
 

  

2018 



 

Páxina 1 de 55 
 

Contido 

XUNTA DE GOBERNO .................................................................................................................... 2 

XUNTAS XERAIS ............................................................................................................................. 4 

ORDINARIAS ............................................................................................................................ 4 

CONTRATOS E CONVENIOS ........................................................................................................... 6 

SECRETARÍA ................................................................................................................................... 7 

ALTAS E BAIXAS ....................................................................................................................... 8 

RELACIÓN DE PERSOAL DA ORGANIZACIÓN COLEXIAL .......................................................... 9 

RETRIBUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBERNO ................................................................................. 10 

ÁREA TÉCNICA ............................................................................................................................. 11 

Tramitación de traballos profesionais: Visado e Rexistro .................................................... 11 

Normativa técnica e planeamento ....................................................................................... 13 

ÁREA DE INFORMÁTICA .............................................................................................................. 14 

COMISIÓN DE CONCURSOS, FORMACIÓN, CULTURA E COMUNICACIÓN .................................. 16 

ÁMBITO DE CONCURSOS ...................................................................................................... 16 

ÁMBITO DE FORMACIÓN ...................................................................................................... 18 

ÁMBITO DE CULTURA ........................................................................................................... 23 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN ............................................................................................... 25 

COMISIÓN DE URBANISMO, TERRITORIO, ADMINISTRACIÓN LOCAL E FUNCIÓN PÚBLICA ....... 27 

SERVIZO DE DEONTOLOXÍA E ASUNTOS PROFESIONAIS ............................................................. 30 

PROCEDEMENTOS INFORMATIVOS E SANCIONADORES ...................................................... 30 

INFORME ANUAL DO SERVIZO DE RECLAMACIÓNS DE COLEXIADOS .................................. 33 

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES .............................................................. 34 

DELEGACIÓNS .............................................................................................................................. 37 

DELEGACIÓN DE A CORUÑA ................................................................................................. 38 

DELEGACIÓN DE LUGO ......................................................................................................... 40 

DELEGACIÓN DE OURENSE ................................................................................................... 42 

DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA ............................................................................................ 44 

DELEGACIÓN DE VIGO .......................................................................................................... 47 

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ..................................................................... 50 

DELEGACIÓN DE FERROL ...................................................................................................... 53 

 
 



 

Páxina 2 de 55 
 

XUNTA DE GOBERNO 

COMPOSICIÓN E SESIÓNS 

Durante o exercicio 2018 a Xunta de Goberno tivo a seguinte composición: 
 
DECANO-PRESIDENTE / ANTONIO MAROÑO CAL 
TESOUREIRO-CONTADOR / CARLOS RODRÍGUEZ DE LA TORRE 
SECRETARIO / JOSÉ LUÍS SANMIGUEL GUERREIRO 
VOGAL / ELVIRA CARREGADO PAZOS 
VOGAL / BEATRIZ HERMIDA CALVIÑO 
VOGAL / FERNANDO TABERNERO DUQUE 
VOGAL A CORUÑA / CRISTÓBAL CRESPO GONZÁLEZ 
VOGAL VIGO / SIMÓN PEREIRO LÓPEZ-QUECUTY 
PRESIDENTE A CORUÑA / ROBERTO COSTAS PÉREZ 
PRESIDENTE LUGO / RAÚL J. VEIGA LAMELAS 
PRESIDENTE OURENSE / ALBERTO DE PAULA PRIETO 
PRESIDENTE PONTEVEDRA / MANUEL ABELLEIRA ARGIBAY 
PRESIDENTE VIGO / ANTONIO DAVILA ALONSO 
PRESIDENTE SANTIAGO / SANTIAGO GARCÍA SUÁREZ 
PRESIDENTE FERROL / RAMÓN MONTERO CEREIJO 
 
A Xunta de Goberno celebrou 14 reunións no transcurso do ano 2018. 

COMISIÓN EXECUTIVA 

A Comisión Executiva da Xunta de Goberno no ano 2018 estivo formada por: 

• Decano, Tesoureiro, Secretario, a vogal Dona Elvira Carregado Pazos e o Presidente da Delegación de Santiago, Don 

Santiago García Suárez.  

A Comisión Executiva celebrou 1 reunión no transcurso do ano 2018. 

XUNTAS DIRECTIVAS 

Durante o exercicio 2018 a Xunta de Goberno tivo a seguinte composición: 

 

DELEGACIÓN DE A CORUÑA                                      DELEGACIÓN DE LUGO 

Presidente:       D. Roberto Costas Pérez. Presidente: D. Raúl J. Veiga Lamelas. 

Secretario:        D. Óscar Pedrós Fernández. Secretaria: Dona Mónica Folgueira Cobas. 

Tesoureira:       Dona Julia Álvarez García. Tesoureira: Dona Mª Belén Feijoó Lombao. 

  

DELEGACIÓN DE OURENSE DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 

Presidente:  D. Alberto de Paula Prieto. Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay. 

Secretaria:  Dona Emma Noriega García. Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón. 

Tesoureira: Dona Paula Feijoo Calviño. Tesoureira: Dona María Luisa Pierres López. 

  

DELEGACIÓN DE VIGO DELEGACIÓN DE SANTIAGO 

Presidente:  D. Antonio Davila Alonso. Presidente: Don Santiago García Suárez. 

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

Tesoureiro:  D. Manuel Martínez Carazo. Tesoureira:  Dona Carmen Rey López. 

  

DELEGACIÓN DE FERROL 

Presidente: D. Ramón Montero Cereijo. 

Secretaria:  Dona Mª de la Concepción Laborda Alberto. 

Tesoureiro:  D. José Alejandro Romero Alonso. 
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* O 12 de febreiro de 2018 o colexiado D. Alejandro Fernández Vázquez presentou a súa dimisión como Secretario da delegación 

de Santiago de Compostela. Tras celebrar as eleccións para cubrir a súa vacante foi elixida a colexiada Dona Susana Rodríguez 

Carballido, a cal tomou posesión na Xunta Xeral ordinaria celebrada o 31 de maio de 2018. 

Representantes do COAG noutros organismos  

ORGANISMO REPRESENTANTE 

Representante no Pleno do CSCAE 

D. Antonio Maroño Cal 

Representante Padroado Fundación Docomomo 

Representante titular na Fundación Instituto Tecnolóxico de 
Galicia 

Membro Xunta Directiva da Unión Profesional de Galicia 

Membro do Consello executivo da Axencia de Protección da 
Legalidade Urbanística 

Xurado de Expropiación de Galicia 
Titular: D. José Manuel Alonso Velasco 

Suplente: D. Alberto de Paula Prieto 

Comisión Asesora do Patrimonio Histórico do Concello de 
Santiago 

Titular: Dona Carmen Rey López 

Suplente: D. Ricardo Varela Fernández 

Representante na Comisión Técnica da Fundación Docomomo D. Fernando Agrasar Quiroga 

Comisión de Réxime Disciplinario do CSCAE D. José Antonio Piñeiro Carrera 

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

Dona Elvira Carregado Pazos 
Representante ante a “Unión de Agrupaciones de Arquitectos 
al Servicio de las Administraciones Públicas” 

Observatorio Galego da Vivenda 

D. Antonio Maroño Cal 

Dona Beatriz Hermida Calviño (sección “Financiamento e 
Intermediación”) 

D. Fernando Tabernero Duque (sección “Técnica e de 
calidade”) 

D. Santiago García Suárez (sección “Social”) 

“Foro Liceo” de Ourense D. Alberto de Paula Prieto 
 

Representantes da Xunta de Goberno na Asemblea xeral do CSCAE celebrada o 30 de novembro de 2018 

Conforme ao acordo da Xunta de Goberno 8/2018 de 5 de xullo, foron designados representantes na Asemblea Xeral do CSCAE 

os seguintes membros das Xunta de Goberno: 

 

• D. Antonio Maroño Cal, Decano 

• D. Carlos Rodríguez de la Torre, Tesoureiro 

• D. José Luís Sanmiguel Guerreiro, Secretario 

• Dona Elvira Carregado Pazos, vogal 

• Dona Beatriz Hermida Calviño, Vogal 

• D. Fernando M. Tabernero Duque, Vogal 

• D. Roberto Costas Pérez, Presidente Delegación A Coruña 

• D. Raúl J. Veiga Lamelas, Presidente Delegación  Lugo 

• D. Manuel Abelleira Argibay, Presidente Delegación Pontevedra 

• D. Antonio Davila Alonso, Presidente Delegación de Vigo 

• D. Ramón Montero Cereijo, Presidente Delegación de Ferrol 
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XUNTAS XERAIS 

ORDINARIAS 

Xunta Xeral ordinaria de 31/05/2018 

Na Xunta Xeral ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o 31 de maio, tratouse a seguinte orde do día:  

1º.‐ LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS XUNTA XERAIS ANTERIORES.  

