais e 49 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.

PUNTO 2º APROBAR A FORMALIZACIÓN DUN PRÉSTAMO A LONGO PRAZO, FACULTANDO
Á SRA. DECANA E Á SRA. TESOUREIRA INDISTINTAMENTE, PARA A REALIZACIÓN DE TODOS
OS TRÁMITES NECESARIOS PARA TAL FIN, INCLUÍDA A COMPARECENCIA ANTE NOTARIO SE
FOSE NECESARIO, NAS CONDICIÓNS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

● ENTIDADE: CAIXA DE ARQUITECTOS
● PRAZO: 20 ANOS
● COMISIÓNS: SEN COMISIÓN DE APERTURA, NIN GASTOS DE AMORTIZACIÓN NIN

DE CANCELACIÓN
● IMPORTE: 1.800.000€
● TIPOS DE INTERESE: 2,50%

O resultado da votación foi o seguinte:

Votos a favor da desestimación 54
En contra da desestimación 26
Abstencións 9
Total votos 89
(13 presenciais, 27 dixitais e 49 delegados)

En consecuencia, dáse por aprobado o punto.
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AXENDA DECANA 2020

15 - 16 XANEIRO: Pleno CSCAE, asistencia presencial en la sede del CSCAE

27 XANEIRO Reunión con  Jorge Cao

30 XANEIRO. Reunión AGACAL. Sede

5 - 6 FEBREIRO: Pleno CSCAE, asistencia presencial en la Feria CEVISAMA, Avda. de les Fires.
Valencia. Asiste la secretaria del COAG, Elvira Carregado Pazos

6 FEBREIRO. Reunión con Xerente USC. Sede COAG

10 FEBREIRO. Recepción á Xunta de Goberno do COAG polo Presidente Xunta de Galicia. Rúa do
Monte Pío

11 - 12 MARZO: Pleno CSCAE, asistencia presencial en la sede del CSCAE. Se realiza jornada
técnica sobre los cambios del CTE con los CAT de todos los colegios, en formato telemático desde
la sede de ASEMAS en Madrid.

11 MARZO, Pleno CSCAE. Asistencia presesencial.

12 MARZO Pleno CSCAE. Asistencia presencial.

16 de marzo: Nota sobre Pautas de actuación de la Dirección Facultativa de las Obras en curso de
ejecución ante el COVID-19

16 de abril: Pleno CSCAE, asistencia telemática.

14 MAIO  Xunta de goberno sesión 6.2020

21 MAIO Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

2 XUÑO Decana - Firma con el Concello de Lugo - Convenio para implantar la tramitación
telemática de las licencias urbanísticas a través de la plataforma digital del COAG

17 XUÑO | Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

18 XUÑO Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

29 XUÑO Concello de Ourense - Firma de convenio para a apertura de un concurso de ideas para
la puesta en valor de los márgenes del río Miño a su paso por la ciudad

15 XULLO Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

16 XULLO  Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

30 XULLO Reunión de Consejeros CSCAE

17 SETEMBRO  Pleno CSCAE. Asistencia telemática.
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15 OUTUBRO  Pleno CSCAE. Asistencia telemática.

19 OUTUBRO Asistencia como xurado dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da
Comunidade Autónoma de Galicia 2020,
Videoconferencia - Instituto Galego da Vivenda e Solo

29 OUTUBRO  Pleno extraordinario CSCAE. Asistencia telemática.

19 NOVEMBRO Asistencia como xurado dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da
Comunidade Autónoma de Galicia 2020. Videoconferencia - Instituto Galego da Vivenda e Solo

10 DECEMBRO  Pleno extraordinario CSCAE. Asistencia telemática.

23 DECEMBRO Asistencia como xurado dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da
Comunidade Autónoma de Galicia 2020. Instituto Galego da Vivenda e Solo
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CONTRATOS E CONVENIOS

13/01/2020 Convenio ASEMAS Renovación de contrato de patrocinio.

30/01/2020 Convenio Abanca Convenio financiero.

07/02/2020 Concello de Sanxenxo Concurso, mediante jurado, para la redacción de
proyectos, a nivel de anteproyecto, de la construcción de un nuevo edificio para mercado de
abastos, aparcamiento público y centro multiusos.

28/02/2020 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Axencia da Protección
da Legalidade Urbanística Protocolo Xeral de actuación no marco do Proxectoterra

22/5/2020 Consellería de Cultura e Turismo Convenio de colaboración para dar a
coñecer a figura de domingo de andrade, arquitecto ao que está dedicado o día das artes galegas
2020.

26/05/2020 Escola Galega de Administración Pública Convenio para o desenvolvemento de
actividades de formación, divulgacion e investigación

30/06/2020 Concello de Vilagarcía Convenio de colaboración para a convocatoria dun
concurso de ideas sobre as piscinas para a praia da Concha-Compostela.

30/06/2020 Megamail, S.L. Contrato de elaboración dun programa de cumprimento
normativo.

01/07/2020 Concello de Ourense Convenio para a convocatoria dun concurso de mellora
dos paseos fluviais das marxes do río Miño  ao seu paso pola cidade de Ourense

07/07/2020 Concello de Pontevedra Convenio para a interoperabilidade entre o
procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o procedemento de
tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas do Concello de Pontevedra.

28/07/2020 Concello de Lugo Convenio para a interoperabilidade entre o
procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o procedemento de
tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas do Concello de Lugo.

27/10/2020 Noveoitooito S. Coop. Galega Contrato de arrendamento de servizos para o
deseño, elaboraración e publicación da web na que se aloxará a información relativa ao “Concurso
de ideas para a posta en valor e mellora dos paseos fluviais das marxes do río Miño ao seu paso
pola cidade de Ourense”.

11/11/2020 Evelio Sánchez Juncal Contrato de arrendamento de servizos para a elaboración
dun inventario actualizado das existencias de LibrosCOAG almacenadas na Delegación de Lugo.

11/12/2020 Deputación de A Coruña Convenio para a interoperabilidade entre o
procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o procedemento municipais de
tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas nos Concellos aos que a Deputación de
A Coruña presta soporte en dito ámbito.
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18/12/2020 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Contrato de prestación de
servizos.

21/12/2020 Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO) Licencia de
utilización resumos de prensa.

28/12/2020 Prodware Spain SA Contrato para realizar a migración do actual
sistema ERP de xestión da información e procesos económicos do COAG a unha versión
actualizada.
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SECRETARÍA

As actividades desenvolvidas pola Secretaría colexial durante o exercicio obxecto desta memoria

enmarcáronse dentro das funcións normais deste Departamento, materializándose na tramitación

dos seguintes asuntos:

● Convocatoria, envío de documentación e redacción de 17 actas, correspondentes a 17

sesións de Xunta de Goberno.

● Convocatoria, elaboración e envío de documentación, e control de asistencia e votacións

das actas correspondentes ás Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria de 21 de xullo e

ordinaria de 17 de decembro.

● Mantense o rexistro de Sociedades Profesionais de Arquitectos no que figuran inscritas

aquelas aprobadas pola Xunta de Goberno ou a Comisión Executiva. O total de sociedades

de alta e activas é de 217.

● Execución dos acordos recaídos nas sesións de Xunta de Goberno e Xuntas Xerais.

● Tramitación de 239 expedientes colexiais, que se desglosan como segue:

● 104 altas de colexiados residentes

● 66 baixas de colexiados residentes

● 69 altas de colexiados de outros Colexios de Arquitectos que exercen en Galicia.

● Rexistro, distribución e arquivo de 847 documentos (266 entradas e 581 saídas)

● Servizos administrativos á Asesoría xurídica e resto de comisións e agrupacións colexiais.

● Convocatoria, xestión da documentación e seguimento da Agrupación de Arquitectos

Peritos e Forenses do Colexio, xunto coa convocatoria para o ano 2020 das listas dos

membros da Agrupación e das listas dos arquitectos dispostos a actuar como peritos

perante os órganos xudiciais, a Axencia Estatal da Administración Tributaria e a Axencia

Tributaria Galega e ao Colexio Notarial de Galicia. Tamén se xestionou a convocatoria da

lista de peritos para a “Prestación de asistencia pericial á Administración de Xustiza de

Galicia", xestionando a xestión da designación como peritos de 15 colexiados inscritos

nesa lista.

● Por último, durante o 2020 tramitáronse os seguintes procesos de selección e bolsas de

emprego:

o Proceso de selección para propoñer un equipo multidisciplinar conforme ao

acordo de colaboración coa Axencia Turismo de Galicia e para a verificación inicial

dos requisitos da convocatoria das subvencións a entidades locais e particulares

para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento dos bens e recursos

que se atopen no Camiño de Santiago.
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o Proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos,

dun/dunha arquitecto/a para realizar traballos de actualización do inventario de

libros vinculados a libros coag obrantes na Delegación de Lugo

o Proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o

concello de lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor

de redacción de un informe técnico de valoración de tres parcelas en solo urbano

para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia.

o Bolsa de traballo para atender a solicitude do Concello de Nigrán para a

designación dun arquitecto/a interesado/a na redacción de proxecto de

demolición e dirección técnica da mesma nese concello.
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ALTAS E BAIXAS
COLEXIADOS:

ALTAS BAIXAS CAMBIOS TOTAL COLEXIADOS
RESIDENCIA

Delegación Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres  Total Total Homes Mulleres

A Coruña 47 24 23 33 21 12 2 1031 688 343

Lugo 6 4 2 4 3 1  1 260 164 96

Ourense 11 5 6 3 1 2  264 173 91

Pontevedra 7 4 3 7 3 4 310 214 96

Vigo 24 9 15 13 6 7 1 576 401 175

Santiago 11 3 8 6 5 1 1 313 215 98

Ferrol 4 1 3 2 2 118 74 44
     
TOTAIS 110 40 50 68 41 27 5 2872 1929 943

SOCIEDADES PROFESIONAIS

ALTAS BAIXAS TOTAL SOCIEDADES

DELEGACIÓN Nº DELEGACIÓN Nº DELEGACIÓN Nº
A Coruña 3 A Coruña A Coruña 89
Lugo Lugo Lugo 22
Ourense Ourense Ourense 17
Pontevedra Pontevedra 1 Pontevedra 23
Vigo Vigo Vigo 40
Santiago Santiago Santiago 22
Ferrol Ferrol Ferrol 4

TOTAL:                                      3 1 217

Colexiados  falecidos en 2020: 3

36 ALFONSO BARREIRO BUJÁN, COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
878 JUAN CARLOS ABOY GARCÍA, COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE A CORUÑA
4793 JUAN JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE SANTIAGO

Antigos colexiados falecidos en 2020:3

FRANCISCO JOSE TARACIDO FRAGA, QUE ESTIVO COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
JOSE CARLOS ARROJO LOIS, QUE ESTIVO COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE SANTIAGO
FAUSTO PÍAS BARBEIRA, QUE ESTIVO COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE SANTIAGO

Colexiados de honra 2020: 1

93 LUIS ANTONIO CHAO GÓMEZ, COLEXIADO NA DELEGACIÓN DE OURENSE

19 de 85



RELACIÓN DE PERSOAL DA ORGANIZACIÓN COLEXIAL

A 31 de decembro de 2020 o capital humano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia componse de 21 traballadores
en plantilla con contrato indefinido. Dos cales 1 corresponde a persoal de limpeza, polo que os 20 restantes
desenvolven toda a actividade e prestan os servizos que a organización ofrece.

Conforme ao anterior, a 31 de decembro de 2020 o persoal distribúese segundo o seguinte gráfico:

Persoal por centro de traballo e área_31/12/2020

OFICINAS CENTRAIS                                          9  DELEGACIÓN DE LUGO 2

José Luis Baltasar Hormigos Área de Secretaría (1)  Cristina López Eimil
Área Técnica

María Esperanza Malvido Pose Asesoría Xurídica (1)  Álvaro Sánchez Rábade

Jose Manuel Torres Ferreiro     

Manuel Ángel da Cruz Blanco Área de Informática (3) DELEGACIÓN DE OURENSE 1

Manuel Dapena Sieiro   Manuela Rodríguez Ojea Área Técnica

Rocío Lamas Pérez-Cepeda Área Técnica (Formación) (1)  

María Teresa Cambón Cundíns   DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 1

Mikel Capeáns Pensado Área de Finanzas (3)  Alberto Escobar Molinero Deontoloxía

Manuel García Pita Comunicación (1)

DELEGACIÓN DE VIGO 2

Anxo de la Puente Fernández
Área Técnica

Esther Hernández Pérez

 

DELEGACIÓN DE A CORUÑA 4 DELEGACIÓN DE SANTIAGO 1

Antonio Freire Romero  Enrique Urdiales de Santiago Área Técnica

Pedro Díaz Sanjurjo  Área Técnica  

Anxa Otero Erias  DELEGACIÓN DE FERROL 1

María del Carmen Pérez Ponte Limpeza Eduardo Alonso Lois Área Técnica
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RETRIBUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBERNO
RETRIBUCIÓN ANUAL FIXA.

Durante o ano 2020 seguíronse aplicando as mesmas retribucións para os membros de Xunta de Goberno e

das Xuntas Directivas:

- Os cargos de Decano, Secretario e Tesoureiro da Xunta de Goberno tiveron una retribución fixa anual

que ascende a:

Cargo Retribución

Decano 24.000,00 €
Secretario 17.000,00 €
Tesoureiro 17.000,00 €
Total 58.000,00 €

-    Os 5 vogais de Xunta de Goberno terán unha retribución fixa anual que ascende a:

Cargo Retribución

Vogal 6.600,00 €
Total 5 vogais 33.000,00 €

-    As Xuntas Directivas terán unha retribución conxunta e fixa anual de:

Delegación Retribución

Xunta Directiva A Coruña 22.000,00 €
Xunta Directiva Lugo 19.000,00 €
Xunta Directiva Ourense 19.000,00 €
Xunta Directiva Pontevedra 19.000,00 €
Xunta Directiva Vigo 22.000,00 €
Xunta Directiva Santiago 19.000,00 €
Xunta Directiva Ferrol 19.000,00 €
Total Xuntas Directivas 139.000,00€

A contía resultante puido ser distribuída entre os seus membros en función dos criterios de dedicación e

desenvolvemento de actividades que estimaron oportuno, é dicir, estes importes foron o límite máximo que

se puido destinar a actividades cada Xunta Directiva, ben directamente, ben a través de colaboradores. Toda

cantidade que excedese de estes importes fixos asignados debeu ser previamente aprobada pola Xunta de

Goberno.

Establécese un importe fixo de 25 euros por día e asistente en concepto de manutención para a asistencia a

xuntas de goberno.

Todas as retribucións que percibiron os órganos de goberno con motivo do seu cargo se entenden incluídas

nos importes e se axustarán aos criterios anteriormente expostos, sen prexuízo da compensación dos gastos

en que incorran co motivo do exercicio das súas funcións.

Compensación de gastos.

Na compensación de gastos se cubriron exclusivamente os gastos nos que se incorrera con motivo do

desprazamento realizado, segundo o seguinte criterio:

- Para os que utilizaron vehículo propio, a razón de 0,19 €/km.

- Para os que utilizaron un medio de transporte público, o custe dos billetes.
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ÁREA TÉCNICA

A Área Técnica ten como misións esenciais:

● Supervisión da tramitación de traballos profesionais: visado, rexistro, visado

interterritorial

● Asesoramento ós Colexiados mediante a plataforma web de consultas, atención telefónica

e atención presencial: Urbanismo, Edificación, Tramitación (xeral), Tramitación de

expedientes

● Atención presencial e telefónica para o público en xeral

● Mantemento da web: utilidades profesionais, normativa técnica, novidades de

planeamento e outra normativa de interese

A adicación a estas tarefas detállase máis adiante, mais cómpre subliñar a labor de colaboración

con outros departamentos colexiais que quedan reflectidos nos apartados específicos da Memoria

de Xestión:

● Departamento de Informática: seguimento e actualización das aplicacións de tramitación

de traballos profesionais: COAG-Estudo, COAG-Xestión, COAG-Estudo web, Ferramenta

web da Guía de tramitación

● Departamento Xurídico e Secretaría Colexial: elaboración de suxestións, alegacións e

recursos a proxectos normativos (locais, autonómicos e, mediante o CSCAE, estatais) e

concursos de licitación pública (das administracións locais e autonómica)

● Xunta de Goberno, Comisións e Xuntas de Delegación: elaboración de Convenios coas

Administracións, asesoramento e outras tarefas

● Tesourería e Departamento de Informática: análises para a elaboración dos orzamentos

no relativo a ingresos por tramitación de traballos profesionais

● Comisión de Visado: mantemento da Guía de tramitación e mailo seu catálogo así como

asesoramento puntual en temas de interpretación

● Decanato: asesoramento en propostas técnicas do CSCAE

Tramitación de traballos profesionais: Visado e Rexistro

Os números de traballos e complexidade tramitada é práticamente idéntica a do ano anterior,

polo que non habendo modificacións nos cálculos do prezo, os ingresos son os iguais.

A covid non se sentíu en marzo, senon que a baixada forte foi en abril, cando as dúbidas sobre os

tallos en obra, mais prontamente recuperouse a actividade.
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Ingresos

ano xan feb mar abr mai xun xjul ago stp outt nov dec Total

2020 114.119 112.605 125.754 89.834 127.605 127.730 151.772 134.593 135.134 121.771 125.834 158.322 1.525.075

2019 118.771 119.153 129.790 129.353 161.087 129.422 143.739 106.780 99.626 136.688 114.269 137.421 1.526.099

A distribución de traballos no 2020 segue a ser a mesma que no 2019. As obras de edificación

seguen a ser a tramitación colexial fundamental, seguida de lonxe polas obras ordinarias e, aínda

máis polas pericias (informes, certificados, tasacións, parcelacións…). As demolicións comezan a

ser irrelevantes así como xa o son na tramitación os instrumentos de planeamento e proxectos de

urbanización.

Normativa técnica e planeamento
As consultas sobre edificación mantensen no rango do ano anterior (+1%), incrementándose as

urbanísticas (+7%) mais especialmente as de tramitación xeral (+54%) e expedientes (+23%). Malia

o incremento global de consultas nun 24%, o tempo medio de resposta reducíuse nun 10%. Como

xa se comentara outros anos, semella que estamos nun tempo medio de resposta moi optimizado

e que variacións de ±20% non din nada sobre o absoluto do prazo.
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Na táboa que segue detállanse as consultas feitas mediante a plataforma web:

ano 2020 2019 ∆ 2020/2019 ∆ 2020/2019

ámbito número días número días número días

Edificación 461 1,22 464 1,46 +01 % -17 %

Urbanismo 138 1,63 129 1,68 +07 % -03 %

Tramitación Xeral 694 0,93 451 1,03 +54 % -10 %

Tramitación Expedientes 1.121 0,81 909 0,83 +23 % -02 %

Total 2.412 0,97 1.949 1,08 +24 % -10 %
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ÁREA DE INFORMÁTICA

Introdución

A continuación descríbense esquematicamente os principais traballos realizados pola Área de

Informática no ano 2020. Nesta exposición non se inclúen as tarefas de mantemento e soporte de

sistemas ou aplicacións, así como as actividades ou traballos ordinarios de soporte e atención a

áreas/usuarios internos.

A irrupción da pandemia do coronavirus no mes de marzo condicionou fortemente os traballos da

Área de Informática durante o ano 2020, que se orientaron en boa medida a garantir neste novo

contexto operativo a continuidade dos servizos existentes (visado, asesoramento,...) e a dar

soporte tecnolóxico ao aumento na provisión de outros (eventos en liña, formación on-line,...).

Implantación do teletraballo

Dispuxéronse os medios e procedementos para permitir que os traballadores do COAG poidesen

realizar as súas tarefas a distancia con pleno acceso remoto ás ferramentas e recursos dixitais

necesarios para acometer o seu traballo:

● Dotación de medios de acceso remoto seguro (VPN) á contorna dixital de traballo da

organización.

● Establecemento de protocolos de seguridade e formación aos traballadores.

● Disposición de medios de virtualización de equipos persoais a modo de respaldo.

● Dotación dunha centraliña virtual temporal. Esta centraliña virtual estivo operativa como

medio exclusivo para a comunicación ate a volta ao traballo presencial de parte dos

traballadores, momento no que pasou a utilizarse como centraliña secundaria

exclusivamente para a comunicación dos traballadores en remoto.

● Aumento das medidas de seguridade e monitorización dos sistemas de información, nun

contexto de aumento do risco tecnolóxico.

De maneira xeral pódese considerar que, desde que se declarou o estado de alarma o 14 de

marzo, a organización interna tivo plena operatividade para realizar as tarefas vinculadas ás TIC en

modalidade teletraballo.

Tramitación de traballos profesionais

Realizáronse diversas adaptacións para axustar a tramitación de traballos profesionais ás

circunstancias xurdidas coas restriccións da mobilidade:

● Adaptación do procedemento para a entrega e custodia dos Libros de Ordes e Asistencias

e dos Libros de Incidencias.

● Adaptacións para ampliar a vixencia dos certificados electrónicos emitidos pola FNMT

máis alá da súa caducidade.
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● Incorporación da posibilidade para os directores de obra de xestionar o Libro de Ordes e

Asistencias integramente en formato electrónico a través da nova aplicación coordinada

polo CSCAE.

Por outra parte, lanzouse en modo “beta”, de uso voluntario para colexiados, o novo COAGEstudio

web, co obxecto de iniciar o seu depregamento e axustar coa colaboración dos colexiados

usuarios o funcionamento da nova ferramenta para xestionar desde o estudio a tramitación dos

traballos profesionais no COAG.

Interoperabilidade coas AAPP

Durante o 2020 retomáronse os traballos coa Xunta de Galicia para que, a través do nodo neutro

de interoperabilidade “pasaxe”, a Xunta poida fornecer ás distintas AAPP galegas (concellos,

consellerías, etc.) a documentación dos traballos profesionais tramitados no COAG, coa

autorización dos seus autores, a fin de que esta documentación sexa incorporada de xeito

automático aos expedientes administrativos correspondentes a través dun localizador na

solicitude (código de expediente e traballos). Con isto, ademais de mellorar e axilizar as xestións,

evítase a problemática existente para os colexiados cos portais de entrada da documentación nas

diferentes AAPP (distintos criterios e formatos, limitacións de tamaño, do número de arquivos,

etc.).

En paralelo, sumáronse novos concellos ao servizo de interoperabilidade que fornece

directamente o COAG ate a posta en marcha definitiva do servizo a través de “pasaxe”. Este

servizo é análogo ao que utiliza o Concello de Vigo desde o ano 2010. Os concellos de Lugo, así

como os 68 concellos aos que dá soporte a Deputación da Coruña, puxeron en funcionamento a

interoperabilidade directa co COAG no 2020. Asinouse asimesmo o convenio para a posta en

marcha do servizo no Concello de Pontevedra. Finalmente, mantivéronse contactos cos concellos

da Coruña e Santiago para o establecemento da interoperabilidade cos mesmos.

Novos sistemas e soporte para a formación on-line e os eventos en liña

Inda que desde o ano 2015 o COAG xa viña realizando actividades de formación apoiadas en

ferramentas on-line (primeiramente a través moodle.coag.es, e posteriormente incorporando

ademais os seminarios en liña), a partires do mes de marzo incrementouse substancialmente a

oferta de cursos en liña, así como de eventos web de outras temáticas.

Como consecuencia, dispuxéronse os medios e acometéronse as tarefas necesarias para dar o

soporte tecnolóxico adecuado á nova demanda cun tempo de despregamento reducido:

● Incremento das capacidades dos servidores da plataforma moodle.coag.es, para acoller

unha maior carga e unha maior concorrencia de usuarios, así como un repositorio para

gravacións.

● Análise, aprovisionamento, configuración e soporte das ferramentas para eventos en liña

(seminarios web, realización de talleres ou traballo en grupos,...).

● Soporte a ponentes: verificación dos medios e capacidades (provisión e entrega, no seu

caso), “entrenamento” no manexo das plataformas, atención de incidencias no directo.
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● Soporte a asistentes e ao desenvolvemento dos propios eventos en liña: incidencias,

dificultades na conexión, son, imaxe, vídeos, etc…
● Procesamento, edición e publicación das gravacións.

Análise para a actualización do ERP (vertente TIC)

Acometénrose os traballos de análise TIC de alternativas e provedores, así como de planificación,

para a actualización do ERP do COAG, sistema de información que dá soporte á operativa

económica interna. Finalmente, decidiuse optar pola actualización desde o NAV actual “on

premise” a “Business 365” na “nube”, co obxectivo de dispoñer dun ERP que permita unha áxil

actualización e incorporación de novas funcións. Está previsto rematar a actualización do ERP a

finais de 2021.

Outros desenvolvementos e traballos

● Melloras de seguridade e entregabilidade do mail nos dominios @coag.es e

@colexiodearquitectos.org. Fíxose unha implantación exhaustiva, nos distintos sistemas

que envían correo dos dominios @coag.es (colexiados, institucional) e

@colexiodearquitectos. org (organización interna, xestións) dos protocolos DKIM, SPF e

DMARC, co obxecto de mellorar a entregabilidade (non spam) e paliar a suplantación de

enderezos para determinadas prácticas como o pishing no correo de ditos dominios.

Neste mesmo sentido, todo o correo automatizado das xestións colexiais encamiñouse a

través dun único sistema “na nube” para mellorar o seu control e entregabilidade.

● Colexiación 2021. Configuracións e automatización da campaña de colexiación e servizos

voluntarios.

● Premios, plataforma online. Adaptacións das condicións de presentación e disposición e

soporte da plataforma para a presentación das diferentes obras candidatas aos premios

GDA2020 e aos premios da Xunta 2020.

● Soporte á participación telemática nas Xuntas Xerais. Incorporáronse melloras na

participación por vía telemática nas Xuntas Xerais e deuse soporte á organización e

desenvolvemento de estas.

● Xestións dosier de prensa. Fixéronse xestións coa axencia de prensa do COAG e a

entidade CEDRO para poder difundir aos colexiados suscritos, coas oportunas licencias de

propiedade intelectual, o dosier de prensa diario das noticias de Galicia relacionadas co

ámbito da arquitectura.

● Sistema de cita previa e de rexistro de asistencia. Desenvolveuse un módulo para a

xestión da cita previa na asistencia presencial aos centros do COAG. Así mesmo, púxose en

marcha un sistema de rexistro de asistencia aos centros, con independencia da cita previa,

que permite coñecer o número de persoas -colexiados, cidadás, provedores- que asisten

presencialmente aos centros, a frecuencia, e os motivos (xestións, consultas, achegas de

documentación,...).

● Sistema de avaliación de consumo de servizos web. Desenvolveuse un módulo para

avaliación estatística anónima do nivel de consumo dos servizos web ofertados polo COAG

aos colexiados, que permitise un mellor coñecemento para a mellora dos mesmos.

● Estatísticas de tramitación de traballos profesionais. Colaborouse co CSCAE na achega

das estatísticas de visado nos novos formatos establecidos.

27 de 85



● Plataforma de visado interterritorial. Colaborouse co CSCAE na especificación de

requisitos de contratación e test da plataforma de visado interterritorial.
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COMISIÓN DE CONCURSOS

Un dos propósitos esenciais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é procurar a mellora da

actividade profesional dos arquitectos, así como realizar os servizos de interese xeral propios de

Arquitectura e Urbanismo que se consideren axeitados, ou que se encomenden aos poderes

públicos de conformidade coa lei, todo de acordo con:

o O texto refundido da Lei estatal 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios profesionais, e da lei

autonómica 11/2010, do 18 de setembro.

o Os Estatutos do Colexio de Arquitectos aprobados segundo o Decreto autonómico 105/2016,

e

o Os Estatutos do CSCAE, aprobados segundo o Real Decreto do Ministerio de Fomento

número 129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais dos Colexios de

Arquitectos e do seu Consello Superior.

Así, nesta liña de actuación, con coñecemento do decano e da secretaría colexiada, así como co

propio coñecemento a través da Xunta de Goberno colexial do responsable desta área, que despois

das eleccións do 27 de maio de 2019, foi designado D. Antonio Davila Alonso, Vogal pola delegación

de Vigo na Xunta de Goberno, leváronse a cabo as seguintes accións:

A. ÁMBITO DOS CONCURSOS

Neste exercicio leváronse a cabo as seguintes accións (a partir de marzo de 2021):

o Garantir a transparencia das competicións convocadas polas distintas Administracións.

o Seguimento dos concursos que traballan na plataforma de concurso público CSCAE, na que o

COAG estableceu un acordo para ofrecelo subscrición aos seus colegas.

o Neste ano fíxose unha proposta de acordos de colaboración colexial no anuncio dos

seguintes concursos públicos: (*), indicando a continuaciónestado a partir de hoxe, o seu

estado en maiúsculas.

1. Co Concello de Tui: Concurso de proxectos a nivel de ideas para a reorganización da

fronte fluvial do río Miño ao seu paso pola cidade de Tui. (COAG Vigo). CONVENIO

ASINADO. BASES FEITAS. FALLADO. FALLO E PUBLICACIÓN EN O PÁXINA WEB DO

COLEXIO

2. Co Concello de Ames:Concurso para a construción dun edificio multifuncional de lecer,

cultura e promoción económica dirixido a mozos e persoas en risco de exclusión social.

(COAG Santiago). CONVENIO ASINADO. BASES FEITAS. FALLADO. FALLO E PUBLICACIÓN

NA PÁXINA WEB DO COLEXIO

3. Co Concello de Vilagarcia: Concurso de proxectos coa finalidade de executar unha

piscina, así como a reorganizar a súa contorna, na praia da Concha-Compostela.

CONVENIO ASINADO. BASES FEITAS. FALLADO. FALLO, APERTURA PENDENTE DA

APERTURA DE PLICAS.
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4. Co Concello das Pontes de García Rodríguez:Concurso de ideas coa intervención dun

xurado para mellorar as condicións de urbanización de dúas prazas públicas. (COAG

Ferrol). CONVENIO ASINADO. BASES FEITAS. PENDENTE QUE O CONCELLO NOTIFIQUE O

CAMBIO DE ÁMBITO DUNHA DAS PRAZAS.

5. Co Concello de Ourense: Concurso de ideas para a posta en valor e mellora dos paseos

fluviais á beira do río Miño, ao seu paso pola cidade de Ourense. (COAG Ourense).

ASINADO CONTRATO MENOR. PRIMEIRA VERSIÓN DE BASES FEITAS. REVISIÓN

PENDIENTE DO CONCELLO

6. Co Concello de Xove: Concurso de ideas para a renovación e remodelación da praza,

renovación estética do complexo construído e a accesibilidade que conforma o citado

centro cívico municipal, para posteriormente acometer as obras de mellora e renovación

da mesma. ESPECIFICACIÓNS PARA PREPARAR A AUDITORÍA ENERXÉTICA ELABORADA E

PAGADA. FALTA ELABORAR UN NOVO CONVENIO ESPECÍFICO E PREPARAR

POSTERIORMENTE AS BASES DO CONCURSO.

7. Co Concello de Bueu: Concurso de ideas para mellorar as condicións de urbanización do

barrio de Banda do Río, para posteriormente contratar o Plan Director de Barrio. (COAG

Pontevedra). CONVENIO ENVIADO. ACEPTADO POLO CONCELLO. EN FASE DE REVISIÓN

POLOS SERVIZOS JURÍDICOS DO COAG

8. Co Concello de Sanxenxo e Portos de Galicia: Concurso de ideas para a remodelación e

ampliación dos terreos ocupados polo actual porto de Portonovo. Coa participación do

Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos. (Sede COAG). CONVENIO EN

FASE DE DISCUSIÓN.

9. Co Concello de Sober: Concurso de proxectos, a nivel de anteproxectos, para lograr a

construción dun edificio para o centro de interpretación do viño Amandi. (COAG Lugo).

CONVENIO ENVIADO. EN FASE DE DISCUSIÓN

10. Coa empresa Tejas Verea (Mesía): Concurso de premios dirixido a arquitectos para

premiar obras ou solucións destacadas en cubertas feitas con tella cerámica (nova

construción e rehabilitación), feitas coa súa tecnoloxía. ACORDO ENVIADO. EN FASE DE

ACEPTACIÓN.

11. Co Concello de Pontevedra:Concurso de anteproxectos para intervir e mellorar o

contorno do río Gafos ao seu paso pola cidade de Pontevedra. (COAG Pontevedra).

CONVENIO ENVIADO. NON CONTESTADO

12. Co Concello de Poio:Concurso de ideas para a mellora e mellora das condicións de

urbanización do CHA da vila de Combarro. (COAG Pontevedra). CONVENIO ENVIADO.

NON CONTESTADO

13. Coa Xunta de Galicia:Concurso para seleccionar tres prototipos para instalacións

modulares para o seu uso en pequenos establecementos de comida e bebida

(chiringuitos) en praias naturais e urbanas, así como en zonas costeiras de Galicia. (Sede

COAG). CONVENIO ENVIADO FORMALMENTE. NON CONTESTADO

14. Co Concello de Bande: envío de bases normalizadas, a través da JD de Ourense, para a

elaboración dun posible acordo para a zona das augas termais de Bande. (COAG

Ourense). CONVENIO TIPO ENVIADO. NON CONTESTADO

15. Co Concello de Coruña: envío de bases estándar, a través do JD da Coruña, para realizar

diversas accións na cidade. (COAG A Coruña).ACORDO TIPO ENVIADO. SIN NOTICIAS.

30 de 85



Ademais, participaron como xurado en varios concursos que outras administracións convocan, co

nomeamento dun xurado como:

1. Concello de A Estrada. Concurso de proxectos para a humanización da praza da Feira, a

rúa Ulla e os seus arredores.

2. Xunta de Galicia. Concurso de ideas (anteproxectos) coa intervención dun xurado, para

o deseño do Centro de promoción e imaxe de produtos agrícolas, gandeiros e forestais

de Galicia

3. Concello de Vigo. Conexión peonil Rúa Serafín avendaño - Vía Norte

Non se enviou ningún xurado ao seguinte concurso, debido aos considerados deficientes no contido

das súas bases, aquí:

1. Clúster TIC e Universidade da Coruña. Concurso de proxectos coa intervención dun

xurado para a redacción do proxecto, xestión de obras e obras de seguridade e saúde do

centro de servizos avanzados e estudo detallado da rehabilitación da fábrica de armas

para a Cidade das TIC

B. ÁMBITO COMUNICACIÓN

Mensualmente, e cunha antelación quincenal, elabórase un informe desas normas de interese para a

profesión, publicado diariamente no DOG galego, que se envía aos membros inscritos no servizo de

Recadación Reguladora; no BOE; nos BOP provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra; así

como no Boletín Oficial da CEE.