2º.‐ INFORME DO ILMO. SR. DECANO.  

3º.‐ APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2017.  

4º.‐ APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO 2017. 

5º.-  TOMA DE POSESIÓN DA NOVA SECRETARIO/A DA DELEGACIÓN DE SANTIAGO. 

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  ..........................................................................  84 

En contra  ..................................................................................  1 

Abstencións  ..............................................................................  3 

Total votos  .........................................................................  88 

(19 presenciais, 9 dixitais e 60 delegados) 

 En consecuencia, dáse por aprobado o punto. 

PUNTO 3.  APROBACIÓN, SE PROCEE, DA MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2017. 

 O resultado da votación foi o seguinte: 

Votos a favor  ..........................................................................  87 

En contra   .............................................................................  2 

Abstencións    ............................................................................  3 

Total votos    ......................................................................  92 

(19 presenciais, 13 dixitais e 60 delegados) 

 

En consecuencia, dáse por aprobado o punto. 

 

PUNTO 4.  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO 2017. 

 O resultado da votación foi o seguinte: 

 

Votos a favor da desestimación  .............................................  86 

En contra da desestimación  .....................................................  1 

Abstencións   .............................................................................  4 

Total votos   .......................................................................  91 

(19 presenciais, 12 dixitais e 60 delegados) 

 

En consecuencia, dáse por aprobado o punto. 
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Xunta Xeral ordinaria de 18/12/2018 

Na Xunta Xeral ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o 18 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 2018. 

PUNTO 3º.     INFORME DO ILMO. SR. DECANO-PRESIDENTE. 

PUNTO 4º.     INFORME DO SR. SECRETARIO. 

PUNTO 5º.    LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO PRESUPOSTO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

PARA O EXERCICIO 2019, PRESENTADO POLA XUNTA DE GOBERNO, QUE INCLÚE A PROPOSTA DE COTAS 

COLEXIAIS PARA DITO EXERCICIO. 

PUNTO 6º  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  ..........................................................................  44 

En contra   .............................................................................  0 

Abstencións   .............................................................................  2 

Total votos   .......................................................................  46 

(9 presenciais, 24 dixitais e 13 delegados) 

En consecuencia, dáse por aprobado o punto. 

 

PUNTO 5º.  LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DA “GUÍA DE TRAMITACIÓN DE TRABALLOS PROFESIONAIS 2019” COA 

ACTUALIZACIÓN DE FACTORES DE CÁLCULO DA COMPLEXIDADE E OUTRAS MELLORAS CARA A SÚA ENTRADA EN 

VIGOR O 1 DE XANEIRO. 

 O resultado da votación foi o seguinte: 

Votos a favor  ..........................................................................  76 

En contra   .............................................................................  2 

Abstencións   .............................................................................  4 

Total votos   .......................................................................  82 

(17 presenciais, 24 dixitais e 41 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 2019, 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  ..........................................................................  75 

En contra   .............................................................................  3 

Abstencións   .............................................................................  3 

Total votos   .......................................................................  81 

(16 presenciais, 24 dixitais e 41 delegados) 

 En consecuencia, dáse por aprobado o punto.  
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CONTRATOS E CONVENIOS 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

Asinado o 12/01/2018. Obxecto: protocolo para a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter 

formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das dúas institucións. Vixencia: 31/12/2018. 

 

XERENCIA URBANISMO CONCELLO DE VIGO-COAG DELEGACIÓN VIGO 

Asinado o 16/01/2018. Obxecto: Convenio Colaboración para a reedición e actualización do libro "Desarrollo y deterioro urbano 

de la ciudad de Vigo" de J.L. Pereiro Alonso 

 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO E A AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE 

URBANÍSTICA. 

Asinado o 02/04/2018. Obxecto: Establecer as condicións de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia para dar continuidade ao traballo desenvolvido polo ProxectoTerra. 

 

CONCELLO DE FERROL 

Asinado o  22/05/2018. Obxecto: Convenio de colaboración no marco do "Proxecto Terra" entre o COAG e o Concello de Ferrol, 

para a visita guiada de Arquitectura e Cidade en Ferrol. 

  

VICEPRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA, UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA E AGAXEN 

Asinado o 25/06/2018. Obxecto: Convenio para a prevención do acoso sexual no entorno laboral. 

 

COLEGIO DE APAREJADORES PONTEVEDRA  

Asinado o 02/07/2018. Obxecto: Convenio con el COAG para tramitar CFO: Problemática a solucionar, propuesta de 

modificaciones e incidencias 

 

CONCELLO DE XOVE 

Asinado o  06/07/2018. Obxecto: Convenio marco de colaboración para a convocatoria da licitación da auditoría enerxética dos 

seis edificios que conforman o complexo do centro cívico do concello así como en orde á convocatoria dun concurso de proxectos, 

a nivel de anteproxecto, para a renovación e remodelación da praza, renovación estética do conxunto edificado e da 

accesibilidade que conforma dito centro cívico. 

 

MACBATEC 

Asinado o 07/07/2018. Obxecto: Convenio colaboración  "Innovacións tecnolóxicas para a recuperación paisaxística mediante a 

utilización de froitos comestibles en zoas con limitacións" 

 

COA-ASTURIAS 

Asinado o 11/10/2018. Obxecto: Convenio de colaboración entre o COAG e o COA de Asturias para facilitar a participación dos 

colexiados en actividades culturais e formativas organizadas por ambos Colexios ou por un deles. 

 

ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS 

Asinado o 23/10/2018. Obxecto: Que ASF pase a coordinar, xestionar e desenvolver as actividades enmarcadas no ProxectoTerra. 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO E UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Asinado o 5/11/2018  Obxecto: regular a colaboración entre o IGVS, o COAG e a USC para a elaboración do documento modelo 

de Plan de dinamización das áreas Rexurbe no que se desenvolvan e concreten os contidos mínimos esixidos para os mesmos no 

artigo 60 do Anteproxecto da Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. 
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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 15 actas, correspondentes a 14 sesións de Xunta de Goberno e 

1 sesión da Comisión Executiva. 

• Convocatoria, elaboración e envío de documentación, e control de asistencia e votacións das actas 

correspondentes ás Xuntas Xerais ordinarias de 31 de maio e de 18 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 211. 

• Execución dos acordos recaídos nas sesións de Xunta de Goberno, Comisión Executiva e Xuntas Xerais. 

• Tramitación de 244 expedientes colexiais, que se desglosan como segue: 

• 110 altas de colexiados residentes 

• 63 baixas de colexiados residentes 

• 71 altas de colexiados habilitados 

• Rexistro, distribución e arquivo de 885 documentos (296 entradas e 598 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 2018 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 19 

colexiados inscritos nesa lista. 

• Por último, durante o 2018 tramitáronse 5 bolsas de emprego que correspondían coas seguintes ofertas de emprego: 

• Contratación dun/dunha arquitecto/a para a redacción do proxecto e dirección facultativa e coordinación de 

seguridade e saúde da obra de reforma do local sito na rúa Avilés de Taramancos para nova sede do COAG 

en Ourense. 

• Bolsa de emprego para a contratación temporal dun posto de administrativo/a para a Delegación de A 

Coruña. 

• Convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, 

dun/dunha arquitecto/a para realizar traballos vinculados á actualización de normativa técnica e de 

urbanismo. 

• Convocatoria de sete prazas de alumnos colaboradores para arquitectos colexiados, para dar apoio nas 

accións formativas que se levarán a cabo dentro do PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2018-2019, que se 

celebrarán nas sete delegacións do Colexio. 

• Convocatoria para a contratación, mediante un contrato de arrendamento de servizos, da realización de 

traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial. 

• COAGAXUDA 
 

Con motivo dos danos causados nas vivendas pola explosión o día 23 de maio dun almacén non autorizado de material 
pirotécnico na parroquia de Paramos en Tui, desde o Concello de Tui, solicitan unha listaxe de colexiados/as 
interesados/as na redacción de MEMORIAS VALORADAS. 

É por iso que o Colexio procedeu á convocatoria para organizar unha listaxe única na que se poderon inscribir os/a 
colexiados/as pertencentes a calquera delegación do COAG que cumpran os requisitos indicados. 
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Esta colaboración realizouse a través das administracións públicas, debendo as persoas afectadas interesadas dirixirse 
ao seu concello para realizar as solicitudes. 