Así, no ano 2020, realizaron as seguintes comunicacións os membros adscritos a este servizo

colexiado, que foron comunicadas ao secretario colexiado para instar a súa difusión, nas seguintes

datas:

o 20 de xaneiro 2020: Anunciado o 13/ 01

o 20 de febreiro 2020: Anunciado o 02/ 03

o 20 de marzo 2020: Anunciado o 31/ 03

o 20 de abril 2020: Anunciado o 30/04

o 20 de maio 2020: Anunciado o 01/ 06

o 20 de xuño 2020: Anunciado o 30/ 06

o 20 de xullo 2020: Anunciado o 31/ 07

o 20 de agosto 2020: Anunciado o 01/09

o 20 de setembro 2020: Anunciado o 30/09

o 20 de outubro 2020: Anunciado o 02/ 11

o 20 de novembro 2020: Anunciado o 30/11

o 20 de decembro 2020: Comunicado o 01/08/2021

Todos os informes pódense atopar na seguinte ligazón: http: //www.coag.é/normativa/gl/default. asp

Entre outros, en 2020 destaca a publicación da seguinte lexislación, contida nos informes anteriores:

TÉCNICA
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● PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN DE LIÑAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAIXA
TENSIÓN. Resolución do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas do
Ministerio de Economía, Emprego e Industria, pola que se regula o procedemento de
rexistro das liñas eléctricas de distribución de baixa tensión (código de procedemento
IN407D).

● CALIDADE DA AUGA. DIRECTIVA EUROPA. Directiva (UE) 2020/2184 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2020, sobre a calidade da auga destinada
ao consumo humano (versión refundida)

● REQUISITOS MÍNIMOS PARA A REUTILIZACIÓN DA AUGA. REGLAMENTO EUROPEO
Regulamento (UE) 2020/741 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de maio de
2020, sobre os requisitos mínimos para a reutilización da auga

SECTORIAL

● REDE NATURA 2000 DE GALICIA. Decreto 37/2014, do 27 de marzo, da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

● REGULACIÓN DA LEI DA PAISAXE DE GALICIA. Decreto 96/2020, do 29 de maio, da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

● ORIENTACIÓNS DA PAISAXE DE GALICIA. Decreto 238/2020, do 29 de decembro, da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

● LEI DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, da
Presidencia da Xunta de Galicia
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Tra-las eleccións de 27 de maio de 2019, foron designados responsables desta comisión as

seguintes persoas, (sesións de 12/2019 de 1 de agosto e 13/2019 de 12 de setembro- circular

colexial nº 19 de 24/09/2019):

· Comisión de Comunicación Dona Elena Ampudia Aixendri (Responsable): Dona Elvira

Carregado Pazos e D. Angel Cid Carballo

Durante o ano 2020, publicáronse un total de 510 novas na páxina web, un 4% menos que no ano

2019 (532).

Realizouse o envío de 46 Circulares, das que 30 corresponden á Secretaría e outras 16 ás distintas

Delegacións.

Fixéronse un total de 246 envíos por correo electrónico aos colexiados, entre os envíos xerais e os

específicos de cada Delegación.

Realizouse o envío de 51 Boletíns de Información semanal, contendo as novas activas na páxina

web, que se remite a todos os colexiados os mércores.

No apartado na páxina web chamado “COAG Actúa”, están recollidas as distintas actuacións

levadas a cabo polo Colexio en defensa dos intereses da profesión. Durante o ano 2020 leváronse

a cabo as seguintes:

Data Concepto

23/12/2020
Consulta previa sobre a Lei de Arquitectura de Galicia

14/12/2020
Escrito do COAG á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación á «Información pública de la
declaración de la necesidad de ocupación». «Proyecto Constructivo para la supresión de los Pasos a Nivel
de los PP.KK. 428/980 y 429/811 de la Línea León-A Coruña»

10/12/2020
O Concello de Bande desestimou o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da
licitación para contratar os servizos de arquitectura para a redacción do proxecto técnico de execución de
rehabilitación integral da Reitoral de Santa Comba, Bande.

11/11/2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Bande para a
adxudicación do contrato de servizos de arquitectura para a “ Redacción do proxecto técnico de
execución da rehabilitación da Reitoral de Santa Comba, Bande” (número de expediente 1040/2020)

15/09/2020
O COAG constitúese en parte, en defensa das competencias profesionais, nos autos tramitados no
Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vigo relativo ao Recurso contencioso-administrativo
núm. 134/2020 interposto contra a inadmisión polo Concello de Vigo de IEES subscritos por enxeñeiros
industriais. O COAG foi emprazado como interesado polo Concello de Vigo.

13/08/2020
O Concello de Narón desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da
licitación para a adxudicación do Contrato de servizos de dirección de obra, dirección de execución e
coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do Muíño de Xuvia

12/08/2020
Resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia en relación ao Recurso especial
do COAG en impugnación da licitación do Concello de Sada para adxudicar “Asistencia técnica para a
redacción do Plan Especial de Protección, Ordenación, Infraestruturas e Dotacións de Veigue”.
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07/08/2020
O COAG traslada ao Concello de Lugo consulta en relación coa licitación do Servicio da dirección de obra,
dirección de execución material e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución
das obras e “Actuaciones relacionadas con línea de actuación 6 del proyecto muramiñae”.

29/07/2020
O Coag interpón recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de Galicia, en impugnación da Licitación polo Concello de Sada para adxudicar a
contratación da “asistencia técnica para a redacción do plan especial de protección, ordenación,
infraestruturas e dotacións de Veigue” Expediente: 2020/c004/000005.

22/07/2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de Narón
para a adxudicación do contrato de servizos para a dirección de obra, dirección de execución e
coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do Muíño de Xuvia, incluída na EDUSI
«Ría de Ferrol, cidade 2020»

20/07/2020
O COAG presenta suxestións no trámite de audiencia ao anexo con modelo de «Informe de avaliación do
edificio» do Decreto polo que se regula o Informe de Avaliación de Edificios e se crea o seu rexistro na
Comunidade Autónoma de Galicia

10/07/2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de Porto
do Son para adxudicar o contrato de servizos «Redacción do proxecto básico e de execución para
execución de sentencia no portal 2 do edificio Maraxiña»

06/07/2020
O concello da Coruña modifica os pregos e convoca unha nova licitación para a adxudicación do contrato
de servizos para a redacción de proxecto construtivo, dirección de obra e coordinación de seguridade e
saúde correspondentes ás obras do «Plan de humanización e naturalización do paseo marítimo de A
Coruña»

03/07/2020
O COAG presenta alegacións fronte á aprobación inicial da relación de postos de traballo (RPT) do
Concello de Betanzos

01/07/2020
O Consorcio de Santiago desiste do procedemento de licitación que convocara para a adxudicación do
contrato de «Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud y
la dirección facultativa de la obra de sustitución de la cubierta del Pazo de Raxoi en Santiago de
Compostela» estimando parcialmente o recurso de reposición que fora interposto polo COAG

11/06/2020
Carta remitida a los ayuntamientos de Galicia destacando la importancia de la actividad urbanística

03/06/2020
O concello de Lugo estima parcialmente as alegacións que presentara o COAG o 2 de febreiro de 2020 á
aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello

01/06/2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do Consorcio da Cidade de Santiago
para a adxudicación do contrato do contrato de servizos de redacción de proxecto básico e de execución
e do estudo de seguridade e saúde e a dirección facultativa da obra de substitución da cuberta do Pazo
de Raxoi en Santiago de Compostela

25/05/2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do concello da Coruña para a
adxudicación do contrato de servizos para a redacción do proxecto construtivo, dirección facultativa e
coordinación de seguridade e saúde correspondentes ás obras do “Plan de humanización e naturalización
do Paseo Marítimo de A Coruña”

23/04/2020
Consulta á Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo obre susos dos «almacéns» definidos
no Anexo I do Regulamento da Ley do Solo de Galicia

17/02/2020
Alegacións ao proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para intervencións nos bens
integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia

02/02/2020
Alegacións á Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello de Lugo

17/01/2020
Resolución do Recurso de reposición licitación da sede do Instituto Galego de Física e Altas Enerxías
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No que fai ás redes sociais, a actividade levada a cabo no ano 2020 foi a seguinte:

Facebook Twitter Instagram

·  3.973 fans
·  463 posts.
· 1.420.595 impresións (veces que

se ve).
· 352.365 persoas viron publicacións
· Alcance semanal sobre 6.700 –

7.000 persoas.

· A 3ª máis vista dos COAs de
España, tras Madrid e Cataluña

·  6.303 seguidores.
·  567 tuits
· 678.800 impresións (veces que se

ve).

· 6.800 seguidores
·  373 publicacións
·  10.151 impresións por semana.

35 de 85



COMISIÓN DE FORMACIÓN

ESTRUTURA

As Comisión de Formación estivo, ao longo do ano 2020, integrada por Ramón Montero Cereijo

(Vogal), Elena Ampudia Aixendri (Decana) e Manuel Rodríguez Carazo (Presidente da Delegación

de Vigo).

I. SERVIZO DE FORMACIÓN:

Impulsouse novamente a actividade formativa do Colexio a través de cursos propios, convenios

con entidades externas de formación e organización de diferentes eventos e xornadas de contido

técnico nas Delegacións.

Definíronse os criterios para a articulación dos contidos a abordar dentro das actividades

formativas do COAG, establecéndose as seguintes modalidades:

MODALIDADE

FORMATIVA

CONTIDOS QUE DESENVOLVE

1
CURSOS PROPIOS

· actualización

profesional

[<30h]
·

especializació

n [>30h]

Materias que son inherentes e específicas da arquitectura e o seu

ámbito competencial

2
OFERTAS COLECTIVAS

DE ENTIDADES DE

FORMACIÓN EXTERNA

Materias que son transversais a outras disciplinas, pero que son

demandadas polos colexiados por supoñer unha mellora na súa

capacitación profesional (ferramentas informáticas, habilidades, etc)

3
XORNADAS TÉCNICAS Aspectos técnicos de gran especificidade relacionados coa aplicación e

empleabilidade de materiais e productos concretos vinculados ó sector

da construcción.
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1 |CURSOS PROPIOS. LIÑAS ESTRATÉXICAS E CRITERIOS DE DESEÑO. PROPOSTA INICIAL 2020

Ao inicio do ano, definíronse, como é habitual, as liñas de traballo, profundizando e optimizando

os obxectivos definidos durante o ano anterior, ampliando a oferta formativa con dúas liñas

formativas máis (un total de 6) e aumentando notablemente tanto o número de horas de

formación ofertadas como o de alumnos e o de horas totais cursadas.

Continuouse a impulsar a actividade formativa do COAG, desenvolvendo as liñas estratéxicas do

servizo, co obxectivo de adecuar a oferta formativa ás necesidades e demandas reais dos

colexiados. Como aspectos necesarios para a consecución de ditos obxectivos, as accións

formativas do COAG deséñanse para dar cumprimento a:

1. OBXECTIVOS DE CALIDADE E DOS CONTIDOS ABORDADOS

➢ A formación propia do Colexio de Arquitectos debe ser unha formación especializada nas

materias que forman parte do ámbito competencial directo dos arquitectos, e debe

estar orientada, deseñada e dirixida, de forma particularizada (tanto en contidos coma

en formato), a dar cobertura ás necesidades dos arquitectos de Galicia. Por este motivo

➢ Por este motivo, descártanse os cursos de contido “xeralista” e estandarizado, e

desenvólvense temáticas deseñadas especificamente para dar resposta ás

particularidades do noso colectivo.

➢ Priorízanse os enfoques prácticos das accións formativas, de forma que o

aproveitamento da adicación presencial por parte dos alumnos sexa máximo,

complementándose, cando é necesario, a carga teórica co apoio da plataforma de

formación on line.

➢ Con anterioridade á situación sanitaria desencadeada pola pandemia da COVID-19, o

COAG estaba a afondar en metodoloxías que permitían complementar o

desenvolvemento dos cursos poñendo a disposición dos alumnos na plataforma de

formación on-line actividades (de carácter voluntario ou non, en función do curso) tales

como tests de autoavaliación, exercicios prácticos, que, tutelados polos profesores,

axuden a fixar os conceptos básicos, a resolver as dúbidas e a ter un marco onde aplicar

os coñecementos adquiridos, con moi boa aceptación por parte dos colexiados. Ademáis,

comenzaronse a desenvolver contidos complementarios en formato on line, mediante

seminarios web impartidos en directo, tamén con boa aceptación por parte dos

colexiados.

2. OBXECTIVOS DE DESEÑO E DE MODALIDADE DAS ACCIÓS FORMATIVAS

Os perfís dos alumnos que utilizan o servizo de formación do COAG e moi diverso, non só en

intereses temáticos, senón tamén en idades, dispoñibilidade de tempo, dispoñibilidade

económica, idades, circunstancias persoais e profesionais.

Por iso, e tras analizar os datos das enquisas respostadas por eles e os extraídos dos participantes

nos diferentes cursos propios, e co obxecto de que todos os colexiados interesados en formarse
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en diferentes aspectos podan acceder a formación que lles resulte compaxinable coas súas

circunstancias, o COAG desenvolve, de maneira simultánea, dúas tipoloxías formativas:

2.1. Cursos de actualización profesional.

Cursos de duración breve (inferior a 30 horas) sobre materias concretas e acoutadas.

Dirixidos fundamentalmente a cubrir as necesidades dos colexiados que teñen interese en

manter actualizados os seus coñecementos pero contan cunha dispoñibilidade de tempo

ou de medios limitada. Tendo en conta o perfil dos destinatarios principais, este tipo de

cursos convócanse nun número de edicións proporcional á demanda xerada, e en

diferentes ubicacións, co obxectivo de facelas o máis accesibles posibles ao máximo

número de colexiados.

2.1. Cursos de especialización

Cursos destinados a cubrir a demanda de formación ampla e especializada. O número de

colexiados que demandan este tipo de formación é, en global, inferior ao número de

colexiados que demandan cursos de actualización, xa que supoñen unha inversión

económica e de tempo moito mais elevada. Por este motivo, ábrense aos alumnos nunha

edición única (salvo casos moi excepcionais de demandas extraordinarias sobre temas de

actualidade, como foi o caso do curso de Servidumes e Limitacións Sectoriais no

Urbanismo, celebrado en maio e xuño en tres ubicacións).

Cursos de duración superior a 30 horas (e ata 400), nos que se desenvolven en

profundidade materias relacionadas con diferentes ámbitos. Contan, na maior parte dos

casos, con recoñecemento e valoración por parte de organismos oficiais (EGAP, por

exemplo).

3. OBXECTIVOS ECONÓMICOS

No deseño das actividades formativas dáse cumprimento a unha dobre esixencia económica:

3.1. Que, en aplicación do disposto na Lei 25/2009, as actividades formativas sexan sostibles

mediante os ingresos obtidos das matrículas dos alumnos.

3.2. Que os prezos de matrícula estean nun rango considerado “razoable” polos colexiados, de

forma que sexan accesibles, sen que por iso se perda a atención personalizada e particularizada

aos alumnos.

4. A SITUACIÓN SANITARIA XERADA POLA COVID 19

Se ven é certo que con anterioridade a marzo de 2020 estábase xa a traballar en metodoloxías

non dependentes ao 100% da presencialidade e da participación en tempo real, que fosen

capaces de facilitar aos colexiados a conciliación da participación nas actividades formativas coas

responsabilidades laborais e persoais e dar, polo tanto, viabilidade real á necesidade de formación
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continua, a pandemia da COVID-19 veu a dar un xiro de 360º neste proceso que, ata o momento,

viñase facendo de maneira gradual.

As medidas de distanciamento social e de limitación da mobilidade xeográfica vixentes dende

marzo facían inviable o plan de formación apoiado nos criterios de deseño aprobados.

Ante esta situación, optouse por adaptar toda a actividade formativa a metodoloxías non

dependentes da presencialidade, que permitiron:

Facilitar o acceso a todos os colexiados á actividade formativa do COAG, xa que:

- A formación é igualmente accesible para todos os colexiados, con independencia do seu

lugar de residencia. Este aspecto é especialmente importante para os colexiados que

residen fora das sete cidades, que teñen especiais dificultades á hora de acceder á

formación presencial.

- Os horarios das actividades de seguimento en directo modifícanse para adaptarse ás

franxas horarias preferidas polos colexiados. Ao non ter que concentrar horarios en días

completos para aproveitar desprazamentos, as programacións poden estruturarse en máis

xornadas de duración inferior, de maneira que sexan compatibles co desenvolvemento da

actividade profesional. Ademáis, para os colexiados que o prefiran, habilitase a opción do

seguimento en diferido.

- Ao non depender da presencialidade, amplíase de maneira relevante a escala. O número

de destinatarios potenciais aumenta de manera relevante sen que iso supoña un aumento

dos custes, o que traduce nunha considerable reducción dos prezos de matrícula.

Elimínanse tamén os cursos de desprazamento (tando de colexiados que asisten aos

cursos coma de ponentes, o que redunda tamén na reducción dos importes das

matrículas).

- Facilítase o acceso a formadores de todo o mundo. De feito, nalgúns cursos temos

contado con formadores de países de América, o que sería inviable en modadlidades máis

dependentes da presencialidade.

Ademáis, a nova metodoloxía permite mellorar outros aspectos das actividades formativas, coma:

- Os materiais facilitados aos alumnos, que inclúen as grabacións dos seminarios web y

talleres celebrados no contexto do curso.

- A atención dos ponentes, que vai máis aló da súa participación na actividade presencial,

estando ó dispor dos alumnos a través dos foros para resolución de dúbidas durante as

semanas posteriores á celebración dos seminarios web.

- O número e variedade de actividades coas que contan os alumnos é considerablemente

superior (tests de autoavaliación, foros para debate, talleres, seminarios web, exercicios

prácticos, etc), o que enriquece e complementa de forma moi positiva o contido dos

cursos. Ademáis, permite con maior facilidade potenciar os aspectos máis prácticos e

participativos.

- A redución dos custes e o aumento de escala fan viable a organización de xornadas
formativas de tipo divulgativo (non cursos), en liña, gratuítas, de duración breve (2-4
horas) a cargo de expertos nas materias a tratar, e outros formatos (debates, mesas
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redondas, palestras) interesantes e complementarios aos formatos tradicionais. No anexo
de actividades realizadas inclúense tamén ás deste tipo.

5. LIÑAS TEMÁTICAS A DESENVOLVER

Durante o ano 2020, no deseño das actividades formativas de actualización profesional,

desenvolvéronse e potenciáronse 6 liñas temáticas, incrementándose nunha máis a oferta do ano

anterior:

A continuación, descríbense os contidos de cada unha delas, xunto cos cursos desenvolvidos e os

datos máis significativos de cada un deles:

LIÑA 1: METODOLOXÍA BIM PARA ARQUITECTOS [BIM]

Tenta ser unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno

de traballo baseado en procesos BIM. Para iso, o arquitecto terá que:

➢ Coñecer os aspectos fundamentais da metodoloxía: as posibilidades, cualidades e

potencialidades dos procesos BIM no sector da edificación

➢ Tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

➢ Coñecer los aspectos clave para a implantación da metodoloxía BIM nun estudo de

arquitectura.

En 2020, as accións formativas en metodoloxía BIM desenvolvidas, estiveron enmarcadas dentro

das actuacións subvencionadas polo MITMA para formación en BIM de arquitectos, que estiveron

xestionadas polo CSCAE. Así, dende o COAG coordinouse e desenvolveuse a formación en BIM

destinada a todos os arquitectos de España e correspondente ao grupo integrado polos seguintes

COAS:

-        Aragón

-        Asturias

-        Castilla y León Este

-        Ceuta

-        Galicia

-        La Rioja

-        León

-        Melilla

-        Vasco-Navarro

As accións formativas desenvolvidas nesta liña, xunto cos seus datos correspondentes, inclúense

na táboa resumo final.
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LIÑA 2: PRÁCTICA PROFESIONAL [PPR]

Desenvolve os principais aspectos relacionados con exercicio profesional do arquitecto. Dirixida

fundamentalmente:

➢ A aqueles que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos

relacionados coa práctica profesional.

➢ A aqueles que se están a iniciar na práctica profesional da arquitectura.

Ao longo de 2020, desenvólvense cursos destinados a complementar o curso base, cuxa edición

máis recente tivo lugar en setembro-outubro de 2019: Trátase de cursos-taller que desenvolven

de maneira máis especializada cada unha das materias abordadas.

LIÑA 3: URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO [URB]

Comprende unha serie de cursos de diferentes tipoloxías, que desenvolven materias relacionadas

coa ordenación do territorio, a planificación territorial e urbanística, os instrumentos de xestión, a

intervención administrativa no proceso edificatorio (licenzas e outras autorizacións

administrativas, disciplina, etc) en todos os ámbitos.

A meirande parte dos cursos que integran esta liña formativa contan con recoñecemento oficial da

Escola Galega de Administración Pública. En 2020 desenvolveuse a maior parte do Curso Superior

de Técnico de Urbanismo (outubro 2019-decembro 2020) que foi necesario adaptar tamén ao

formato non presencial para darlle viabilidade.

LIÑA 4: NORMATIVA DE EDIFICACIÓN E AFORRO ENERXÉTICO [NAE]

Dentro desta liña desenvólvense as esixencias normativas da edificación e a súa aplicación

práctica. Solucións tanto para obra nova como para intervencións en edificacións existentes.

Están incluídos dentro desta liña formativa tamén os diferentes aspectos relacionados co aforro
enerxético na edificación: normativa de aplicación, ferramentas informáticas, criterios
construtivos e de deseño, rehabilitación enerxética, etc.

LIÑA 5: TECNOLOXÍA DA CONSTRUCCIÓN E REHABILITACIÓN [TCR]

Nesta liña inclúense accións formativas relacionadas con:

➢ Sistemas estruturais,  construtivos e de instalacións.

➢ Criterios e solucións para rehabilitación e intervención sobre edificacións existentes.

➢ Inspección e patoloxía.

➢ Ciclo de vida útil do edificio: matenemento.

LIÑA 6: MADEIRA [MAD]

Desenvolvida no marco do convenio subscrito entre o COAG e XERA para estas e outras

actividades, ten como obxectivo principal facilitar aos colexiados o acceso á construcción en

madeira. Inclúe cursos, visitas a obra e visitas a fabricantes.
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Esta liña en concreto, pola súa forte dependencia da presencialidade, foi a de máis difícil

adaptación (non só pola presencialidad, senón tamén pola dificultade de organizar visitas de

grupos numerosos tanto a edificios coma a empresas fabricantes) ás restriccións da COVID 19.

O seguinte esquema resume a planificación inicial de cursos por liñas formativas aprobada para

2020, coas modificacións (sombreadas en gris) introducidas como consecuencia da adaptación ás

medidas sanitarias derivadas da COVID-19 :

3 |RESUMO DE DATOS 2020

Nas táboas seguintes relaciónanse as actividades formativas desenvoltas en 2020 xunto cos

principais datos de cada unha delas.
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4 |RESUMO DE DATOS 2020 E COMPARATIVA CON ANOS ANTERIORES

Neste cadro inclúense exclusivamente os datos correspondentes aos cursos desenvolvidos, non

estando computados asistentes e horas correspondentes ás xornadas formativas e divulgativas

LIÑA FORMATIVA ALUMNOS HORAS

CURSADAS

Metodoloxía BIM para arquitectos 701 31.545

Práctica profesional 134 2.144

Urbanismo e ordenación do territorio 441 15.296

Normativa de edificación e aforro enerxético 361 3.178

Tecnoloxía da construcción e rehabilitación 441 7.960

Madeira -- --

TOTAL 2020 2.048 60.123

VARIACIÓN SOBRE ANOS ANTERIORES

TOTAL 2019 806 24.841

Variación sobre 2019(%) 254% 242,03%

TOTAL  2018 611 15.719

Variación sobre 2018 (%) 335,18% 382,48%



COMISION DE CULTURA, PUBLICACIÓNS E SOCIEDADE

A Comisión de Cultura, Publicacións e Sociedade durante o ano 2020 estivo integrada por Emma

Noriega García (responsable), Ana Isabel Couto Pérez, Clara González Gil e Anselmo Villanueva Peón.

Polo que respecta ás actividades realizadas no ámbito da Cultura, destacamos:

LIBROS COAG

Ao longo do ano 2020, realizáronse os seguintes traballos:

1. Convocouse un proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de

servizos, dun/unha arquitecto/a para realizar traballos de actualización do inventario de

libros vinculados a Libros COAG obrantes na Delegación de Lugo. Como resultado a devandito

proceso de selección saíu elixido o colexiado Evelio Sánchez Juncal, procedendo ao comezo

da realización de inventario.

2. Realizouse a campaña do Día do Libro 2020, que consistiu en aplicar un desconto do 10% en

todas as publicacións dispoñibles en LibrosCOAG desde o 23 ao 30 de abril.

3. A través da tenda LibrosCOAG, realizáronse 320 ventas. O importe das vendas consta no

servizo de tesourería do  COAG

PUBLICACIÓNS

Durante o ano 2020 non se realizaron publicacións. Iniciáronse as conversas correspondentes á

colaboración na publicación realizada sobre a obra de D. Fernando Branco Guerra.

EXPOSICIÓNS

EXPOSICION DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE.

Con motivo do Día das Artes Galegas 2020 realizouse a exposición itinerante baixo o título DOMINGO

DE ANDRADE “XENIO, GLORIA E OFICIO “, dedicada ao arquitecto Domingo de Andrade, en

colaboración coa Real Academia Galega de Belas Artes, e a través dun convenio de colaboración coa

Xunta de Galicia.

A exposición realizouse nas seguintes datas e emprazamentos:

Paseo da Alameda_ Santiago de Compostela:  desde 24 xullo a 14 de agosto

Corredoira do Seminario Menor_ Tui: desde 14 de agosto a 10 de setembro

Rúa do Paseo_ Ourense: desde 12 de setembro a 9 de outubro

Praza San Marcos_ Lugo: desde 10 de outubro a 5 de novembro.
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PROXECTOTERRA

MEMORIA DE ACTIVIDADE 2020

Ao longo do ano 2020, as actividades do ProxectoTERRA concretáronse nas seguintes accións:

1.- Mantemento da oferta de actividades complementarias para Educación Secundaria.

● Ofertáronse 66 actividades cunha demanda para 2340 escolares de ESO. Cómpre

recordar que os materiais do ProxectoTERRA para Educación Secundaria están presentes

no 100% dos centros públicos de Galicia e no 70% dos concertados e que xa teñen

participado nas nosas actividades complementarias (150) uns 52.000 escolares de ESO.

● As actividades foron adxudicadas a 1936 escolares, mais deberon reorganizarse e

aprazarse até en dúas ocasións por mor da pandemia da COVID-19 e finalmente non se

puideron desenvolver por non darse as condicións precisas, establecidas pola situación

xeral da pandemia na nosa comunidade en cada momento, con respecto aos protocolos

dos centros educativos e á normativa vixente.

2.- Mantemento de relacións institucionais na procura de colaboración no desenvolvemento das

nosas actividades:

● Xuntanzas coa Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), para establecer

actividades en colaboración.

3.- Continuación da integración do ProxectoTERRA no Plan Proxecta da Consellería de Educación,

Universidade e Formación Profesional, coa participación de 5163 alumnas e alumnos pertencentes a

35 centros escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Formación Profesional.

4.- Organización da Exposición dos 20 anos de ProxectoTERRA, finalmente aprazada ao ano 2021, que

consistirá nunha mostra dos proxectos elaborados por todos os centros educativos ao abeiro do

ProxectoTERRA durante estes vinte anos. Posta en contacto con todos os centros e profesorado

responsable das actividades desenvolvidas nos diferentes proxectos, recompilación e clasificación da

información e deseño do formato da exposición así coma dos elementos que a conformarían,

organizando os diferentes traballos necesarios para levala a cabo.

5.- Revisión e dixitalización dos contidos de Secundaria do ProxectoTERRA, “Arquitectura Popular”,

“Arquitectura Contemporánea” e “Identidade Territorial”, elaborados polos equipos multidisciplinares

seleccionados no ano anterior, para a súa posterior subida á páxina web do ProxectoTERRA e posta a

disposición de toda a comunidade educativa a través da súa implantación nas aulas virtuais.

6.- Implementación dunha guía virtual que complementa a visita e o intercambio territorial pola

cidade e ría de Ferrol, que actualiza a anterior guía existente en papel, subíndose á páxina web do

ProxectoTERRA e posta a disposición de toda a comunidade educativa, consultable nesta ligazón.

7.- Coorganización coa APLU dos seus obradoiros previstos para as etapas educativas de Infantil,

Primaria e Secundaria de Eu son inspector@ urbanístic@. Coida do territorio, coida do teu que se
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puideron levar a cabo ata o estado de alarma de marzo de 2020, cando tiveron que ser

suspendedidas todas as actividades restantes por mor da pandemia.

8.- Oferta no curso 2020/2021 a todos os centros educativos da actividade complementaria,

elaborada pola APLU coa colaboración do ProxectoTERRA, Eu son inspector@ urbanístic@. Coida do

territorio, coida do teu a través da cal o alumnado galego coñecería a labor da APLU e reflexionaría

sobre o territorio.

9.- Organización de tres formacións específicas dentro do Plan Anual de Formación do Profesorado,

no marco das formacións relativas ao Plan Proxecta e en colaboración co Centro Autonómico de

Formación e Innovación. Debido á situación da pandemia, as formacións deberon realizarse en liña,

non presenciais, empregando a plataforma Webex da Consellería de Educación, Cultura e

Universidade. As formacións foron:

● Deseño de patios e espazos educativos. Tivo lugar os días 28 e 31 de outubro, e 4 e 7 de

novembro, a cargo dos relatores Pandora Mirabilia, Estudio PEZ Arquitectos e Fermín

Gzález. Blanco - Sistema Lupo, inscribíndose 35 docentes.

● A construción do territorio e da paisaxe. Tivo lugar os días 19 e 24 de novembro, e 1 de

decembro, a cargo dos relatores Valerià Paül Carril e Rocío Romar Roel, inscribíndose 18

docentes.

● Cartografías. Tivo lugar os días 26 e 28 de novembro, e 2 e 3 de decembro, a cargo dos

relatores Estudio RURBAN, Clara Megías, Arquitectura Sen Fronteiras e Susana Trigo

Arcos, inscribíndose 27 docentes.

10.- Coordinación coa Delegación de Lugo para o envío de material do ProxectoTERRA aos centros

educativos para a realización das actividades pertinentes.

11.- Organización da participación do ProxectoTERRA e preparación do relatorio para presentar o

material PAGUS. Galicia, un país de paisaxes. no curso de verán Territorio Habitable. Expresiones

locales y estrategias territoriales. da Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,

organizado polo Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda do Goberno

Vasco en colaboración cos Cursos de Verano da UPV/EHU, para a promoción das actividades da

Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. O curso foi aprazado por mor da pandemia ao

verán de 2021.

O financiamento do ProxectoTERRA realizouse con cargo á correspondente partida orzamentaria do

COAG (13.333 €) e a cofinanciación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través

da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo xunto coa APLU (120.000 €), como

resultado do novo convenio de colaboración plurianual 2020-2021 que garante a continuidade do

proxecto e que permite manter a oferta das actividades complementarias previstas —visitas guiadas

de arquitectura e cidade e intercambios territoriais— así como a ampliación da oferta á Educación

Primaria.
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GRUPO DE TRABALLO ASUNTOS DE XENERO

Composición, Responsables:

Carmen Figueiras Lorenzo (Presidenta da delegación de Lugo), María Pierres López (Secretaria da

delegación de Pontevedra) e Elvira Carregado Pazos (Secretaria do COAG).

Actividades:

- Asistencia á reunión telemática do grupo de traballo de xénero de CSCAE, 19 de febreiro de

2020. Os temas tratados foron Protocolo contra o acoso da CSCAE, Políticas de xénero da

CAE, Accións 8 de marzo e axenda Arquitectura e a campaña #DóndeEstanEllas. Caso

Observatorio CSCAE 2030

- Asistencia ao encontro TF CAE “Women in Architecture”. 16 de outubro de 2020.

- Asistencia a “Urbanismo y Género. Otras formas de pensar la ciudad. Situación actual y

perspectivas”, doutora arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, 9 de novembro de 2020

organizado polo Observatorio de Urbanismo de Xénero de Asturias.

- Participación no lanzamento da iniciativa “Cimientos de Igualdad” co obxectivo principal de

promover a igualdade efectiva entre mulleres e homes no sector da construción. 13 de

novembro de 2020

HAI MULLERES/ HAYMULLERES

H a i M u l l e r e s 2 0 2 0 | Somos da #xeneracionIGUALDADE

O 8 de marzo de 2020 celebramos visibilizando, con imáxes dos nosos boletins #NovasdeArquitectas

de 2019 Belen Vaz, Sonia Puente, Luz Paz,Elsa Urquijo, Ana Debén, Iria Sobrino, Cristina Ansede, Paula

Feijoo, Emma Noriega, Blanca Escrigas, Fani Grandal, Yanet Ruiz, Isabel Aguirre, Aurea Soto, Nuria

Prieto, Laura Pato, Carmen Parapar, Sandra Gonzalez, Cristina G.Fontán, Carmen Figueiras, Susana R

Carballido, Ana Amado, Idoia Camiruaga, Teresa Taboas, Elvira Carregado, Paola María, María Pierres,

María F Lemos y Elena Ampudia

Publicación do boletín de #NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas durante 2020

Nº 1_2020 XANEIRO 2020. 27 de febreiro de 2020

Nº 2 _2020 FEBREIRO 2020. 7 abril 2020

Nº 3 _2020 MARZO 2020. 13 abril 2020

Nº 4+5_ABRIL/ MAIO 2020. 5 xuño de 2020

Nº 6_JUÑO 2020. 17 xullo de 2020

Nº 7+8_XULLO /AGOSTO 2020. 19 septembro 2020

Nº 9 _SEPTEMBRO 2020. 10 outubro de 2020

Nº 10_OUTUBRO 2020. 3 decembro 2020

Nº 11_ NOVEMBRO 2020. 19 decembro 2020

Nº 12_DECEMBRO 2020. 11 de xaneiro de 2021

REDES SOCIAIS
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Facebook Twitter Instagram

2060 persoas lles gusta

2130 persoas siguen

1.274 seguidores. 543 seguidores
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COMISIÓN DE URBANISMO, TERRITORIO, ADMINISTRACIÓN LOCAL

E FUNCIÓN PÚBLICA

Composición:

Vogal responsable da Xunta de Goberno: Ana Isabel Couto Pérez, coa colaboración de Anselmo
Villanueva (Presidente da Delegación de Pontevedra) e Emma Noriega García (Vogal de Xunta de
Goberno).