ALTAS E BAIXAS 

COLEXIADOS: 

ALTAS BAIXAS  CAMBIOS  TOTAL COLEXIADOS 
  RESIDENCIA   

Delegación Total Homes Mulleres  Total Homes Mulleres   Total  
 Total Homes Mulleres 

A Coruña 41 27 14  31 20 11  1  
 996 678 318 

Lugo 8 4 4  3   3     
 253 157 96 

Ourense 11 7 4  4 1 3     
 257 172 85 

Pontevedra 6 4 2  6 5 1  1  
 305 210 95 

Vigo 29 16 13  10 6 4  1  
 544 387 157 

Santiago 11 6 5  4 3 1     
 295 210 85 

Ferrol 4 2 2  6 3 3  1  
 121 79 42 

                      

TOTAIS 110 66 44  64 38 26  4 
 

 2771 1893 878 

 

 

SOCIEDADES PROFESIONAIS 

ALTAS BAIXAS TOTAL SOCIEDADES 

DELEGACIÓN Nº  DELEGACIÓN Nº  DELEGACIÓN Nº 

A Coruña 6  A Coruña 3  A Coruña 83 

Lugo 0  Lugo 0  Lugo 21 

Ourense 0  Ourense 2  Ourense 18 

Pontevedra 0  Pontevedra 0  Pontevedra 24 

Vigo 2  Vigo 1  Vigo 38 

Santiago 1  Santiago 0  Santiago 22 

Ferrol 0  Ferrol 0  Ferrol 5 

TOTAL:  11 6 211 

 

Arquitectos falecidos en 2018: 8  
     
 30 ARTURO ZAS AZNAR, DELEGACIÓN DE SANTIAGO 

44 ELENA ARREGUI-CRUZ LOPEZ, DELEGACIÓN DE SANTIAGO 
52 JOAQUIN BASILIO BAS, DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 
65 JOSE LUIS OTERO POMBAR, DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 
1467 FERNANDO JESUS CASTRO CASTRO, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 
1735 MILAGROS MARIA ROIBAS FRAGA, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 
2025 RICARDO CHANS GARCIA, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 
2932 MARIA JOSE GONZALEZ LAMAS, DELEGACIÓN DE OURENSE    

        
Colexiados de honor 2018: 3  

84 FRANCISCO LUIS FREIRE GONZALEZ, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 

86 JOSE MANUEL REY PICHEL, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 

88 JOSE ANTONIO FRANCO TABOADA, DELEGACIÓN DE A CORUÑA 
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RELACIÓN DE PERSOAL DA ORGANIZACIÓN COLEXIAL 

Con data 21 de agosto de 2018 prodúcese a rescisión do contrato  laboral de Dona Julia Chamosa Martín, como arquitecto de 

visado adscrito á delegación de Pontevedra. 

A 31 de decembro de 2018 o capital humano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia componse de 20 traballadores en 

plantilla con contrato indefinido. Dos cales 1 corresponde a persoal de limpeza, polo que os 19 restantes desenvolven toda a 

actividade e prestan os servizos que a organización ofrece.  

Ademais, durante o exercicio 2018 tamén se contrataron 2 traballadores con contrato temporal. 

Conforme ao anterior, a 31 de decembro de 2018 o persoal distribúese segundo o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoal por centro de traballo e área_31/12/2018 

OFICINAS CENTRAIS                                          10   DELEGACIÓN DE LUGO 2 

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

María Esperanza Malvido Pose Área de 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 

Ana Vila Martínez (temporal)         

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 (temporal)   

 
DELEGACIÓN DE FERROL 1 

María del Carmen Pérez Ponte Limpeza  
 

Eduardo Alonso Lois Área Técnica 
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RETRIBUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBERNO 

1. Retribución anual fixa. 

Durante o ano 2018 seguíronse aplicando as mesmas retribucións para os membros de Xunta de Goberno / Xuntas Directivas:  

- O 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. 

2. 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. 

 

Para efectuar o reembolso de los gastos, foi necesaria a súa previa xustificación. 
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ÁREA TÉCNICA 

A Área Técnica ten como misións esenciais: 

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

● Decano: asesoramento en propostas técnicas do CSCAE 

● CSCAE: mantemento do Manual de Calidade da Normativa Común de Visado 

Tramitación de traballos profesionais: Visado e Rexistro 

Na seguinte táboa detállanse os traballos tramitados no 2018 dando o número de traballos tramitados e a súa complexidade. 

Cómpre subliñar un decaemento no número de traballos, aínda que a complexidade aumenta malia ter corrixido á baixa o cálculo 

da mesma. Isto, en edificación,  supón que os traballos son de maior alcance respecto de anos anteriores. En canto as obras 

ordinarias, crece a tramitación de rexistro en detrimento do visado, o que supón unha adaptación normal á legalidade. Decrece 

a tramitación doutros traballos, especialmente pola baixa en ITE e IAE, o que vén dado polos axustes xurídico-xudiciais que 

sufriron. 
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A variación respecto do ano anterior amósase na seguinte táboa.  

 variación 2018 / 2017 

 Rexistro Visado Total 

 tra. com. tra. com. tra. com. 

Obras de Edificación 8% 8% -4% 20% 0% 19% 

Obras Ordinarias 35% 40% -12% -13% -2% -11% 

Demolicións 9% 9% 6% 23% 6% 23% 

Obras de urbanización -18% -25% -44% 30% -38% 28% 

Planeamento -67% -67% -65% 200% -65% 188% 

Outros Traballos -42% -42% -17% -17% -30% -24% 

Total 4% 3% -7% 15% -4% 14% 

Normativa técnica e planeamento 

No 2018 increméntanse notablemente as consultas de urbanismo e tramitación xeral e non tanto as de edificación. Estes 

incrementos reflicten tanto o pulo da actividade profesional como a confianza no servizo. Por outra banda, as consultas sobre 

tramitación de expedientes colexiais baixan significativamente, o que reflicte unha consolidación da Guía de tramitación 

aprobada en 2016 cun 5% de dúbidas nos 20.788 traballos tramitados. 

Os tempos de resposta seguen a minguar en todo caso, aproximándonos a uns parámetros de eficacia, en torno ó día, que 

semellan difíciles de mellorar.  

Na táboa que segue detállanse as consultas feitas mediante a plataforma web: 

ano 2017 2018 ∆ 2018/2017 ∆ 2018/2017 

ámbito número días número días número días 

Edificación 467 1,50 506 1,30 +08 % -13 % 

Urbanismo 86 1,50 128 1,10 +49 % -27 % 

Tramitación Xeral 374 1,00 483 0,90 +29 % -10 % 

Tramitación Expedientes 1.815 0,96 1.116 0,95 -39 % -01 % 

Total 2.742 1,03 2.228 1,00 -13 % -03 % 
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ÁREA DE INFORMÁTICA  

Introdución 

A continuación descríbense esquematicamente os principais traballos realizados pola Área de Informática no ano 2018. Nesta 

exposición non se inclúen as tarefas de mantemento e soporte de sistemas ou aplicacións, así como as actividades ou traballos 

de soporte e atención a áreas/usuarios internos. 

Melloras na ferramenta de tramitación de traballos profesionais 

Incorporáronse na actual ferramenta de tramitación desde os estudos, COAGEstudio, unha serie de melloras para facilitar a 

presentación da documentación e a xestión da tramitación, entre elas: 

• Copia autenticada. Introduciuse a copia autenticada para aquela documentación de traballos profesionais que, polas súas 

características ou axentes asinantes, inda se xestiona en papel (Libros de Ordes e Asistencias, Libros de Incidencias,...). Os 

mecanismos de xestión implementados na dixitalización incorporan os requisitos legais establecidos para dotar de 

autenticidade ás copias e facelas válidas, ofrecendo ademais ao colexiado flexibilidade á hora de decidir que tipo de 

tramitación quere realizar coa copia autenticada (tramitación directa, tramitación pendente aberta ou envío por email). 

Con isto, acádase a íntegra dixitalización da tramitación da documentación de traballos profesionais no COAG. 

• Incorporación do pagamento con tarxeta do servizo de visado, de cara a ofrecer maior flexibilidade no pago, 

nas  modalidades de facturación e na dispoñibilidade do servizo, especialmente para aqueles técnicos que non contan co 

pagamento aprazado por domiciliación. 

• Mecanismos de control para o estudio sobre a documentación que se vai a enviar a tramitar (ver traballo completo, 

confirmación de carpetas sen contido). 

• Automatización do rexistro de gratuidade para o colexiado da tramitación de modificacións por requirimento 

documentado administrativo. 

• Melloras no navegador de expedientes, permitindo configurar diferentes visualizacións. 

• Cambios na tramitación de ceses/renuncias, para individualizar a tramitación de sociedades. 

En paralelo, continuouse o desenvolvemento da nova aplicación de tramitación de traballos profesionais (COAGEstudio) sobre 

unha contorna web, iniciado en 2017. Tal e como se contemplou no seu deseño inicial, esta nova aplicación debe resultar clara, 

intuitiva e áxil para o estudo de arquitectura, estando en liña coa súa linguaxe e as súas dinámicas de traballo. Así mesmo, debe 

dar resposta aos distintos perfís de uso actual dos arquitectos: coñecementos e práctica tecnolóxica, tramitacións 

esporádicas/frecuentes, traballos de grande dimensión documental/pequenos traballos, outros técnicos,... 

O funcionamento da nova aplicación está sendo definido a través dun proceso participativo, no que está implicado principalmente 

un grupo de seis/sete colexiados que foron seleccionados para tal fin en base aos seus diferentes perfís en relación coa 

tramitación de traballos profesionais. Os colexiados seleccionados están traballando conxuntamente coa empresa Hacce, 

especialista en usabilidade web e experiencia de usuario, e as Áreas de Informática e Técnica do COAG, na definición da nova 

aplicación de tramitación. 

O desenvolvemento desta nova aplicación, na súa parte externa, viuse considerablemente retrasado en 2018 debido á escaseza 

de oferta de profesionais existente no ámbito TIC respecto á plataforma de desenvolvemento utilizada (unha das principais do 

mercado). Non obstante, a finais de 2018 o proxecto retomouse cos recursos previstos, polo que ao longo do ano 2019 está 

prevista comezar co uso da nova aplicación na tramitación dos traballos profesionais. 

Melloras e cambios na tramitación interna de traballos profesionais 

Nos sistemas de tramitación interna de traballos profesionais, realizáronse os seguintes traballos principais: 

• Elaboración das simulacións para avaliar o impacto dos cambios introducidos na Guía cara a 2019. 

• Implementación e adaptación dos cambios introducidos na Guía en 2019. 
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• Automatización de la asignación de la carga de traballo para os arquitectos de visado. Púxose en marcha un “algoritmo” de 

reparto de traballo a partires dos criterios establecidos na Área Técnica, co fin de contribuír á optimización nas tarefas de 

tramitación. 

• Incorporación da copia autenticada á xestión interna de documentación de traballos profesionais. 

Migración de servidores centrais  

Acometeuse a actualización do servidor web central do COAG, nunha nova plataforma máis segura e con maiores capacidades. 

Así mesmo, depuráronse e migráronse os distintos espazos web que o COAG ten sobre a plataforma de xestión de contidos 

“Wordpress” (memorias, proxectoterra, obradoirodixital,...). 

Renovación e unificación dos sistemas de impresión e escaneado  

O COAG dispuña duns sistemas de impresión e escaneado heteroxéneos de diferentes provedores, froito da xestión realizada de 

forma independente ao longo do tempo nas delegacións. Así, facíase moi complexo unificar capacidade e funcións, así como 

controlar o gasto e dispoñer de ofertas cunha suficiente escala que permitise ter un poder de negociación relevante cos 

provedores. 

Ao longo de 2018 unificouse o provedor e o modelo de sistemas de impresión e escaneado nos sete centros de traballo do COAG, 

a partir da concorrencia competitiva de tres provedores. Ademais das melloras funcionais, económicas e de xestión, este troco 

permitiu incorporar no COAG a copia autenticada conforme aos requisitos legais, que xa se comezou a utilizar para a tramitación 

do LOA, LI, etc. e que no futuro se poderá utilizar así mesmo para mellorar a eficiencia e a eficacia na tramitación e almacenaxe 

de outra documentación. 

Entrada en vigor do novo Regulamento Europeo de Protección de Datos  

Ademais das implicacións sobre a organización colexial que implica o novo Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) 

e a nova LOPD aprobada en decembro de 2018, traballouse na realización de guías e materiais de orientación para os colexiados 

para a adaptación dos estudios de arquitectura a esta nova lexislación. Neste sentido, tamén se abriu unha liña de consultas 

gratuítas para os colexiados respecto ás normativas de protección de datos, atendida polo delegado de protección de datos (DPD) 

do COAG, especialista na materia. 

Outros desenvolvementos e traballos 

• Colexiación 2019. Simulacións de novos escenarios segundo os trocos previstos, adaptacións, novas condicións de 

subscrición,... 

• Premios, plataforma online. Adaptacións das condicións de presentación e disposición e soporte da plataforma para a 

presentación das diferentes obras candidatas aos premios GDA2018, das obras propostas polo COAG ao Premio de 

Arquitectura e Rehabilitación Galicia 2018 e das obras candidatas aos XVIII premios COAG. Incorporouse á plataforma online 

de premios e concursos do COAG a documentación íntegra das 286 obras presentadas aos premios Gran de Area 2013-

2018. 

• Estatísticas de tramitación de traballos profesionais. Por unha parte, colaborouse co CSCAE na elaboración de estatísticas 

de visado, nun proxecto piloto xunto con outros catro colexios de arquitectos de España. Por outra, participouse na 

proposta á comisión de estatística da elaboración dun novo informe estatístico, colaborando na provisión de datos e 

documentación ao colexiado contratado para a súa confección para o período 2017-2018. 

• Apoio ao servizo de formación. Acometeuse a xestión de inscrición, así como a provisión de dominio, plataforma online, 

plataformas de streaming e de webinar para a celebración do curso “Aproximación a la metodología BIM para arquitectos”, 

que contou coa participación de 549 colexiados de dez COA de España. Participouse no deseño de contidos para o curso 

“Contratos privados, código deontológico, propiedad intelectual y protección de datos: aplicación en el ejercicio profesional 

de la arquitectura”, así como na impartición das sesións de “Sinatura electrónica e outros aspectos TIC” no marco do Curso 

de Práctica Profesional 2018. 

• Proceso de inscrición de Ludantia. Fixéronse as adaptacións necesarias para automatizar a inscrición, o pago, e a 

facturación de todos os asistentes ao congreso internacional Ludantia. 

• Participación telemática nas Xuntas Xerais. Incorporáronse melloras na participación por vía telemática nas Xuntas Xerais, 

especialmente a referida á unificación das plataformas de streaming e votación, facendo o voto dos puntos da orde do día 

máis áxil e cómodo. 
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COMISIÓN DE CONCURSOS, FORMACIÓN, CULTURA E COMUNICACIÓN  

Un dos fins esenciais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é procurar o perfeccionamento da actividade profesional dos 

arquitectos, así como realizar as prestacións de interese xeral propias da Arquitectura e do Urbanismo que se consideren 

oportunas, ou que lle encomenden os poderes públicos conforme á Lei. Todo iso de acordo a: 

• texto consolidado da Lei estatal 2/1974 estatal de 13 de febreiro sobre Colexios profesionais, e da Lei 11/2010 

autonómica de 18 de setembro,  

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

• Os Estatutos do CSCAE, aprobados segundo o Real Decreto do Ministerio de Fomento número 129/2018, de 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 Decanato e da Secretaría colexial, así como con o propio saber a través da Xunta 

de Goberno colexial dos responsables desta área, que tras as eleccións de 12 de maio de 2015, foron designados Cristóbal Crespo 

González (vogal da Coruña) e Fernando Tabernero Duque (vogal libre), realizáronse as seguintes actuacións:  

ÁMBITO DE CONCURSOS 

• Neste exercicio realizáronse as seguintes accións:  

• Velar pola transparencia dos concursos convocados polas diferentes Administracións.  

• Seguimento dos concursos que obran na plataforma de concursos públicos do CSCAE, sobre os cales o COAG estableceu 

convenio para ofrecelo baixo subscrición aos seus colexiados.  

• Neste ano realizouse proposta de convenios para a colaboración colexial na convocatoria dos seguintes concursos 

públicos: (*) 

- Co concello de Xove: Concurso de ideas e anteproxectos para a remodelación da praza, renovación estética do 

conxunto edificado, e da accesibilidade que conforma o centro cívico municipal do concello de Xove. (COAG Lugo) 

- Co concello de Tui: Concurso de proxectos a nivel de ideas para reordenación da fronte fluvial do río Miño ao seu 

paso pola cidade de Tui. (COAG Vigo) 

- Co concello de Salvaterra do Miño: concurso de proxectos con intervención de xurado para a construción  dun 

auditorio municipal. (COAG Vigo) 

- Co concello de Bueu: Concurso de ideas para mellorar as condicións de urbanización do barrio de Banda do Río. 

(COAG Pontevedra) 

- Co concello das Pontes  de García Rodríguez: Concursos de ideas con intervención de xurado para mellorar as 

condicións de urbanización de dúas prazas públicas. (COAG Ferrol) 

- Co concello de Sanxenxo: Concurso de ideas para a reforma e mellora da praza do Mar de Sanxenxo. (COAG 

Pontevedra) 

- Con Zona Franca de Vigo: Concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto para a construción de dous edificios e 

intervención noutro existente, para a Business Factory auto na Avda. Alcalde Portanet e na rúa Val Miñor en Vigo. 