Actividades:

ANÁLISE E PREPARACIÓN DE ALEGACIÓNS Á LEXISLACIÓN EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA:

Revisión do PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN OS PROCEDEMENTOS PARA AS
INTERVENCIÓNS NOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA. Presentase
documento de alegacións con aportacións da Área Técnica do COAG e das diferentes Delegacións.

Revisión da Consulta Pública Previa do “Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales”. Non se presentaron observacións.

Revisión do “Borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030”. 30 de
abril de 2020. Non se presentaron observacións.

Revisión da “Orden TMA/…/2020 de…de…, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización”. Non se
presentaron observacións.

Revisión do “Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados”. Non se presentaron
observacións.

Revisión do “Anteproyecto de Ley de Arquitectura y calidad de entorno construido”. Non se
presentaron observacións.

Revisión do “DECRETO POLO QUE SE REGULA O INFORME DE AVALIACIÓN DE EDIFICIOS”.
Presentase documento de alegacións con aportacións da Área Técnica do COAG.

REVISIÓN DE PREGOS DE CONDICIÓNS:

Revisión e presentación de Alegacións ao “PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REDACCIÓN DE PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL” do Concello de Valdoviño.
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ACTIVIDADES:

24 de xaneiro de 2020, asistencia á entrega do Premio Nacional de Arquitectura a D.
Manuel Gallego Jorreto. A Coruña.

13 de febreiro de 2020, asistencia á reunión có Presidente da Xunta de Galicia en Santiago de
Compostela, xunto co resto dos membros da Xunta de Goberno.

19 de xuño de 2020, asistencia telemática á reunión do Grupo de Traballo do Observatorio de
Arquitectura do CSCAE, “GT1.2 Ciudad y Territorio Justo. Accesibilidad Universal” - Os entornos
accesibles como garantía de inclusión e equidade na Re-Construción 2030.

30 de xuño de 2020, asistencia telemática á reunión do Grupo de Traballo do Observatorio de
Arquitectura do CSCAE, “GT3 Ciudad y Territorio de Calidad” – Tratouse a calidade como valor na
aposta sectorial de Re-Construción 2030.

8 de xullo de 2020, asistencia telemática á reunión do Grupo de Traballo do Observatorio de
Arquitectura do CSCAE, “GT1.1 Ciudad y Territorio Justo. Acceso a la vivienda” - O acceso á
vivenda como dereito inaprazable na Re-Construción 2030.

30 de setembro-1 de outubro de 2020, asistencia ao CONGRESO GREENCITIES – 11º Foro de
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana”, en Málaga.

10 de novembro de 2020, asistencia telemática, como representante do COAG, á REUNIÓN
ORDINARIA “JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN DE ARQUITECTOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DE ESPAÑA – UAAP”

17 de novembro de 2020, asistencia telemática, como representante do COAG, á COMISIÓN
SUPERIOR DE URBANISMO (CSU).

20 de novembro de 2020, participación telemática na Asamblea Ordinaria do CSCAE.

25 de novembro de 2020, asistencia telemática, como representante do COAG, á ASAMBLEA
ANUAL DE LA UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS URBANISTAS (UAAU).

PRENSA:

16.08.2020. La Voz de Galicia. Sobre construcións ilegais e ordes de derribo.

08.11/2020. Faro de Vigo e 15.11.2020. La Opinión A Coruña. La ciudad que habitaremos. Ana
Rodríguez. En relación coa celebración do día Mundial do Urbanismo.
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SERVIZO DE DEONTOLOXÍA   E ASUNTOS PROFESIONAIS

PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN E SANCIONAMENTO ANO 2020

Un dos propósitos esenciais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é ordenar o exercicio

profesional no marco das Leis, garantir a observancia da deontoloxía e incompatibilidades no

exercicio da profesión, así como o respecto aos dereitos de o cidadán.

En concreto, esta asociación profesional está obrigada a garantir a deontoloxía profesional; en

segundo lugar, restablecen e desenvolven as seguintes referencias legais:

o Lei estatal 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios profesionais, modificada expresamente pola

Lei 25/2009, do 22 de decembro, dos seus artigos 2, 11 e 12.

o Lei autonómica 11/2010 do 18 de setembro, modificada pola Lei 1/2010, do 11 de febreiro,

dos seus artigos 10, 10r, 10c, 20 e 26.

o Os Estatutos do Colexio de Arquitectos de Galicia aprobados segundo o Decreto autonómico

105/2016 do 21 de xullo, nos seus artigos 5. c); 6.3. h); 7,3; 16.2.la) e d) e 17.1

o Os Estatutos do CSCAE, aprobados segundo o Real Decreto do Ministerio de Fomento número

129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais dos Colexios de

Arquitectos e do seu Consello Superior.

o O actual Código Ético para Arquitectos, aprobado pola Asemblea Xeral do Consello Superior o

20 de novembro de 2015 e que entrou en vigor o 20/11/2016.

o A Guía de procedemento para a tramitación de expedientes disciplinarios nos colexios de

arquitectos, aprobada pola Asemblea Xeral das Xuntas de Goberno do 30 de novembro de

2001, con modificacións aprobadas pola Asemblea Xeral Común do Consello Superior de

Arquitectos de España do 27 de novembro de 2009.

Para acadar estes propósitos, o COAG exerce, entre outros, funcións de xestión que evitan o

intrusismo profesional, asegurando a ética e a dignidade da profesión, tanto nas relacións mutuas

entre os arquitectos, como nas destes cos seus clientes, no tempo que o o poder exércese sobre os

arquitectos que incumpren os seus deberes colexiais ou profesionais, legais e deontolóxicos.

Así mesmo e en virtude das modificacións lexislativas das leis ómnibus estatais e galegas, que regulan

a actividade dos colexios profesionais en aplicación da Directiva comunitaria sobre a liberalización do

sector servizos, tamén é deber dos colexios profesionais resolver as reclamacións e reclamacións

relativas á actividade colexial ou profesional dos seus membros, xa sexan presentadas por calquera

consumidor ou usuario que contrate os servizos profesionais dun arquitecto, ou a través de

asociacións e organizacións de consumidores e usuarios en representación ou defensa dos seus

intereses, instruíndo, cando proceda. e polos órganos colexiados competentes, os expedientes

informativos ou disciplinarios oportunos.

Para apoiar e axudar, en maior medida, ao traballo do Colexio de Arquitectos nestes fins e funcións, a

Xunta do Goberno, no seu día, na súa sesión número 4/2012 do 26 de marzo de 2012, considerou

axeitado o establecemento e posta en marcha do SERVIZO DE DEONTOLOXÍA COLEXIAL.
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Posteriormente, e o segundo acordo da Xunta de Goberno no 14/2012 do 5 de novembro de 2012,

aprobouse o Regulamento que o ordena.

Segundo ese mesmo acordo, e de conformidade co artigo 3, o xefe da Xunta de Goberno na área da

Comisión de Ética e Asuntos Profesionais, despois das eleccións do 27 de maio de 2019, o servizo

organizouse do seguinte xeito:

o Responsable: Antonio Davila Alonso (vocal de Vigo)

o Persoal de apoio: Alberto Escobar Molinero

Todo isto co apoio da asesoría xurídica colexial

Como se recolle no apartado 2 do artigo 10 do Texto Refundido da Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de

asociacións profesionais, dende 2012 o COAG na páxina web corporativa colexiada ten unha sección

para este servizo, onde se atopa o propio Código e o Regulamento do servizo. están aloxados. Ver:

http://portal.coag.es/deontoloxia/

Ademais, o segundo establece o artigo 11 do texto refundido da Lei 2/1974 de colexios profesionais

nos seus apartados c) e d), prevese o seguinte:

o Información agregada e estatística relacionada cos procedementos informativos e

sancionadores na fase de investigación ou que alcanzará firmeza, con indicación da infracción

á que se refiren, a súa tramitación e a sanción imposta se é o caso, de acordo, en calquera

caso, coa lexislación sobre protección de datos persoais.

o Información agregada e estatística sobre as queixas e reclamacións presentadas por

consumidores ou usuarios ou as súas organizacións representativas, así como a súa

tramitación e, se é o caso, as razóns para estimar ou rexeitar a reclamación ou reclamación,

de acordo, en todo caso, coa lexislación sobre a protección de datos persoais.

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA

En 2020 este servizo realizou a actividade que se especifica sucintamente en: (*)

POR REGISTROS DE INFORMACIÓN (*)
Abríronse 15 novos casos. Deles:

1o
2o

Consideración previa do servizo
De comezo

02
13

2o Resolución 13

3o Acordo da Xunta de Goberno 12

4o Pendente de resolución (pendente) 01

5o Pendente Xunta de Goberno ou Consello de Administración 00

6o Envío á Fiscalía 02
POR COLECCIONISTAS AFECTADOS (*)
14 membros colexiados e outro 1 doutra situación víronse afectados. Deles:

CO Da delegación da Coruña 04

LU Da delegación de Lugo 00

OU Da delegación de Ourense 01
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PO Da delegación de Pontevedra 05

VIR Da delegación de Vigo 03

SA Da delegación de Santiago 00

FE Da delegación de Ferrol 00

SI Non identificado polo denunciante 01

O / Coas Doutros COA 00

O / prof A Outras situacións 01

POR TIPO DE INFRACIÓN DEONTOLÓXICA ALEGADA (*)
Identificáronse 30 supostas infraccións. Deles:

II Nas formas de exercer a profesión por parte do arquitecto 01

III Nas obrigas xerais do arquitecto 11

IV Nas súas incompatibilidades 01

V Nas relacións do arquitecto cos seus clientes 10

VIR Nas relacións do arquitecto con contratistas e industriais 00

VII Nas relacións do arquitecto con outros profesionais que actúan
como asesores técnicos ou como colaboradores

01

VIII Nas relacións entre arquitectos 01

IX Nas relacións do arquitecto co Colexio 01

X Outro Incumprimento Colegiación obrigatoria 01

Outro. Titulación habilitante 01

Outro. Presunta falsificación 02

POR LUGAR XEOGRÁFICO (*)
Identificáronse accións vinculadas a 11 concellos galegos e 1 de Madrid. Deles:

CO Da provincia de Coruña (Laracha, Cee e A Coruña) 03

LU Da provincia de Lugo 00

OU Da provincia de Ourense 00

PO

OO

Da provincia de Pontevedra
(Cambados, Ponte caldelas (2), A Cañiza, Vilagarcía, Portas, Oia,
Cangas, Meis)
Madrid

08
01

POR TIPO DE RECLAMANTE (*)
I Por persoa xurídica 01

II Por persoa física 09

III Por arquitecto colexiado 01

IV Pola Administración 01

V Por comunidades de propietarios 00

VI Pola Xunta de Goberno / Directores de COAG ou pola
organización interna

01

VII Por outros profesionais 01
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(*) O mesmo ficheiro pode afectar diferentes aspectos ao mesmo tempo, polo que o resumo das
distintas seccións pode non ser concordante ou ben se puido iniciar ou completar nun ano
anterior ou seguinte.

CONVENIOS E FIRMEZA

No ano 2020 a xunta de goberno colexial:

- Arquivado xustificadamente ou mediado para a resolución en 10 ASUNTOS
- Ademais, se abrieron DÚAS diligencias para remitir o expediente a FISCALÍA

INCOMPATIBILIDADES E POSIBLES SITUACIÓNS DE CONFLICTOS DE INTERESE

Deixar constar que segundo o punto f) do texto refundido da Lei 2/1974 de colexios profesionais,
establécese que respecto das Normas sobre incompatibilidades e posibles situacións de conflito de
intereses nas que se poden atopar os membros das xuntas de goberno, en 2018 non houbo
problemas destas características.

MODIFICACIÓN DOS CÓDIGOS ÉTICOS

Tamén ter en conta que en 2020 non houbo ningunha modificación do Código Ético para Arquitectos
aprobado polo Consello Superior de Arquitectos de España en 2015.

Servizo de Deontoloxía
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
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INFORME ANUAL DO SERVIZO DE RECLAMACIÓNS DE COLEXIADOS

Dentro das consultas telemáticas realizadas polos colexiados, están definidas as temáticas ás que se
refiren. Realizouse unha análise das mesmas, especificando as reclamacións presentadas no ano
2020, que amosan os seguintes resultados:

Problema COAG-Estudio 5

Configuración colexiación 9

Atención a colexiados 9

Problema facturación 2

Xestións externas 13

Custe de tramitación 8

Procedemento visado 8

Inscrición web 8

Total 62

Histórico de reclamacións dos últimos cinco anos:
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AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES

A Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG (AAPF) comezou o ano 2020 coa súa

actividade habitual, tentando proporcionar a todos os colexiados, membros ou non da Agrupación,

soporte para o desempeño das funcións como arquitectos dentro do ámbito pericial. Estaba

programada (e bastante avanzada a súa preparación) unha nova edición do curso de iniciación á

práctica pericial, que tanto éxito tivera en ocasións anteriores.

A declaración do estado de alarma en marzo, o conseguinte confinamento, e a práctica paralización

de moitas actividades, tivo como consecuencia unha drástica ralentización do funcionamento da

Agrupación, e a práctica suspensión das súas actividades. Entre elas a dun curso que ten unha

importante parte das súas actividades que dependen da interacción persoal.

Durante o ano que nos ocupa, a Xunta Directiva da Agrupación estivo integrada polos seguintes

membros:

D. Carlos Alvira Duplá Presidente, representante Delegación de Pontevedra

D. José Antonio Piñeiro Carrera Tesoureiro, representante Delegación de Ourense

D. Fernando M. Tabernero Duque Secretario, representante Delegación de Santiago

Dª. Engracia Balayo Caamaño Vogal en representación da Delegación d’A Coruña

D. Vicente Fernández-Couto Gómez Vogal en representación da Delegación de Ferrol

D. César Jiménez López Vogal en representación da Delegación de Vigo

Dª. Patricia López González Vogal en representación da Delegación de Lugo

Dª. Alicia Romaní Bóveda Representante da Xunta de Goberno do COAG

No exercicio 2020 son membros da Agrupación 193 colexiados, distribuídos segundo se indica:

Delegación d’A Coruña 49 membros Delegación de Pontevedra 31 membros

Delegación de Ferrol 10 membros Delegación de Santiago 21 membros

Delegación de Lugo 20 membros Delegación de Vigo 44 membros

Delegación de Ourense 18 membros TOTAL 193 membros

A Xunta Directiva levou a cabo soamente tres reunións ao longo do ano natural, dúas delas

presenciais, antes da declaración do estado de alarma, e o conseguinte confinamento. O número de

reunións foi moito menor que o doutros anos, a causa das circunstancias extraordinarias derivadas da

pandemia da COVID-19, e as súas consecuencias. As dúas reunións presenciais tiveron lugar na sede
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do COAG, en Santiago de Compostela e, ademais dos asuntos de trámite, abordáronse os temas

previstos nas respectivas ordes do día. De entre eles recóllense a continuación referencias a algúns

dos debates que tiveron lugar, así como os acordos máis salientables adoptados nelas:

· Sesión  1/20    •    16 de xaneiro    • Santiago de Compostela

Tómase entre outros o acordo de desenvolver a vindeira edición do curso de iniciación á práctica

pericial tomando como hipótese a súa celebración durante os días 26 e 27 de marzo. Trátase de ir

confirmando a dispoñibilidade das datas cos relatores e, no seu caso, ir facendo as reservas de locais,

aloxamentos, e demais asuntos de intendencia.

Produciuse un importante debate sobre o reparto das subvencións que anualmente Asemas aporta

ao Colexio. Posto que a contía da subvención se calcula en función do número de cursos, o tipo e

temática destes, e o número de asistentes (todo elo do ano natural anterior), o vogal en

representación de Vigo reclama que a aportación aos presupostos da Agrupación aumente nesta

partida, xa que as actividades que organiza a AAPF son das máis valoradas. A representante da Xunta

de Goberno dá conta de que a subvención de Asemas ten como destino a formación, aínda que non é

finalista: non é para financiar ningunha actividade ou tipo de actividade en concreto, e é o Colexio

quen ten que decidir os criterios de reparto.

· Sesión  2/20    •    27 de febreiro    • Santiago de Compostela

Cos contactos establecidos cos relatores previstos, e confirmadas as dispoñibilidades de datas dos

máis salientables (no sentido de ser os que resultan más atractivos para os potenciais asistentes, e

que teñen máis capacidade de convocatoria), parecen confirmarse como datas máis axeitadas os

primeiros días do mes de maio. Debátense e apróbanse os prezos de matrícula do curso, en función

dos números de asistentes que se prevén.

Unha vez declarado polo Goberno o estado de alarma, e decretado o confinamento da

poboación, suspéndense todas as actividades da Agrupación encamiñadas ao

desenvolvemento do curso en cuestión.

· Sesión  3/20    •    14 de decembro    • Non presencial

Lévase a cabo unha reunión extraordinaria, telemática, para debater como único punto cales serían

as cotas de pertenza á Agrupación para o ano 2021, dada a inminente celebración da xunta xeral

ordinaria do COAG, na que se deben someter a aprobación os orzamentos do Colexio, e dentro deles,

os da Agrupación.

Debátense todas as opcións, dende a supresión das cotas excepcionalmente neste ano, dadas as

condicións excepcionais (ou, no seu caso, deixalas nunha cantidade simbólica, como podería ser un

euro, para non facelas desaparecer), ata o mantemento das cotas íntegras como en calquera ano con

actividade normal.
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Antes de poder chegar a un acordo consensuado produciuse o colapso xeneralizado de Google, cos

seus servidores e ferramentas, entre as que estaban as que daban soporte á reunión. Como

consecuencia esta foi interrompida, e quedaron as cousas como estaban.

Pola súa banda, o presidente, don Carlos Alvira, na súa calidade de representante da AAPF do COAG

ante a Unión de Arquitectos Peritos e Forenses de España (UAPFE), e membro da Xunta Directiva da

Unión, asistiu a seis reunións da dita Xunta Directiva, que se celebraron unha en Madrid e as outras

cinco foron non presenciais, nas que se debateu e tomaron acordos con respecto a diversos asuntos,

entre os que cómpre sinalar:

· Sesión CXXXIII    •    7 de febreiro •    Madrid

Acórdase solicitar o ingreso no TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) da UAPFE, a

través do CSCAE.

Acórdase tamén subscribirse á MVI (Metodoloxía de Valoración Inmobiliaria) do Colexio de

Rexistradores de España, a petición de varias agrupacións.

Aprobación da liquidación da partida do presuposto de la UAPFE das XXII Xornadas de Tarragona, que

finalmente deron un saldo negativo de 23 000 euros.

Reelíxese como secretario da Xunta Directiva da Unión a don Julián Garasa Moreno, representante da

agrupación do colexio de Aragón.

· Sesión CXXXIV    •    28 de maio    • Non presencial

Apróbase axudar ás agrupacións membros en forma de axuste de cota dun 25%.

Aprobación dos criterios para a inclusión dos peritos nas listas da Audiencia Nacional.

· Sesión CXXXV •    2 de outubro    •    Non presencial

Decisión de seguir adiante coa organización das XIII Xornadas CGPJ – CSCAE en Bilbao, pese á

situación derivada da pandemia da COVID-19, pero intentando levalas a cabo en principio no mes de

outubro de 2021.

Aprobación das recomendacións para a elaboración dos informes dos colexios de arquitectos sobre a

idoneidade dos honorarios dos arquitectos peritos a requirimento de xulgados, tribunais,

administracións públicas ou interesados lexitimados.

· Sesión CXXXVI • 30 de outubro • Non presencial

Informe sobre o estado do estudo sobre atributos das vivendas.

Toma de coñecemento das listas de peritos elaboradas para a Sala do Contencioso Administrativo da

Audiencia Nacional, nas que se teñen rexistrado 550 solicitudes de inscrición.
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· Sesión CXXXVII • 11 de decembro • Non presencial

Información sobre a organización das XIII Xornadas CGPJ – CSCAE en Bilbao, que previsiblemente se

celebrarán nos primeiros días de novembro de 2021, en principio do 3 ao 6.

· Sesión CXXXVIII •    17 de decembro    • Non presencial

Toma de coñecemento dos dous estudios, realizados por don Carlos Alvira e don Julián Garasa, sobre:

o Honorarios dos peritos nas taxacións periciais contraditorias

o Honorarios dos peritos nos procedementos de xustiza gratuíta

Durante o ano 2020, co inestimable apoio do departamento de informática do Colexio, e co traballo

e supervisión da vogal dona Engracia Balayo, seguiuse dotando de contido á páxina en internet da

Agrupación, integrada dentro da páxina do COAG, para dar información, soporte e apoio aos peritos

que forman parte da AAPF de Galicia.

Memoria de xestión económica da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses 2020

Durante o ano 2020 ingresáronse por cotas de agrupados 5910 euros e o total de gastos ascendeu a

1437 euros o que nos dá un balance positivo da actividade da Agrupación de 4473 euros durante o

ano 2020. Os gastos correspóndense a un par de viaxes do presidente da Agrupación a reunións coa

UAPFE e un par de reunións nos meses de xaneiro e febreiro para a preparación do curso que se tiña

pensado levar a cabo en maio.

No ano 2020 tíñase previsto e xa organizada a realización do curso de “Iniciación á práctica pericial”

que se pretendía celebrar os días 8 e 9 de maio, para a súa realización estaba destinada a maior parte

das partidas económicas dese ano, dito curso non se puido levar a cabo por mor da pandemia da

COVID-19, o verdadeiro protagonista dun ano extraordinario marcado polo confinamento e posterior

“normalidade” na que aínda estamos inmersos.

Na actualidade a Agrupación atópase nun proceso de adaptación á nova normalidade mediante

reunións virtuais, que non supoñen gasto, entre os membros da directiva, buscando un cambio con

respecto á práctica habitual, potenciando outro tipo de cursos formativos a distancia mediante o uso

das novas tecnoloxías en colaboración coa UAPFE e Asemas, e colectivos vinculados á práctica

pericial. Con todo, dende a Agrupación consideramos a reunión social e o intercambio de

experiencias entre os agrupados e profesionais algo vital para a formación, polo que desexamos unha

pronta volta á normalidade de cara a posibilidade de realizar cursos presenciais o antes posible.
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA

O presente documento ten por obxeto refletir as actividades que se desenvolveron na Delegación de

A Coruña do COAG durante o ano 2020. Como ben é coñecido, o ano que se rexistra veu marcado

pola pandemia do SARS CoV-2, que derivou na implantación dun Estado de Alarma (primeiro) e de

medidas restritivas que continúan na actualidade, que afectaron e afectan ao normal desenrolo da

actividade da Delegación, principalmente no que se refire a actividades presenciais. Non obstante, o

resto de funcións da Xunta Directiva continuaron, e asu súas actuacións son as que se refliten de

seguido.

Composición da Xunta Directiva:

A Xunta Directiva da Delegación da Coruña está formada, na actualidade, polos seguintes membros:

Presidente: D. Roberto Costas Pérez

Secretario: D. Óscar Pedrós Fernández

Tesoureira: Dª. Xulia Álvarez García

Resumo xeral do ano:

A Xunta Directiva da Delegación da Coruña estivo presente en temas de actualidade do mundo da

arquitectura e o urbanismo e poñendo en coñecemento das Administracións as demoras nos

procesos burocráticos que atinxen á nosa profesión. A traveso das súas reunións semanais, a Xunta

Directiva, foi tramitando outros asuntos intrínsecos ao día a día do Colexio, que non se refliten na

presente Memoria de Xestión. Na relación co Colexiado, fomos dando cumprida conta dos acordos

tomados nas Xuntas de Goberno e Xerais aos nosos colexiados/as.

Canles de información:

A Xunta Directiva utilizou, tanto para as actividades propias como para a difusión de temas vinculados

á arquitectura, as seguintes canles de comunicación cos seus/súas colexiados/as:

- Circulares: 2.

- Comunicados: plataforma Mailchimp (27 comunicaciones aprox.).

- Redes sociais Twitter (3395 seguidores) e Facebook (2185 seguidores).

- Prensa e radio: varios artigos de opinión, obituario e entrevistas publicadas en periódicos e

estacións de radio. En total, 21 intervencións en prensa e seis na radio.

Actividades de organización colexial:
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Celebración de dúas Xuntas de Delegación:

-          Xuntas (ordinarias) de Delegación o 8 de xullo e 30 de novembro de 2020.

Xestión do patrimonio:

- A Xunta directiva mantivo numerosas reunións e comunicacións coas comunidades de propietarios

dos inmobles nos que o Colexio ten propiedades, co fin de defender os intereses deste.

- Por outra banda, libreráronse os locais da parte superior das oficinas da Delegación, para os que se

continúa na procura dun novo arrendador.

Representación Institucional:

- Reunión co Presidente do CSCAE, D. Lluís Comerón Graupera (24/01/2020).

- Tres reunións co Concelleiro de Urbanismo e Vivenda da Corporación do Concello da Coruña,

nas que se trataron temas relacionados coa solvencia exigida nos concursos e outros asuntos

relacionados con éstos, as atribucións profesionais nos cambios de uso a vivienda e os

criterios de interpretación do RyAPXOM e PEPRI.

- Pertenza á Mesa polo Desenvolvemento Urbano Sostible (Edificación) do Concello da Coruña

(2 reunións).

- Pertenza á Mesa de Mobilidade do Concello da Coruña (2 reunións).

- Pertenza ao Grupo de Traballo de Xestión da Circulación (4 reunións).

- Pertenza ao Grupo de Traballo de humanización y accesibilidade (1 reunión).

- Pertenza ao Grupo de Traballo de vías ciclables (1 reunión).

- Reuniones con diversos axentes sociais como a AAVV Francisco Rodríguez Otero (Percebeiras)

a quenes se lles trasladou a postura do COAG ao respecto do tema.

Defensa de la profesión:

A Xunta Directiva realizou o seguimento dos concursos convocados na área da Delegación, estudando

os pregos e, nos casos que así lo requiriron, solicitando modificacións e/ou aclaracións a estes co fin

de garantir os intereses da profesión.

- Traslado ao colectivo de colexiados dos criterios decretados polo Concello da Coruña a

partires do documento de revisión do RyAPXOM e PEPRI do Concello da Coruña.

- Posta en coñecemento ante a Dirección Xeral de Patrimonio, da demolición da Casa Carnicero

en Oleiros sen contar cos permisos regulamentarios.

Actividades de formación e difusión:

As actividades de formación e difusión de produtos técnicos se realizaron en coordinación con Sede

colexial a través do calendario compartido, recolléndose nun agregado común na Memoria de

Xestión. A nova distribución das instalacións da Delegación, trala reforma, facilitou enormemente a

convivencia de actividades simultáneas nas devanditas instalacións.
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Actividades culturais:

- Día Mundial da Arquitectura, en colaboración co Concello da Coruña e a ETSAC, sobre a figura

de D. Andrés Fernández-Albalat Lois (1-7/10/2020).

- Presentación nas nosas instalacións, do libro Guía para o deseño do espazo público (Xunta de

Galicia) (26/02/2020).

O Secretario da Xunta Directiva da Delegación de A Coruña do COAG,

Óscar Pedrós Fernández
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DELEGACIÓN DE LUGO

MEMORIA DE XESTION 2020

1.- XUNTA DIRECTIVA

A Xunta Directiva da Delegación dende as eleccións do día 12 de maio de 2019, está constituída por:

Presidenta da delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo:

Dª. CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

Tesoureira de delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo

Dª. MÓNICA FOLGUEIRA COBAS

Secretario de delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo:

D. RAÚL JOSE VEIGA LAMELAS

____________________________________________________________________________

É de apuntar que neste ano iníciase a situación de pandemia mundial que afecta o desenvolvemento

normal das actividades, limitando unhas e desaconsellando cando non anulando outras, relegándose

moitas, sobre todo as de carácter colectivo e reunións, á modalidade telemática en liña.

Durante o ano 2020 ata a data e con esta xunta directiva:

- Asistiuse a 12 Xuntas de Goberno  das 12 realizadas, e asimesmo as duas Xuntas Xerais

Data

Sede 23/01 04/03 17/12

Online 02/04 07/05 14/05 09/06 21/07 10/09 15/10 5/11 26/11

- Asistiuse a 8 Xuntas de Directiva
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Data

Deleg. 22/01 12/02 03/03 15/09 20/10 09/11

Online 27/04 28/06

- Asistiuse a unha reunión en liña de secretarios de delegacións o 26.03.2020

- Asistiuse a dúas reunións en liña de tesoreiros de delegacións o 15.04.2020 e 5.11.2020

2.- DELEGACIÓN

- Asistiuse a 3 Xuntas de Delegación presenciáis, dúas estatutarias y una extraordinaria.

Data

Delegación 08/07 23/07 24/11

Polo que se refire ós contactos coas Administracións públicas e outras institucións, organizacións,

empresas ou profesionais realizáronse as seguintes coa intención de abrir ou continuar novas liñas de

traballo:

23.01.2020 reunión co director do diario El Progreso D. Alfonso Ribeiro para a difusión das Xornadas

de Urbanismo

17.02.2020 entrevista a nosa Presidenta no diario El Progreso.

10.03.2020 presentación das Xornadas de Urbanismo, e publicación posterior en prensa.

12.03.2020 anulación das Xornadas de Urbanismo pola alarma sanitaria.

03.06.2020 concello e Coag firman un convenio para agilizar as licencias urbanísticas o través da nosa

plataforma

03.06.2020 publícase protocolo co servicio de arquitectura do concello postcovid.

29.09.2020 reunión con concelleiro de urbanismo sostible, D. Miguel Couto, na delegación.

17.10.2020 comunicado da Presidenta da Delegación sobre certas licitacións.

03.11.2020 comunicado da nosa Presidenta de Delegación aclarando novas da prensa sobre licencias

05.11.2020 publícase a guia de documentación técnica para tramitacións no concello de Lugo
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3.- OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLTAS neste período:

15.01.2020 reunión co compañeiro Antonio de Vega para organizar unhas Xornadas de Urbanismo.

15.01.2020 reunión co compañeiro Enrique Urdiales para revisión dos locais da delegación.

14.03.2020 peche da delegación.

05.05.2020 publícase  I Premio “Arquitectura para un mundo mellor” coa delegación de Santiago

16.10.2020 inauguración da exposición de Domingo Andrade na praza da Diputación.

4.- ACTIVIDADES FORMATIVAS DESENVOLTAS NA DELEGACIÓN

As xestionadas desde sede.

6.- PÁXINA WEB DA DELEGACIÓN

Introducción de eventos segundo calendario.

7.- REDES DA DELEGACIÓN.

Incorporación do COAG Lugo ó Instagram, seguimento en Facebook e Twitter.

8.- RELACIÓN COS MEDIOS.

Diversas Entrevista-debate sobre asuntos de actualidad, xa citadas.

9.- BIBLIOTECA Y LIBROS COAG

Está instalada a Biblioteca central do COAG nas nosas dependencias, estando na actualidade en

proceso de posta en marcha coa axuda dos traballadores de delegación

Asimesmo, a iniciativa LibrosCoag, continúa o seu mantenemento e distribución de libros dende as

nosas instalacións e coa a axuda do noso persoal.

69 de 85



DELEGACIÓN DE OURENSE

FINALIDADE

Según dos Estatutos do COAG elabórase a seguinte memoria anual de actividades e xestión da

delegación durante do ano 2020

COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA

Presidente: Rafael Castro Armesto

Tesoreira: Marta Feijoo Gil

Secretario: Abel Mares González

XUNTAS DE DELEGACIÓN

08/07/2020 Xunta Ordinaria de Delegación de Abril (posposta a xullo)

30/11/2020 Xunta Ordinaria de Delegación de novembro

XUNTAS DE DIRECTIVA DE DELEGACIÓN

20/01/2020 Xunta Directiva de Delegación

06/02/2020 Xunta Directiva de Delegación

03/03/2020 Xunta Directiva de Delegación

21/04/2020 Xunta Directiva de Delegación

04/05/2020 Xunta Directiva de Delegación

01/06/2020 Xunta Directiva de Delegación

25/06/2020 Xunta Directiva de Delegación

18/08/2020 Xunta Directiva de Delegación

22/09/2020 Xunta Directiva de Delegación

07/10/2020 Xunta Directiva de Delegación

12/11/2020 Xunta Directiva de Delegación

23/12/2020 Xunta Directiva de Delegación

ASISTENCIA A ACTOS E REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

● Participación de toda a Xunta Directiva na concentración por unha Intermodal Digna.

● Participación por parte de Rafa e Abel como conferenciantes nas charlas informativas que se

realizaron polos diversos centros cívicos de Ourense para a concienciación da población da

necesidad dunha Intermodal Digna.

● Participación de Rafa na reunión coa Conselleira de Infraestructuras en Santiago para debatir

sobre a nova Estación de autobuses integrada na Intermodal de Ourense.

● Participación por parte de Rafa na reunión de toda a Xunta de Goberno co Presidente da

Xunta de Galicia para exponerlle diferentes medidas en relación coa Arquitectura.

● Asistencia de Alberto como representante do COAG ás diferentes reuniones do Foro Liceo.
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● Participación de Marta nas reunións organizativas de Previsel - Salón da prevención e

seguridade laboral.

● Intervención por parte de Abel na clausura del taller BIM organizado por el COAG, CSCAE e

outros Colegios oficiais de arquitectos.

● Participación de toda a Xunta directiva na firma do contrato co Concello de Ourense para a

colaboración na redacción das bases do Concurso de ideas paralas orillas do Miño.

● Participación de toda a Xunta directiva na inauguración da exposición Domingo de Andrade

● Participación de Rafa e Abel como parte do Xurado e Secretario, respectivamente, dos GDA

2020.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Mantiveron diferentes reunións coas seguintes Administracións:

● Concello de Ourense para a colaboración na convocatoria dun concurso de ideas para as

Orillas del Miño ao paso pola ciudad. Asinado.

● Concello de Bande para a colaboración na convocatoria dun concurso de ideas para as

Termas de Bande. Pendente de sinatura

EVENTOS NA DELEGACIÓN

● Entrega de material para protección COVID aos colexiados os días  22 e 23 de abril.

REUNIÓNS CON DIFERENTES COLECTIVOS

● Reunións na Delegación cos diferentes representantes políticos (PSOE, BNG) en defensa dun

adecuado planeamento urbanístico para a cidade de Ourense así como unha Intermodal

Digna.

● Reunións con diferentes colexiados a petición de eles en defensa da profesión.

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓNS

Comisión Técnica Municipal de Protección de Bens Culturais do Concello de Ourense: o representante

en dita comisión durante o ano 2020 foi Enrique Urdiales

PRESENCIA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

● Apareceron un total de 56 noticias acerca de actividades realizadas ou relacionadas coa

Delegación de Ourense, tanto en prensa como radio, televisióne medios dixitais.