(COAG Vigo) 

- Co Colexio Rosalía de Castro de Vigo: Concurso de anteproxectos para o concurso para a reforma e ampliación das 

instalacións do colexio Rosalía de Castro en Vigo (COAG Vigo).  

(*) Facer constar que nalgúns casos, a proposta de convenio de colaboración non prosperou. 

• A resultas dos anteriores convenios ou de anteriores anos, en este exercicio  se realizou proposta de:  

- Prego de prescricións técnicas que rexerá no procedemento aberto para a adxudicación, mediante concurso, do 

contrato de servizos do estudo diagnóstico da envolvente  do seis edificios que conforman o complexo do centro 

cívico del concello lucense de Xove e proposta dun plan de acción para a execución das principais medidas 

estudadas incluídas actuacións arquitectónicas de mellora do comportamento enerxético das edificacións, sen 

regulación harmonizada. 

- Bases do concurso  con intervención de xurado, para propor unha ordenación urbanística volumétrica, na contorna 

da igrexa de Santa María a Maior no concello de Verín. 
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AMBITO DE NORMATIVA 

Mensualmente, e cun avance quincenal confecciónase e envíase aos colexiados que estean de alta no servizo de Colexiación de 

normativa, informe daquela normativa de interese para a profesión, publicada diariamente no D.O.G de Galicia; no B.O.E.; nos BOP´s 

provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra; así como no Diario Oficial da CEE.  

 

Así no ano 2018, realizáronse as seguintes comunicacións os colexiados adscritos a este servizo colexial, as cales foron comunicadas 

á secretaría colexial para instar a súa difusión, nas seguintes datas:  

 

o Xaneiro de 2018: Comunicado o 01/02  

o Febreiro de 2018: Comunicado o 28/02  

o Marzo de 2018: Comunicado o 02/04  

o Abril de 2018: Comunicado o 30/04  

o Maio de 2018: Comunicado o 31/05  

o Xuño de 2018: Comunicado o 2/07 

o Xullo de 2018: Comunicado o 01/08  

o Agosto de 2018: Comunicado o 31/08  

o Setembro de 2018: Comunicado o 01/10  

o Outubro de 2018: Comunicado o 31/10  

o Novembro de 2018: Comunicado o 30/11  

o Decembro de 2018: Comunicado o 08/01/2018  

Todos os informes obran no seguinte enlace: http://www.coag.es/normativa/gl/default.asp 

Entre outras, no ano 2018, destaca a publicación da lexislación seguinte, contida nos anteriores informes:  

TÉCNICA 

• ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS EN GALICIA 

 LEI 10/2017 dá Presidencia dá Xunta de Galicia do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de 
Galicia. DOG 02/01/2018 

• ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 
ORDE do 26 de novembro de 2018 dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se aproba a proposta 
de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. DOG 14/12/2018.  

• PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 
- DECRETO 83/2018, do 26 de xullo dá Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio , polo que se aproba ou 

Plan básico autonómico de Galicia. DOG 27/08/2018 
- RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2018, dá Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo dá Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se dá cumprimento aos requisitos adicionais de publicidade establecidos 
nos artigos 82.2 dá Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do só de Galicia, e 199.2 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo 
que se aproba ou Regulamento dá dita lei, en relación co Plan básico autonómico de Galicia. DOG 27/08/2018 

• ALUGUER DE VIVENDAS 
Real Decreto-lei 21/2018, de 14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer. BOE 18/12/2018 

• PORCENTAXES DE RESERVA PARA VIVENDA PROTEXIDA. 2018 
RESOLUCIÓN do Instituto Galego dá Vivenda e Solo do 16 de xaneiro de 2018 pola que se publican as porcentaxes de reserva 
de só para vivenda protexida correspondentes ao ano 2018. DOG 01/02/2018 
 

SECTORIAL 

REGULAMENTO DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA 

Real Decreto 1011/2017, de 1 de decembro, polo que se modifica ou Real Decreto 664/2015, de 17 de xullo, polo que 

se aproba ou Regulamento de Circulación Ferroviaria BOE 09/01/2018 

• PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021 

- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, do MINISTERIO DE FOMENTO polo que se regula ou Plan Estatal de Vivenda 

2018-2021. 

http://www.coag.es/normativa/gl/default.asp
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BOE 10/03/2018 

• ESTATUTOS DO CSCAE 
Real Decreto do MINISTERIO DE FOMENTO 129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban vos Estatutos Xerais dous 
Colexios de Arquitectos e do seu Consello Superior. BOE 12/04/2018 

• PROPIEDADE INTELECTUAL 
Real Decreto-lei 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica ou texto refundido dá Lei de Propiedade Intelectual, aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 
2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento 
Europeo e do Consello, de 13 de setembro de 2017. BOE 14/04/2018 

• PROTECCIÓN DE DATOS 
- Real Decreto-lei 5/2018, de 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do Dereito español a normativa dá 

Unión Europea en materia de protección de datos. BOE 30/07/2018 

- Real Decreto 1398/2018, de 23 de novembro do Ministerio dá Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, polo que 

se desenrola ou artigo 25 do texto refundido dá Lei de Propiedade Intelectual, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

1/1996, de 12 de abril, en canto ou sistema de compensación equitativa por copia privada. BOE 11/12/2018 

 
Tamén neste ano, comunicouse aos colexiados con alta neste servizo, os seguintes informes detallados do contido das seguintes 

referencias legais: 

- Lei 3/2018, do 26 de decembro, de Presidencia da Xunta de Galicia de medidas fiscais e administrativas, (a cal modificou 
diversas lexislacións de índole sectorial). 

- Ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Galicia 

- Plan Básico Autonómico de Galicia 

 

ÁMBITO 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] 

• especialización [>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 produtos concretos vinculados ó sector da construción. 

 
 
 

1 |CURSOS PROPIOS. LIÑAS ESTRATÉXICAS E CRITERIOS DE DESEÑO 

 

Durante o ano 2018 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: 

http://portal.coag.es/wp-content/uploads/2019/02/lineas-estrat%C3%A9xicas_publicaci%C3%B3n.pdf
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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. 

 Compleméntase 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. 

 

 

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 en diferentes aspectos podan acceder a formación que lles 

resulte compaxinable coas súas circunstancias, o COAG desenvolve, de maneira simultánea, dúas liñas 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. 

 

2.2. 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 da entrada en vigor da nova Lei do Solo 

de Galicia). 

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. 
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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. 
 

 

2 |ACCIÓNS FORMATIVAS DESENVOLVIDAS EN 2018 

 

2.1. Cursos de actualización profesional: 

Durante o ano 2018, no deseño das actividades formativas de actualización profesional, desenvolvéronse e potenciáronse as 

seguintes liñas temáticas: 

 
 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1: ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA. CURSOS E NÚMERO DE ALUMNOS 

 

1. Radón. Nueva Directiva 2013/59/EURATOM.  

Duración: 7 horas. Número de alumnos: 39 

 Santiago de Compostela, 26 de xaneiro.  

2. Acústica na Arquitectura. DB-HR e outras normativas. 

Duración: 14 horas. Número de alumnos: 42 

 Pontevedra, 1 y 2 de marzo 

 A Coruña, 5 y 6 de abril 

3. As licenzas, as comunicacións previas e outras autorizacións administrativas 

Duración: 12 horas. Número de alumnos: 40 

 Ferrol, 12 e 13 de xuño 

 Ourense, 18 e 20 de xuño 

 Vigo, 15 e 16 de outubro 

4. Aspectos prácticos de la Ley 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do 

arquitecto. 

Duración: 8 horas. Número de alumnos: 11 

 A Coruña, 28 de setembro 

5. Normas de Habitabilidade en Vivendas en Galicia. As NHV e a Rehabilitación. 

Duración: 7 horas. Número de alumnos: 29 

 Ferrol, 7 de decembro 

 Vigo, 21 de decembro 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 2: TECNOLOXÍA DA CONSTRUCCIÓN 

1. Taller para a formación en edificación sostible. 

Duración: 14 horas. Número de alumnos: 18 

 Vigo, do 18 ao 28 de xuño 

 A Coruña, 22 e 23 de novembro 
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2. Criterios prácticos de aforro enerxético e económico na edificación e a súa aplicación construtiva. 

Duración: 18 horas. Número de alumnos: 18 

 Ourense, do 13 ao 27 de xuño 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 3: PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

1. Curso de práctica profesional. 

Este curso parte de una iniciativa de Marta Vilas, colegiada 1752, del año 2013. En ese momento, diversas 

circunstancias hicieron que no fuese posible su materialización. En este año, se retoma la iniciativa y el trabajo 

aportado en su momento. 

Duración: 20 horas. Número de alumnos: 134 

 Vigo, do 27 de febreiro ao 7 de marzo. 

 A Coruña, do 13 ao 21 de marzo. 