● Mantívose a presencia en redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, faiéndose eco nellas

de todos os acontecimentos da Delegación así como noticias de interés.
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DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA

A Xunta Directiva da Delegación de Pontevedra do COAG viu marcada a súa actividade durante o ano

2020 directamente condicionada pola epidemia de coronavirus que desde o mes de marzo ata finais

de ano dificultou tanto a atención como a capacidade de reunión e organización de actividades para

os colexiados e colexiadas na nosa Delegación. En todo caso e a pesar de ditas dificultades a

actividade da nosa Delegación tratouse de adaptar, resumiendo a actividade anual do seguinte modo:

REUNIONS XUNTA DIRECTIVA E XUNTA DE DELEGACIÓN.

A pesar da baixada no número de reunións presenciais a Xunta Directiva tratou de abordar

telemáticamente as reunións que centráronse este ano principalmente na coordinación urxente de

medidas de adaptación á pandemia de coronavirus e os seus efectos na profesión. Entre os diversos

asuntos  rutinarios propios da xestión da Delegación cabe destacar os seguintes:

• Reunións con institucións

A Xunta directiva concerteu as seguintes reunións co fin de defender os intereses dos colexiados e

colexiadas así como atender as  peticións de organizacións ou asociacións:

13 de xaneiro, sinatura dun convenio co Concello de Sanxenxo para a convocatoria dun concurso para

o novo Mercado de Abastos. Acude o Presidente da Delegación.

3 de xuño, a Delegación de Pontevedra asina un convenio co Concello de Vilagarcia para a

convocatoria dun concurso de piscinas na Praia da Concha –Compostela. Acude á sinatura o

Presidente da Delegación, Anselmo Villanueva.

11 de xuño, a Xunta Directiva convoca unha rolda de prensa para tratar varios temas de preocupación

para a profesión, entre outros:

● Trasladar cómo está vivindo o colectivo da nosa área xeográfica a crise sanitaria e demandar

medidas que palien as necesidades máis urxentes, que afectan tanto as e os profesionais

como a todas as personas promotoras.

● Solicitar a axilización urxente por parte das administracións locais, autonómicas e estatais na

tramitación de licenzas, especialmente as que afectan ó sector empresarial e comercial.

● Ampliación dos prazos para o acceso ás axudas autonómicas á rehabilitación, mellora da

eficiencia enerxética e accesibilidade das edificacións.

● Unificación da tramitación das licenzas para todos os concellos a través da plataforma de

interoperabilidade coa que xa conta o COAG.

16 de xuño, a Xunta Directiva representada polo Presidente Anselmo Villanueva, a Secretaria María

Pierres, o Tesoureiro Carlos Berride e a vocal de Xunta de Goberno Ana Couto, mantiveron reunión no

Concello de Pontevedra recibidos polo concelleiro de Urbanismo Joaquín Moreda co obxetivo de,

entre outras cuestións , sentar as bases dun convenio de colaboración na tramitación das licenzas a

través dunha plataforma de interoperatividade.

7 de xullo, sinatura de convenio co concello de Pontevedra para a axilización da tramitación das

licenzas. Acuden ó acto o Presidente Anselmo Villanueva e a Secretaria da Delegación, María Pierres.

• Recepción a colexiados e colexiadas
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Este ano e debido as limitacións COVID a Xunta Directiva non puido realizar a clásica recepción e

benvida a novos colexiados e colexiadas da nosa Delegación. Tampouco foron posibles as reunións

presenciais en sé para atender peticións expresas e particulares das persoas colexiadas.

• Deontoloxía e intrusismo

Foron elevados ó servizo de deontoloxía diversos asuntos concernientes a actuacións de compañeiros

o compañeiras. E tamén neste ano, a propia Xunta Directiva tivo que intervir, en colaboración coa

Delegación de Vigo e sen necesidade de elevalo ó Servizo de Deontoloxía, prácticas de publicidade

enganosa por parte de estudios de arquitectura e deseño que se apropian de imaxes non propias

para facer crer son da súa autoría e así atraer posibles clientes.

• Xestión medidas anticovid

A xestión da pandemia, que permitiu ó noso sector manter a actividade prácticamente durante todo

o ano, sí conlevou serias dificultades, especialmente durante o estado de alarma para conseguir

material de protección (mascariñas principalmente) para poder acudir ás obras garantizando a

seguridade requerida.

Por iso a Delegación xestionou o reparto de material de protección (mascariñas, luvas e pantallas

faciais) que se repartiron o 11 de abril pola propia Xunta Directiva aos preto de 100 colexiados e

colexiadas que se achegaron ata alí a recollelas.

Parte do material foi adquirido polo COAG a precio de custe á Xunta de Galicia e outra parte

entregado gratuitamente pola Subdelegación do Goberno.

• Xuntas de Delegación

Celebráronse durante o ano 2020, e debido as dificultades derivadas da pandemia dúas Xuntas

Ordinarias de Delegación en Pontevedra os días 7 de xullo e 25 de novembro.

DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA E OUTROS CICLOS DE CONFERENCIAS

5 de Outubro - Baixo o lema marcado pola UIA, “Arquitectura para vivir mellor”, este ano a

Delegación sumouse ás actividades programadas desde sé, neste caso unha xornada on line “Habitar

o territorio: pasado, presente e futuro da vivenda e a cidade”, que tivo por obxeto debatir e

reflexionar distendidamente acerca da evolución da vivenda desde a segunda metade do século XX,

tanto desde o punto de vista tipolóxico e espacial como desde o punto de vista da súa implantación

no territorio e a súa capacidade para xerar e transformar a cidade.

REDES SOCIAIS E WEB DA DELEGACIÓN

Continuose co mantemento das páxinas da delegación en Facebook (1061 seguidores) e twitter (2953

seguidores), utilizándoas como medio para informar a colexiados e colexiadas de diferentes asuntos

relativos o desenvolvemento do seu traballo, e demostrando a súa plena eficacia e incremento de

seguidores ano a ano. En cuanto á web da delegación, manténse o dominio COAGPONTEVEDRA.ES.

PREMIOS GRAN DE AREA

Presentáronse os premios GDA o 20 de xullo na delegación de Vigo do COAG acudindo á mesma o

Presidente da Delegación en Pontevedra, Anselmo Villanueva. O prazo de finalización de recepción de

73 de 85



proxectos foi o 17 de Setembro. E se fallaron o 9 de novembro, destacando a presentación de 69

proxectos dos que resultaron premiadas 15 obras.

O acto de entrega foi posposto pola situación pandémica do momento.

CONVENIOS E COLABORACIONES COMERCIAiS

Dada a situación pandémica non se asinaron novos convenios de colaboración comercial con

empresas do sector.

Manténse ca gardería BICOS o convenio de colaboración co COAG e o convenio coa cadena hoteleira

Eurostars, con precios reducidos para colexiados e colexiadas.

REPRESENTACIÓNS INSTITUCIONAIS

20 de xaneiro, o presidente, Anselmo Villanueva e a secretaria María Pierres acuden ó acto de

entrega dos Premios Cidade de Pontevedra no Teatro Principal.

24 de xaneiro, unha representación da Xunta Directiva a través do seu presidente Anselmo Villanueva

e a secretaria María Pierres, acuden á entrega do Premio Nacional de Arquitectura en A Coruña, á

persoa de Manuel Gallego Jorreto.

COMISIÓNS

Dada a situación pandémica non foi posible a convocatoria de Comisións este ano.

CHARLAS TÉCNICAS

Dada a situación pandémica non foi posible a convocatoria de Charlas Técnicas na Delegación este

ano.

VIÑO DE NADAL

A situación pandémica desaconsellou a celebración deste típico momento de reunión anual entre

colexiados e colexiadas.
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DELEGACIÓN DE VIGO

Reunión de Xunta directiva da delegación todos os martes de 12:00 a 15:00. Para abordar temas de

actualidade, actividades y persoal da delegación, toma de coñecemento de expedientes

deontolóxicos, organización de eventos, conferencias e xornadas de interese para o colectivo.

SEDE COAG VIGO, DR CADAVAL Nº 5 Planificación medidas prevención COVID 19, xestión de

alugueiros, cheminea do local de hostalería colindante, división de contadores de electricidade,

sustitución de extintores, limpeza de fachada,…

CONCURSO FLUVIAL TUI 27/02/2020 Xestionse con el Concello de Tui a oportunidade de facer

difusión dos paneis do concurso na nosa  WEB

APOIO INSTITUCIONAL FONTE DE TRONCOSO EN MONDARIZ febreiro 2020 Apoio á plataforma “SOS

Fonte de Troncoso” para poñer en valor a fonte proxectada por Antonio Palacios en Mondariz.

REUNION COAG -XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL CONCELLO DE VIGO 19/02/2020

Reunión coa Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo para abordar temas de actualidade.

Solicitase que impartan unha charla informativa ós arquitectos para explicar os avances do futuro

PXOM.

REUNIÓN CO EQUIPO REDACTOR PXOM VIGO 19/02/2020 Alfonso Diaz Revilla de Oficina de

Planeamiento traslada á directiva do COAG Vigo os avances do PXOM VIGO.

Reunión ASOCIACION DE PERITOS 10/03/2020 A petición do compañeiro Cesar Jiménez se expone e

debaten asuntos relativos a la AP.

MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA COVID-19 abril 2020 A directiva reparte material de protección

entre os colegiados

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO VIGO, junio- agosto 2020 Organizouse un equipo de traballo para

estudiar o borrador del PXOM. Redactouse un documento con suxerencias que se trasladou o

Concello de Vigo.

XUNTA ORDINARIA DA DELEGACIÓN DE VIGO 7/07/2020

CHARLA FUTURO PXOM VIGO 08/07/2020 NA DELEGACIÓN 22/07/2020. Asiste representación

política e técnica del Concello de Vigo y o director do equipo redactor Alfonso Diaz Revilla. Derivado

da situación COVID faise presencial e online.

PREMIOS GRAN DE AREA DE APORTACIÓN A ARQUITECTURA PROVINCIA DE PONTEVEDRA e

OURENSE 2020. Organización conxunta das delegacions de Pontevedra, Vigo e Ourense.

Presentaronse as bases en Vigo e o fallo do xurado foi en Pontevedra o 29/10/2020 .
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PRESENTACIÓN DA EXPOSICIÓN DE DOMINGO DE ANDRADE EN TUI 08/08/2020 Sonia Alvarado

(Tesorera) representa o COAG no acto celebrado en TUI.

DIFUSIÓN ENTRE OS COLEGIADOS DA MP DAS NNSS DEL CONCELLO DE NIGRÁN agosto 2020. Se

traslada o texto refundido de la normativa de las NNSS de Nigrán, una vez que entrou en vigor la

Modificacion Puntual numero 25.

REUNIÓN CO CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO agosto 2020 Dase traslado da proposta de

colaboración en temas de interese para a cidade e o colectivo. Proposta de concurso para

reordenación de polígonos de xeració espontánea, apoio á formación técnica.

Reunión COAG- COAATPO 06/10/2020 Asisten á delegación o presidente (Pelayo Eyo) y o delegado

de Vigo (Antonio Arias) para trasladarnos as dificultades de tramitación de expedientes no Concello

de Vigo, no que coincidimos, e otros asuntos que non compartimos.

REFLEXIONS CICLO DE CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA Ciclo de conferencias de destacados

arquitectos de ámbito nacional se acercan á delegación de Vigo do COAG para contarnos, con

temática libre, aspectos destacables da sua obra . O ESTUDIO MADRIDEJOS nos traslada a

oportunidade de trasladar a conferencia fixada para septiembre pola pandemia.

CARTA DO PRESIDENTE DA DELEGACIÓN ÓS COLEXIADOS outubro 2020 Exposición e aclaracións das

accións realizadas dende o COAG sobre o Concurso de Proxectos con Intervención de Xurado para a

Redacción de Proxecto, Dirección de obras e Traballos de Seguridade e Saúde do Centro de Servicios

Avanzados e Estudo de Detalle da Rehabilitación da Fábrica de Armas para a Cidade des TIC.

FONDO DOCUMENTAL DELEGACIÓN DE VIGO Adoptase o acordo de escanear os libros que todavía

quedan no arquivo de Vigo o entendern que e a guía imprescindible para acceder ó fondo que está en

Pontevedra e porque e unha documentación interesante do traballo realizado en esta zona. Se lle

encarga á compañeira Marta Vilas,  investigadora, que propoña o alcance do trabajo a realizar.

REUNION COAG -XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO 18/09/2020 Reunión

coa Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo para abordar temas de actualidade. Se propone dar

difusión á arquitectura da cidade a través de la edición de un libro de arquitecto representativo. O

presidente proponlle facer exposicions monográficas como conmemoración del pasamento de cada

un de los arquitectos (Pacewicz, Gómez Román…) e además actualizar a Guía de Arquitectura de

Vigo. Engadese a posibilidade de facer unha guía virtual.

REUNIÓN DE TRABALLO “AGORA” DEPUTACION DE PONTEVEDRA 01/10/2020 Mobilidade e Espazos

Públicos da Diputación de Pontevedra  (Uxío Benítez)

REUNIÓN SOBRE ANTONIO PALACIOS- CONCELLO DE PORRIÑO 02/10/2020 Organizada pola

Concellería de Turismo do Concello de O Porriño para conmemorar o 75 aniversario do pasamento do

arquitecto.
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COMISIÓN DE SEGUEMENTO DO PEEC-PEPRI DE BOUZAS-VIGO Representante do COAG nas

comisions que se celebran mensualmente en la Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo.

XUNTA ORDINARIA DA DELEGACIÓN DE VIGO 30/11/2020

REPRESENTACIÓN DO COAG NA SINATURA EN NOTARIA DE PONTEAREAS 18/12/2020 Escritura de

carta de pago e cancelación de embargo otorgada polo COAG. Asistiu como representante do COAG

María Mariño de Oya secretaria de la Delegación de Vigo.

TEMAS VARIOS TRASLADADOS A XUNTA DE GOVERNO

Seguimento do VISADO DO PROXECTO DA CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO , en correspondencia co

acordado nas bases dO concurso 03/2020

Situación ALUGUERES DELEGACIÓN DE VIGO. Proposta da Delegación para a Cafetería Sifón derivado

de la pandemia.

Grupo de traballo Lei de Arquitectura de Galicia na delegación de Vigo. Traballadores e directiva.
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DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

REUNIÓNS XUNTA DIRECTIVA, XUNTA DE GOBERNO E XUNTA DE DELEGACIÓN.

Ao longo do ano a xunta directiva reúnese para tratar asuntos de trámite da delegación; dar resposta

a solicitudes e requirimentos, tanto de colexiados como de diferentes organismos e entidades

públicas e privadas e a planificación de actividades a realizar na delegación.

O presidente da delegación asiste ás xuntas de goberno que se celebran cunha periodicidade mensual

na sede colexial. Á súa vez, tesoureira e secretaría asisten ás reunións ás que son convocadas en

función do seu cargo.A partir da declaración do estado de alarma, como o resto das celebradas polas

institución, as reunións pasaron a celebrarse de xeito telemático.

Polo mesmo motivo, varias convocatorias de xuntas ordinarias de delegación que estaba previsto

celebrar de xeito presencial tiveron que ser aprazadas, celebrándose nas datas: 7 de xullo e 24 de

novembro de 2020 co obxecto de expor e comunicar aos colexiados as actuacións levadas a cabo pola

xunta directiva da delegación así como pola xunta de goberno do COAG, a toma de coñecemento da

memoria de xestión do ano anterior e informar sobre a situación colexial.

ACTIVIDADES CELEBRADAS NO ÁMBITO DA DELEGACIÓN DE SANTIAGO DO COAG

Conferencia "Arquitecturas en tres paisaxes" Paredes Pedrosa Arquitectos

O 23 de xaneiro de 2020 tivo lugar no Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela un

relatorio impartido por Ignacio Pedrosa, un dos arquitectos fundadores do Estudo Paredes-Pedrosa,

co título "Arquitecturas en tres paisaxes". A gravación foi posta a disposición dos colexiados no

seguinte enlace.

Inauguración e presentación do ciclo de conferencias de arquitectura: PRÓXIMOS 2020

En marzo de 2020 realizouse a presentación do ciclo de relatorios sobre arquitectura que leva por

título “PRÓXIMOS” co obxectivo de dar a coñecer o traballo arquitectónico que se realiza na

proximidade da nosa demarcación; xa sexa polo emprazamento dos estudos de arquitectura, das

obras realizadas ou polo contexto no que se traballa. A creación deste ciclo foi impulsada polos

compañeiros da delegación: Abraham Castro, Luis Gil Pita e José Valladares aos que agradecemos o

seu traballo e colaboración.

Debido a situación sanitaria, tres das catro ponencias previstas non puideron ter lugar. Dado o

espírito de continuidade co que foron concibidos, estes relatorios serán incluídos na seguinte edición

do ciclo.

Relatorio “A Transformación do “ Ancien Manège”. Estar arquitectos.

O 20 de outubro celebrouse no Museo do Pobo Galego o relatorio do estudo de arquitectos Estar

sobre a transformación do “ Ancien Manège”, unha rehabilitación no centro histórico de Xenebra,

resultante dun importante concurso internacional.
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Estar é un Estudo de Arquitectura, Paisaxe e Deseño fundado por Aurora Armental Ruiz and Stefano

Ciurlo Walker en Santiago de Compostela. O estudo céntrase en traballos delicados para edificios,

cidades e territorios de valor histórico e cultural.

A ponencia foi gravada e posta a disposición de todos os colexiados no seguinte enlace:

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓNS

En 2020, viuse reducida a convocatoria de reunións de comisións, entidades e asociacións de interese

para a cidadanía nas que viñan participando os membros da xunta directiva da delegación sendo, en

moitas ocasións, sustituídas as reunións presenciais por telemáticas.

Comisión do Patrimonio Histórico do concello de Santiago.

Este ano procedeuse a renovación do representante da delegación do COAG na comisión de

Patrimonio Histórico do concello de Santiago de Compostela, sendo designado o arquitecto D. Pablo

Costa Buján.

A participación na comisión de Patrimonio Histórico do concello de Santiago de Compostela, lévase a

cabo con dous relatorios técnicos e dúas comisións mensuais.

Reunións do Foro Cívico e Empresarial da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela na que se

realiza un seguimento continuado dos problemas e cuestións de actualidade da cidade.

Actividades culturais organizadas polo Ateneo de Santiago.

Participación nas actividades culturais organizadas polo Ateneo de Santiago, entidade que xorde coa

intención de fomentar a participación activa da sociedade civil na vida cultural da cidade.

SECCIÓN DE ARQUITECTURA EN “RADIO VOZ SANTIAGO”.

No ano 2020 a xunta directiva da delegación foi convidada a participar no programa de Radio Voz

Santiago coa creación dun espazo radiofónico de arquitectura que se realiza os mércores de xeito

quincenal con entrevistas dirixidas polo xornalista Alberto González. A temática inclúe asuntos de

interese relacionados co noso ámbito de actuación, co obxectivo de dar difusión ao labor dos

arquitectos e pór en valor a arquitectura como medio para mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

As gravacións destas entrevistas poden escoitarse a través dun canal de podcasts habilitado para elo

no seguinte enlace: Gravacións-podcasts-colexio-de-arquitectos

"Presentación do Premio Arquitectura para un mundo mellor"

En maio e xullo de 2020, Carmen Rey, tesoreira da delegación, participou no espazo arquitectónico de

Radio Voz Santiago presentando o Concurso de Debuxo sobre A Vivenda Ideal e, posteriormente,

acudiu para analizalo éxito da convocatoria, a participación do xurado e os traballos galardoados.

"Presentación do ciclo Próximos"
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O 10 de marzo, Ángel Cid, presentou o ciclo de relatorios sobre arquitectura “Próximos 2020”.

"Relatorio de Arquitectura sobre a “Transformación do Ancien Manège, en Xenebra”

En outubro Ángel Cid, acompañou a Stefano Ciurlo, un dos protagonistas da primeira charla do ciclo

de relatorios “Próximos 2020” co relatorio sobre a Transformación do “ Ancien Manège” en Xenebra.

"Os modelos de residencias de maiores"

O 4 de novembro Ángel Cid, presidente da delegación falou co xornalista Alberto González sobre os

modelos actuais de residencias de maiores nunha precisa reflexión tralo confinamento .

“Os Premios Gran de Area 2020"

O 18 de novembro Ángel Cid, acompañou aos compañeiros: Gonzalo Alonso, Cristina Ansede e Iván

Andrés, galardoados cos “Premios Gran de Area 2020” de aportación á arquitectura.

"Santiago, Cidade Patrimonio da Humanidade"

O 2 de decembro, Ángel Cid e Carmen Rey, falaron do aniversario da declaración de Santiago como

Cidade Patrimonio da Humanidade nunha conversa dirixida polo xornalista Alberto González.

"Reflexións sobre o espazo público"

O 16 de decembro, Alfonso Salgado, arquitecto da delegación e autor de numerosas obras

galardoadas de urbanización do espazo público participou, xunto con Ángel Cid, no espazo

arquitectónico de Radio Voz Santiago onde reflexionaron nunha entrevista moderada polo xornalista

Alberto González.

PARTICIPACIÓNS NOUTROS ESPAZOS RADIOFÓNICOS.

En setembro de 2020, o compañeiro Carlos Almuíña participou no programa radiofónico Diario

Cultura da Radio Galega, dirixido pola xornalista Helena Soto na que interviron varias voces de

distintos especialistas de teatro, de cine e tamén de cidadáns afeccionados ás artes escénicas e

audiovisuais para conmemorar o centenario do Salón Teatro de Santiago de Compostela.

O 11 de maio Ángel Cid realizou a presentación do Concurso de Debuxo “A Vivenda Ideal” en Onda

Cero.

O 12 de maio Ángel Cid presentou o Concurso de Debuxo “A Vivenda Ideal” na COPE.

O 18 de xuño, Ángel Cid participou nunha entrevista na Cadena SER sobre “Os Modelos de

Residencias de Maiores” dirixida polo xornalista Luis Pardo.

PUBLICACIÓN DE ARTIGOS DE ACTUALIDADE RELACIONADOS CO ÁMBITO DA ARQUITECTURA.

Artigos sobre a convocatoria, o éxito de participación e o resultado do concurso de debuxo sobre “A

Vivenda Ideal” convocado no eido do I Premio de “Arquitectura para un mundo mellor”.
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Artigos sobre a celebración do ciclo de relatorios sobre Arquitectura Próximos 2020.

Artigos sobre a exposición da figura e obra do arquitecto Domingo de Andrade na Alameda de

Santiago.

Obituario polo pasamento do compañeiro Julián Zapata, redactado polo compañeiro Carlos H. Coto.

Artículo en ABC sobre o aniversario da declaración de Santiago como Cidade Patrimonio da

Humanidade.

Artigo na Voz de Galicia sobre os datos de visados do barómetro do CSCAE.

Obituario polo pasamento do compañeiro José Carlos Arrojo Lois no Correo Galego.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.

Do mesmo xeito que noutros medios de comunicación, dende a delegación damos resposta as

solicitudes de participación en programas de televisión para tratar temas de actualidade relacionados

co noso ámbito de actuación. Nese sentido, teñen acudido a programas compañeiros membros da

nosa delegación territorial como o arquitecto Miguel Serrano, que falou en xuño do aumento da

construción de piscinas en fincas particulares, tralo confinamento motivado pola pandemia.

ENTREGA PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA A MANUEL GALLEGO JORRETO.

O 24 de enero de 2020, Ángel Cid, o presidente da delegación asistiu ao acto de entrega do Premio

Nacional de Arquitectura ao arquitecto galego Manuel Gallego Jorreto.

ENCONTRO DA XUNTA DE GOBERNO DO COAG CO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

O 13 de febreiro celebrouse un encontro entre varios membros da Xunta de Goberno do COAG e o

Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Feijoo. Á reunión á que asistiu Angel Cid, Presidente da

Delegación, asistiron tamén a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez

Mejuto, a Conselleira de Infraestruturas e Movilidad, Ethel Vázquez Mourelle e a Directora Xeral de

Urbanismo, Encarnación Rivas Díaz. Presentáronse así aos representantes da Xunta varios asuntos de

interese xeral tanto para a cidadanía galega como para a nosa profesión.

PREMIO ARQUITECTURA PARA UN MUNDO MELLOR

En maio de 2020, a delegación de Santiago convoca o I Premio “Arquitectura para un mundo mellor”

co fin de dar a coñecer, entre os máis novos, a importancia que ten a Arquitectura na calidade de vida

da sociedade. Na primeira edición a convocatoria do premio realízase a través dun concurso de

debuxo dirixido a infantes e novos, coa vivenda como protagonista co título de "A Vivenda Ideal"

A convocatoria foi todo un éxito con 260 persoas inscritas e 330 traballos presentados. Para

seleccionar os debuxos galardoados contamos coa colaboración desinteresada dun amplo grupo de

compañeiros arquitectos vinculados ao mundo da ilustración e da docencia nesta materia, xunto con

reputados especialistas nesta arte como Miguelanxo Prado, Luis Davila, Montse Rego, o escritor
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Manuel Lourenzo González, Nanda Cabaleiro, Carlos Fernández García, Noemi Méndez-Benegassi e

Pablo Tomé.

EXPOSICIÓN SOBRE DOMINGO DE ANDRADE

O 27 de xullo tivo lugar no paseo da Alameda de Santiago de Compostela, a inauguración da

exposición sobre a obra do arquitecto Domingo de Andrade, ao que se lle dedicou o Día das Artes

Galegas do ano 2020. A exposición foi organizada polo COAG xunto coa Real Academia Galega de

Belas Artes. Ás reunións para á organización dos eventos asistiu a secretaria da delegación, Susana

Rguez. Carballido.

ENCONTROS NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ao longo do ano 2020 directivos da delegación de Santiago mantivo varias reunións coa concelleira

de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica do concello de Santiago de Compostela, Mercedes Rosón,

para tratar cuestión de interese para a nosa profesión.

Noutras ocasións, participaron nas reunións outros membros do concello como técnicos do

Consorcio, o concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños, ou Ana Prieto do departamento de licenzas

coa que se tratou o establecemento dun convenio que permita á administración local recorrer á

plataforma informática do COAG para o rexistro de proxectos de forma dixital.

ENCONTRO COA ALCALDESA DO CONCELLO DE MUROS

O 5 de novembro de 2020 a Xunta Directiva da delegación de Santiago mantivo unha extensa

xuntanza coa alcaldesa do concello de Muros, Inés Monteagudo, para tratar asuntos de interese

conxunto, reunión que se encadra na cordial relación institucional que esta X.D. procura manter cos

representantes das administracións locais no ámbito danosa Delegación.

RELACIÓN CO MUSEO DO POBO GALEGO

En novembro de 2020 a xunta directiva da delegación de Santiago realiza a proposta para solicitar

ante o organismo competente a recuperación do estatus de patrono do Museo do Pobo Galego.

DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA

O Día Mundial da Arquitectura 2020, ao estar envoltos na situación de emerxencia sanitaria non se

puideron realizar actos colectivos presenciais pero, a través das redes sociais, quixemos achegar a

arquitectura á sociedade con varias publicacións conmemorativas.
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DELEGACIÓN DE FERROL

Ao longo do ano 2020, a Xunta Directiva da Delegación de Ferrol realizou as seguintes actuacións co

fin de dar visibilidade á profesión e expoñer as problemáticas dos colexiados:A lo largo del año 2020,

la Junta Directiva de la Delegación de Ferrol realizó las siguientes actuaciones con el fin de dar

visibilidad a la profesión y exponer las problemáticas de los colegiados:

· Asistencia ao longo do ano a numerosas entrevistas e faladoiros en radio e prensa escrita,

expoñendo a situación da profesión, rehabilitación, peonalización, concursos e actuacións

públicas e privadas.

· Mantivéronse numerosas reunións durante todo o ano con técnicos municipais dos concellos do

ámbito da delegación (Ferrol, Fene, Valdoviño, Narón, Miño, As Pontes etc...) así como alcaldes e

concelleiros de urbanismo, co fin de expoñer problemáticas dos colexiados e tentar mellorar os

fluxos de traballo e unificación de criterios da administración.

· O día 07 de Xaneiro a Presidenta da Delegación asiste aos actos de celebración da festividade de

San Julián no Teatro Jofre, acompañada pola Tesoureira da Delegación de Lugo.

· Os días 16 de Xaneiro e 30 de Setembro mantéñense senllas reunións co concelleiro de

urbanismo de Ferrol co fin de transmitirlle as problemáticas existentes no Concello coa

tramitación dos expedientes e establecer diferentes liñas de colaboración.

· O día 24 de xaneiro a Presidenta da Delegación mantén unha reunión co Alcalde e a concelleira

de urbanismo do concello de Miño en relación aos criterios esixidos na licitación dun contrato de

servizo para a redacción dunha Modificación Puntual do PXOM, acompañada de D. Jesús Lorenzo

Cuervo.

· O 28 de Febreiro tivo lugar a reunión e o xantar anual dos colexiados da delegación coa

asistencia do 30% deles.

· Os días 22 e 23 de abril e o día 19 de maio tiveron lugar as xornadas de repartición de material

de protección fronte ao Covid-19 na Delegación por parte dos membros de  XD.

· Os días 22 e 23 de xullo e o día 25 de setembro a Presidenta da Delegación forma parte do

Tribunal PFC - Proxecto Fin de Carrera da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña

como representante titular do COAG (representante nomeada por organizacións profesionais).

· O xoves 30 de xullo tivo lugar a Presentación do “ CADERNOS 32. FERROL ANÁLISE.

ARQUITECTURA PÚBLICA DE FERROL 1977-2017” celebrada na Sala Carlos III do Museo dá

Construción Naval. de Ferrol.

· O día 03 de setembro a Presidenta da Delegación e D. Antonio Davila Alonso, vogal da Xunta de

Goberno do COAG, mantiveron unha reunión no Concello das Pontes coa Concelleira de

Organización Interna e Medios Locais, co Concelleiro de Urbanismo e o arquitecto municipal en

relación ao convenio de colaboración para a convocatoria de dous concursos de ideas para
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mellorar as condicións de urbanización de dúas prazas públicas. O día 18 de novembro volve

realizar unha reunión en relación a este tema, en formato telemático e contando tamén coa

participación de D. Alberto Escobar Molinero, arquitecto responsable da área Técnica do COAG.

· O día 18 de setembro mantívose unha reunión cos colexiados co fin de coñecer as diferentes

problemáticas que a crise sanitaria ocasionada polo Covid-19 estaba a xerar á hora das

tramitacións dos proxectos nos diferentes  Concellos.

· O 18 de outubro a Presidenta da Delegación remitiu aos colexiados unha carta expoñendo a

situación e as actuacións acometidas en relación ao Concurso de Proxectos con Intervención de

Xurado para a Redacción de Proxecto, Dirección de obras e Traballos de Seguridade e Saúde do

Centro de Servizos Avanzados e Estudo de Detalle dá Rehabilitación dá Fábrica de Armas para a

Cidade dás TIC (A Coruña)

·         Realizáronse na delegación diferentes charlas e cursos:

- O día 07 de marzo levou a cabo o Taller de Fotografía de Arquitectura

impartido por Ana Amado, combinando unha sesión teórica cunha sesión

práctica de traballo de campo.

Secretaría

Asistencia as convocatorias da delegación.

O longo do ano realizáronse as dúass Xuntas Ordinarias establecidas nos Estatutos.

Circular 01/2020. Xunta Ordinaria de Delegación 08/07/2020. Asistió o 8% dos colexiados.

Informe da Xunta Directiva

Memoria de Xestión 2019 da Delegación.

Informe sobre a liquidación de gastos da Delegación no exercicio 2019.

Circular 02/2020. Xunta Ordinaria de Delegación 30/11/2020. Asistió o 5% dos colexiados.

Informe da Xunta Directiva

Informe do Tesoureiro sobre a previsión de gastos da Delegación para o exercicio de

2021.

Tesourería

Asístese ás convocatorias de Delegación e á comisión de Tesoureiros en sede colexial e de forma

telemática.

Realízase a operativa económica rutineira da delegación, ao longo do ano a tesourería colexial tivo

participación activa na xestión económica nos seguintes eventos:

• Organización dos actos relativos ao "DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA".
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Comisión de Cultura

Dende a Comisión de cultura organizouse:

PRESENTACIÓN DO “CADERNOS 32. FERROL ANÁLISE. ARQUITECTURA PÚBLICA DE FERROL

1977-2017”

O día 30 de xulio tivo lugar a presentación do “Cadernos 32. Ferrol análise. Arquitectura pública de

Ferrol 1977-2017” realizado pola Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e o

Club de Prensa de Ferrol.

DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA

DMA2020 | Habitar o territorio. Presente, pasado e futuro da vivenda e a cidade.

- Entrega aos colexiados dun exemplar do Cadernos 32 Ferrol Análise. Arquitectura pública de Ferrol

1977-2017

- O día 02 de Outubro os nosos compañeiros José Alejandro Romero Alonso, María Fernández Lemos

e Ramón Montero Cereijo participaron nun faladoiro radiofónico na que falaron acerca da

arquitectura e o urbanismo en relación ao tema do Día Mundial da Arquitectura.

- O día 05 de Outubro a Presidenta da Delegación realiza unha entrevista radiofónica con motivo da

celebración do DMA.

- O día 08 de Outubro o noso compañeiro Manuel A. Romero publica un artigo en prensa titulado “

Cidades históricas. Memoria, identidade e vida”.

APOIO Á PROPOSTA “A ESPAÑA INTERMEDIA” | XV BEAU

Apoio á candidatura “A España Intermedia”, finalista na Convocatoria Aberta para a Contratación do

Comisariado da XV Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo.

Comisión de Planeamiento

Traballos previos sobre o desenvolvemento urbanístico de Ferrol nos ultimos 40 anos como base para

o segundo numero do “Caderno de Ferrol Análise. Desenvolvemento urbano e Arquitectura

residencial en Ferrolterra 1977-2017” en fase de realizacion pola Delegación de Ferrol do Colexio

Oficial de Arquitectos de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol.

Participación o 15 de febreiro na charla informativa sobre o plan xeral de ordenación municipal de

Narón e a súa necesaria coordinación e integración no conxunto urbano do que forma parte con

Ferrol e Neda e que mesmo se pode ampliar a varios concellos máis contorna á ría de Ferrol. Como

sempre tamén se incidiu nas vantaxes da aprobación dun plan xeral para devandito Concello e na

necesaria participación cidadá na tramitación deste tipo de instrumentos de plan.
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