 Lugo, do 3 ao 11 de abril. 

 Ourense, do 17 ao 25 de abril. 

 Pontevedra, do 29 de outubro ao 7 de novembro. 

 

2. Maquetación con Adobe In Design. 

Duración: 16 horas. Número de alumnos: 8 

 Lugo, do 21 ao 2 de setembro  
 

3. Contratos privados, código deontolóxico, propiedade intelectual e protección de datos: aplicación no exercicio 

profesional do arquitecto. 

 Duración: 8 horas. Número de alumnos: 10 

 Santiago de Compostela, 29 de outubro 
 

4. Curso- taller de productividade para arquitectos. 

Duración: 8 horas. Número de alumnos: 17 

 Santiago de Compostela, 16 e 17 de novembro 

 

2.2. Cursos de especialización 

2.2.1. Urbanismo e ordenación do territorio 

No ano 2018 COAG continuou a desenvolverse o Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018, no marco do convenio de 

colaboración subscrito coa EGAP, convocado en 2017, e que finalizou en decembro de 2018. 

Número de horas: 350. Total alumnos matriculados: 271 

 Santiago de Compostela, de outubro de 2017 a decembro de 2018. 

 

Dentro do itinerario formativo en urbanismo e ordenación do territorio no que se enmarca este curso, convocáronse para 

matrícula independente dous dos seus módulos optativos: 

1. Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito do urbanismo 

 Duración: 32 horas. Número de alumnos: 31 

 Santiago de Compostela, do 4 ao 25 de outubro 

 

2. Renovación urbana e rexeneración urbanística 

 Duración: 32 horas. Número de alumnos: 35 

 Santiago de Compostela, do 10 ao 31 de outubro 

                                                           
1 Os datos correspondentes a este curso non se inclúen no cómputo final de cursos, número de alumnos, horas cursadas e 
horas ofertadas, por terse convocado en 2017 e incluido no cómputo do ano da convocatoria. 
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2.2.2. Metodoloxía BIM para arquitectos. 

Organizado no marco do convenio subscrito entre o Ministerio de Fomento e o CSCAE para o desenvolvemento de actividades 

dirixidas a facilitar a formación e coñecementos prácticos en materia de metodoloxía BIM aplicada á contratación e licitación de 

obra pública. 

Dende o COAG, organízase e coordinase este curso que se celebra conxuntamente cos COAs de Asturias, Cantabria, Pais Vasco, 

La Rioja, Aragón, Castilla y León Este, León, Ceuta e Melilla. 

 

Duración: 45 horas. Do 10 ao 21 de decembro. 

Número de alumnos (edicións Galicia): 195 |Número de alumnos (total): 5392 

Modalidade: semipresencial 

Lugar de celebración das sesións presenciais (Galicia) 

Santiago de Compostela, 10 e 11 de decembro 
 

3 |RESUMO DE DATOS 2018 
 

 Número total de cursos celebrados: 25 

 Número total de alumnos: 611 

 Número total de horas ofertadas: 428 

 Número total de horas cursadas: 15.271 

 

CONVENIOS CON ENTIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA: 

Aínda que o Colexio velou pola formación dos seus colexiados a través do deseño e impartición de accións formativas 

encamiñadas a mellorar a súa capacitación nas diferentes áreas da edificación e o urbanismo, preténdese incrementar o campo 

de actuación dos colexiados no ámbito das ferramentas informáticas e outras habilidades que, sendo transversais a outras 

disciplinas,  complementan o ámbito competencial directo dos arquitectos,  contribúen a mellorar a súa empleabilidade de cara 

a desenvolver a súa actividade en estudos e empresas. 

Os convenios con entidades de formación externa teñen por obxecto, por tanto, facilitar aos colexiados poidan complementar a 

súa formación con aqueles contidos que, aínda que por non se inclúen dentro do plan de formación do COAG por facer referencia 

a materias que non son específicas do noso ámbito competencial, si se entende que resultan de interese para os colexiados por 

mellorar a súa capacitación profesional.    

En 2018, mantívose o marco regulador común que unifica as porcentaxes de desconto mínimos que deben aplicarse aos 

colexiados do COAG sobre os importes de matrícula ordinarios  correspondentes a cada unha das accións formativas. 

Nas condicións establecidas no convenio marco, se ofreceron 30 accións formativas coas seguintes entidades: 

- Imasgal 

- Noa Innova 

- Geasig 

- Editeca 

- Escuela Europea de Líderes 

XORNADAS TÉCNICAS: 

Sesións informativas levadas a cabo por empresas especializadas do sector. Aínda que teñen unha finalidade comercial, as 

xornadas técnicas organizadas no COAG impártense sempre dende un formato docente, no que a presentación dos produtos se 

fundamente nun contido técnico relacionado con esixencias xerais da normativa da edificación e impartidas por técnicos 

competentes. 

                                                           
2 Os datos correspondentes ás edicións deste curso celebradas noutros COAs (539) inclúense só a efectos informativos, pero non se inclúen no 
cómputo final de cursos, número de alumnos, horas cursadas e horas ofertadas. 
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Durante 2018, no COAG celebráronse un total de 41 xornadas técnicas ás que asistiron máis de 800 persoas, a cargo das seguintes 

empresas: 

- Gas Natural 

- Puma - HeidelbergCement Hispania 

- Liftech 

- Siber 

- Asoven PVC 

- Extruplas 

- Infoedita 

- Dekra 

- Bio Economic 

- Atlantic Ibérica 

- Vaillant 

- Grupo Evetson 

- Wolf Ibérica 

- Keim  

- Baxi 

 

ÁMBITO DE CULTURA 

 

PROXECTOTERRA 

Ao longo do ano 2018, as actividades do ProxectoTERRA concretáronse nas seguintes accións: 

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

• Desenvolvéronse 54 actividades cunha participación de 2430 escolares de ESO. 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 (1005) uns 50.000 escolares da ESO. 

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

• Asinouse un novo convenio co Concello de Ferrol, a través da concellería de Urbanismo, para a súa colaboración na 

organización da visita guiada á cidade de Ferrol, integrada no ProxectoTERRA. Este convenio supuxo a asunción por parte 

do Concello do custo da barca para o paseo pola ría e visita ao Castelo de San Felipe.  

3.- Mantívose a integración do ProxectoTERRA no Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

coa participación de 2350 alumnos/as pertencentes a 38 centros escolares de Primaria e Secundaria. 

4.- Sinatura o 2 de abril de 2018 dun novo convenio coa Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para o 

mantemento do ProxectoTERRA así como para a súa colaboración na organización de LUDANTIA. Esta colaboracion permitíu 

incorporar a ExpoActiva dentro do programa de exposicións previstas no Pazo da Cultura de Pontevedra. Este novo convenio ten 

vixencia ata finais de 2019, cunha aportación por parte da CMAOT de 180.000 € no ano 2018 e de 120.000 € no 2019. Este novo 

convenio de colaboración incorpora á APLU como organismo financiador do ProxectoTERRA. 

5.- LUDANTIA. I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para a Infancia e a Mocidade: 

• Especial relevancia tivo neste ano 2018 a organización de LUDANTIA por parte do COAG,  a través do equipo do 
ProxectoTERRA, iniciada no 2017 e que xa desenvolveu actividades con anterioridade dacordo ao recollido na 
correspondente memoria. 

• Mantiveronse constantes contactos co Concello e o Pazo da Cultura de Pontevedra, necesarios para a execución 
dos traballos que permitiran a elaboración de todos os contidos previstos. 
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• Os días 10, 11 e 12 de Maio celebráronse no Pazo da Cultura de Pontevedra os encontros correspondentes a 
LUDANTIA coa participación dunhas 175 persoas procedentes de 18 nacionalidades. Toda a documentación 
elaborada así como as grabacións de todas as sesións están dispoñibles a través da web de LUDANTIA 
https://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional  e o PDF interactivo que se pode descargar a través deste enlace 
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2018/05/PT_Web-GAL.pdf  

• Con anterioridade aos encontros en Pontevedra, no espazo público das sete cidades realizaronse talleres de 
arquitectura para a infancia co obxectivo de presentar LUDANTIA en toda Galicia. 

• Ata o 15 de xuño estiveron abertas ao público e aos centros educativos as catro exposición integradas en 

LUDANTIA:  

▪ Golden CUBES awards da UIA Children 

▪ Colombia país invitado 

▪ Proxectos LUDANTIA 

▪ ExpoActiva. 

• Especial acollida tivo a ExpoActiva que levounos a considerar a posibilidade de ampliar a súa vida expositiva, 

confirmandose coa presenza no MUNCYT de A Coruña de Decembro de 2018 a Marzo de 2019, ao tempo que se 

esta programando a súa itinerancia nacional e internacional coa colaboración da Asociación LUDANTIA ata finais 

do ano 2020. 

6.- Como resultado da vontade de xubilarse por parte do que foi o coordinador do ProxectoTERRA desde os seus inicios no ano 

2000, Xosé M Rosales Noves, unha vez informados o Decano e a Xunta de Goberno, neste ano iniciouse o proceso de relevo na 

coordinación do ProxectoTERRA. Con este obxectivo, en outubro de 2018 asinouse un novo convenio de colaboración con 

Arquitectura Sen Fronteiras de Galicia. Este convenio da continuidade á colaboración iniciada con anterioridade e que fora 

recollida no convenio asinado o 14 de xuño de 2016. 

7.- Este proceso de relevo iniciouse inmediatamente, levandose de xeito continuado e coordinado ata o 31 de xaneiro de 2019, 

data de xubilación do coordinador Xosé M Rosales Noves. Neste tempo realizouse a oferta das actividades complementarias aos 

centros educativos de Educación Secundaria, así como a súa adxudicación dacordo ao calendario previsto. Todo este proceso xa 

foi realizado polo novo equipo de ASF co acompañamento do coordinador saínte. 

8.- Co obxectivo de facilitar o acceso a todos os recursos do ProxectoTERRA dispoñibles no almacén de LibrosCOAG en Lugo, 

organizáronse todos os materiais impresos dispoñibles, procedéndose ao seu reconto, deixándoos agrupados e levantando 

documentación escrita e gráfica que facilitase a súa localización. Desta documentación entregáronse copias na Delegación de 

Lugo e ao equipo de ASF. 

9.- Con data 31 de xaneiro de 2019 dáse por rematado o proceso de traspaso das responsabilidades de coordinación por parte 

do coordinador saínte ao equipo de ASF, feito que se comunica en prazo e forma ao Decano do COAG. 

O financiamento do ProxectoTERRA realizouse con cargo á correspondente partida orzamentaria do COAG (13.333 €) e a 

cofinanciación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a través da Dirección Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo  e da APLU (120.000 €) como resultado do convenio de colaboración plurianual 2018-2019 que garantiza 

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.  

O financiamento de LUDANTIA conseguiuse grazas á colaboración do COAG (6.666 €) coa Deputación de Pontevedra (60.000 €), 

Concello de Pontevedra (60.000 €) e Xunta de Galicia (60.000 €). Ascendeu o orzamento total de LUDANTIA no ano 2018 a 

cantidade de 186.666 €. 

 

 

 

http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2018/05/PT_Web-GAL.pdf
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Durante o ano 2018, publicáronse un total de 507 novas na páxina web, un 35% máis que no ano 2017 (374).  

Realizouse o envío de 47 Circulares, das que 27 corresponden á Secretaría e outras 20 ás distintas Delegacións.  

Fixéronse un total de 295 envíos por correo electrónico aos colexiados, entre os envíos xerais e os específicos de cada Delegación. 

Realizouse o envío de 50 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”, que recolle as distintas actuacións levadas a cabo polo Colexio en defensa 

dos intereses da profesión. Durante o ano 2018 leváronse a cabo as seguintes actuacións: 

Data Concepto 

  

08/01/2018 O Concello de Oia estima parcialmente o recurso de reposición presentado polo COAG en 
impugnación da licitación para contratar a adaptación do PXOM á nova Lei  

15/01/2018 Recurso contra a licitación polo Consorcio Zona Franca de Vigo do Concurso para o edificio para 
servizo a empresas na avenida de Alcalde Portanet en Vigo  

20/01/2018 O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia 
técnico urbanística do Concello de Irixoa  

29/01/2018 Estimación parcial do recurso contra a convocatoria da Redacción do PXOM do Concello de Cambre  

13/02/2018 Desestimación da solicitude de designar representante do Colexio no Concurso de Ideas da praza 
Bugallal do Concello de Ponteareas  

19/02/2018 O concello de Lugo desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación do 
concurso para adxudicar o “contrato de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e 
humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta”.  

20/02/2018 O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestima o recurso especial en 
materia de contratación interposto polo COAG en impugnación da licitación convocada polo 
concello de Vigo para a adxudicación do “contrato de servizos de redacción do proyecto das obras 
das novas gradas de gol e marcador, dun aparcamento soterrado e dun proxecto conxunto do 
Estadio Municipal de Balaídos (Vigo)”  

22/02/2018 Consideracións e alegacións ao documento de aprobación inicial do Plan Básico Autonómico de 
Galicia. 

23/02/2018 Resumo da Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico  

06/03/2018 Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense  

03/04/2018 Reclamación fronte á aprobación da Relación de Postos de Traballo no concello de Ourense  

09/04/2018 Impugnación da licitación do Servizo de redacción da Modificación Puntual no ámbito do SSU- R-3 
O Piñeiro, do concello de Miño  

09/04/2018 Impugnación da licitación do Servizo de redacción do PXOM do concello de Cee  

09/04/2018 Impugnación da licitación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanístca ao concello de Rábade  

12/04/2018 Impuganción das bases da convocatoria de Arquitecto interino do concello de Brión  

13/06/2018 Convocatoria de COAG Axuda polo accidente da polvoreira en Tui  

09/07/2018 Sinatura dun convenio para a prevención do acoso sexual nos lugares de traballo  

11/07/2018 Recurso de reposición fronte á licitación do Concello de Santiago para a adxudicación, polo 
procedemento aberto simplificado, do contrato de servizos de redacción de proxecto básico e de 
execución, dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde da 
reurbanización da Rúa Clara Campoamor. 

11/07/2018 Reclamación fronte á aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do Concello de 
Monterroso no que respecta ao posto denominado “técnico de urbanismo”.  

24/07/2018 O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de 
Moaña para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbano 
Sustentable.  

http://portal.coag.es/campanas-coag/o-concello-de-oia-estima-parcialmente-o-recurso-de-reposicion-presentado-polo-coag-en-impugnacion-da-licitacion-para-contratar-a-adaptacion-do-pxom-a-nova-lei/
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http://portal.coag.es/coagactua/estimacion-parcial-do-recurso-contra-a-convocatoria-da-redaccion-do-pxom-do-concello-de-cambre/
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http://portal.coag.es/coagactua/impugnacion-da-licitacion-do-servizo-de-redaccion-do-pxom-do-concello-de-cee/
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http://portal.coag.es/coagactua/impugancion-das-bases-da-convocatoria-de-arquitecto-interino-do-concello-de-brion/
http://portal.coag.es/coag/convocatoria-de-coag-axuda-polo-accidente-da-polvareira-en-tui/
http://portal.coag.es/coagactua/convenio-para-a-prevencion-do-acoso-sexual-nos-lugares-de-traballo/
http://portal.coag.es/coagactua/recurso-de-reposicion-fronte-a-licitacion-do-concello-de-santiago-para-a-adxudicacion-polo-procedemento-aberto-simplificado-do-contrato-de-servizos-de-redaccion-de-proxecto-basico-e-de-execucion-di/
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http://portal.coag.es/urbanismo/o-coag-presenta-recurso-de-reposicion-en-impugnacion-da-licitacion-convocada-polo-concello-de-moana-para-adxudicar-o-contrato-de-servizos-de-redaccion-do-plan-de-mobilidade-urbano-sustentable/
http://portal.coag.es/urbanismo/o-coag-presenta-recurso-de-reposicion-en-impugnacion-da-licitacion-convocada-polo-concello-de-moana-para-adxudicar-o-contrato-de-servizos-de-redaccion-do-plan-de-mobilidade-urbano-sustentable/
http://portal.coag.es/urbanismo/o-coag-presenta-recurso-de-reposicion-en-impugnacion-da-licitacion-convocada-polo-concello-de-moana-para-adxudicar-o-contrato-de-servizos-de-redaccion-do-plan-de-mobilidade-urbano-sustentable/
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10/09/2018 O COAG presentou recurso ante a Deputación de A Coruña pola convocatoria do proceso selectivo 
para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de 
técnico de turismo  

01/10/2018 Impugnación da licitacion da Autoridade Portuaria de Vigo da asistencia técnica para a redacción do 
proxecto constructivo e dirección de obras de mellora da eficiencia enerxética na Lonxa e no 
Mercado 

02/10/2018 O Concello de Monterroso desestima as alegacións presentadas polo COAG na exposición pública 
da modificación da Relación de Postos de Traballo en relación ao posto denominado “Técnico de 
Urbanismo” 

15/10/2018 Nota-informe técnico-xurídico elaborado pola asesoría xurídica e a area técnica sobre os supostos 
de necesaria obtención de licenza e os supostos sometidos ao réxime de comunicación 
previa/declaración responsable  

29/10/2018 O COAG presentou recurso de reposición en impugnación da Resolución da Alcaldía do concello de 
Boiro de 1 de octubre de 2018 mediante a que se designaba o tribunal calificador do proceso 
selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto interino e creación dunha bolsa de emprego, 
no entendemento de que a súa composición non acomodaba ás prescricións legais  

29/10/2018 O COAG presenta RECURSO DE REPOSICIÓN en impugnación do Acordo do Pleno de Monterroso 
mediante o que se desestiman as alegacións presentadas polo Colexio frente á aprobación inicial da 
RPT polas condicións do posto de técnico de urbanismo e se aproba definitivamente a RPT  

31/10/2018 A Deputación Provincial da Coruña desestima o recurso que o COAG interpuxo contra a 
convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou 
laboral temporal para postos de técnico de turismo  

09/11/2018 O COAG presentou, no Ministerio de Fomento, alegacións ao estudo informativo do proxecto de 
nova estación intermodal de Ourense, aprobado provisoriamente, no trámite de exposición pública 
do mesmo anunciado polo Ministerio no BOE de 29 de setembro  

29/11/2018 O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de 
Tomiño para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbano 
Sustentable  

03/12/2018 Alegacións do COAG ao Anteproxecto de Lei de Ordenación do Territorio de Galicia  

10/12/2018 O COAG presenta unhas alegaciones á licitación da dirección de obra e coordinación de seguridade 
e saúde da obra de construción do Auditorio e Escola de Música de O Grove.  

21/12/2018 O COAG presenta Recurso en impugnación da licitación do servizo para a redacción do proxecto de 
terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristovo da Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade.  

21/12/2018 O COAG impugna a licitación pola Deputación da Coruña da licitación para a contratación do servizo 
consistente na redacción do proxecto de ampliación do IES Puga y Ramón da Coruña.  

  

No que fai ás redes sociais, a actividade levada a cabo foi a seguinte: 

1. Facebook  
3.288 fans, un 9,49% máis. 
805 post 
1.032.498 impresións (veces que se ve). 
717.536 persoas viron publicacións 
Alcance semanal sobre 14.000 persoas. 

2. Twitter 
A 3ª máis vista dos COAs de España, tras Madrid e Cataluña 
5.533 seguidores, un 10,64% máis. 
1.613 Tuits 
1.310.500 impresións (veces que se ve). 
21.482 visitas 

3. Instagram (desde xullo de 2018).  
1400 seguidores  
11 post cada semana de media, 2 en días laborais e 1 en fin de semana. 
7.000 impresións por semana.  
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http://portal.coag.es/coagactua/impugnacion-da-licitacion-da-autoridade-portuaria-de-vigo-da-asistencia-tecnica-para-a-redaccion-do-proxecto-constructivo-e-direccion-de-obras-de-mellora-da-eficiencia-enerxetica-na-lonxa-e-no-mercado/
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http://portal.coag.es/coagactua/o-concello-de-monterroso-desestima-as-alegacions-presentadas-polo-coag-na-exposicion-publica-da-modificacion-da-relacion-de-postos-de-traballo-en-relacion-ao-posto-denominado-tecnico-de-urbanismo/
http://portal.coag.es/coagactua/o-concello-de-monterroso-desestima-as-alegacions-presentadas-polo-coag-na-exposicion-publica-da-modificacion-da-relacion-de-postos-de-traballo-en-relacion-ao-posto-denominado-tecnico-de-urbanismo/
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http://portal.coag.es/coagactua/coag-presentou-recurso-de-reposicion-en-impugnacion-da-resolucion-da-alcaldia-do-concello-de-boiro-de-1-de-octubre-de-2018-mediante-a-que-se-designaba-o-tribunal-calificador-do-proceso-selectivo-para/
http://portal.coag.es/coagactua/coag-presentou-recurso-de-reposicion-en-impugnacion-da-resolucion-da-alcaldia-do-concello-de-boiro-de-1-de-octubre-de-2018-mediante-a-que-se-designaba-o-tribunal-calificador-do-proceso-selectivo-para/
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http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-unhas-alegaciones-a-licitacion-da-direccion-de-obra-e-coordinacion-de-seguridade-e-saude-da-obra-de-construcion-do-auditorio-e-escola-de-musica-de-o-grove/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-unhas-alegaciones-a-licitacion-da-direccion-de-obra-e-coordinacion-de-seguridade-e-saude-da-obra-de-construcion-do-auditorio-e-escola-de-musica-de-o-grove/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-recurso-en-impugnacion-da-licitacion-do-servizo-para-a-redaccion-do-proxecto-de-terminal-de-autobuses-integrada-na-estacion-intermodal-da-coruna-san-cristovo-da-conselleria-de-infraes/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-recurso-en-impugnacion-da-licitacion-do-servizo-para-a-redaccion-do-proxecto-de-terminal-de-autobuses-integrada-na-estacion-intermodal-da-coruna-san-cristovo-da-conselleria-de-infraes/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-recurso-en-impugnacion-da-licitacion-do-servizo-para-a-redaccion-do-proxecto-de-terminal-de-autobuses-integrada-na-estacion-intermodal-da-coruna-san-cristovo-da-conselleria-de-infraes/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-impugna-a-licitacion-pola-deputacion-da-coruna-da-licitacion-para-a-contratacion-do-servizo-consistente-na-redaccion-do-proxecto-de-ampliacion-do-ies-puga-y-ramon-da-coruna/
http://portal.coag.es/coagactua/o-coag-impugna-a-licitacion-pola-deputacion-da-coruna-da-licitacion-para-a-contratacion-do-servizo-consistente-na-redaccion-do-proxecto-de-ampliacion-do-ies-puga-y-ramon-da-coruna/
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COMISIÓN DE URBANISMO, TERRITORIO, ADMINISTRACIÓN LOCAL E FUNCIÓN PÚBLICA  

Composición:  

Vogal responsable de Xunta de Goberno: Elvira Carregado Pazos  

Responsable de apoio do COAG : Cristina López Eimil, arquitecta de visado, Área Técnica do COAG. 

 

COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO. 

De acordo á Lei 2/2016, artigo 9 e o 13 do Regulamento que determina a composición da CSU, o COAG nomeou como Vogal neste 

organismo á Vogal de Urbanismo. Durante o 2018 celebráronse dúas sesións: 

- 20 DE XULLO DE 2018, que incluíu o informe do Plan Básico Autonómico, de acordo co establecido no punto 8 do artigo 

50 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

- 28 de SETEMBRO DE 2018,  que incluíu o Informe do Proxecto integrador Centro Vialia, estación de Vigo e terminal de 

autobuses (Expte. 02/2017), de acordo co establecido no punto 5 do artigo único da Lei 3/2016, do 1 de marzo, de 

medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. 

 

PROPOSTA DE ALEGACIÓNS AO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio acorda someter a consulta pública en sede electrónica por un prazo 

de dous meses o documento inicial estratéxico e o borrador do PLAN BÁSICO AUTONÓMICO, con carácter previo á elaboración 

do documento de alcance do estudo ambiental estratéxico. Para visualizar a cartografía contida no Plan Básico Autonómico pon 

a disposición un visor GIS de acceso público. 

 

No mes de setembro de 2017 comezáronse por parte dos servizos técnicos do COAG os traballos de lectura e estudio da extensa 

documentación que forma parte do Plan Básico Autonómico, redactándose un primeiro borrador de traballo para ser 

complementado cas aportacións dos colexiados, á espera do trámite de información pública. 

 

En resposta ao trámite de información pública do Plan Básico Autonómico de Galicia, segundo o anuncio de 14 de decembro de 

2017 da Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia no 

242, de 22 de decembro, BOP da Coruña de 4 de xaneiro de 2018, BOP de Lugo de 29 de decembro de 2017, BOP de Ourense de 

5 de xaneiro de 2018, e BOP de Pontevedra de 2 de xaneiro de 2018, se achegou á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio o texto refundido que recolle as consideracións e alegacións realizadas polos colexiados que quixeron participar das 

diferentes delegacións colexiais que o COAG ten en Galicia, coordinadas pola representante na Xunta de Goberno colexial da 

Comisión de Planeamento e Medio Ambiente, en data 22 de febreiro de 2018. 

 

Despois do pormenorizado estudo do documento que integra o Plan Básico Autonómico en exposición ao público, o cal é o 

instrumento de planeamento urbanístico que ten por obxecto delimitar en Galicia as afecciones derivadas da lexislación sectorial, 

a identificación xeorreferenciada dos asentamentos de poboación, así como a inclusión dun catálogo do patrimonio cultural dos 

diferentes concellos de Galicia, se redactou e enviou un extenso e traballado documento explicando as alegacións e suxestións 

feitas dende o COAG, incluíndo un ofrecemento de colaboración vía convenio, para a actualización e seguimento na aplicación 

do Plan Básico Autonómico. 

 

PROPOSTA DE ALEGACIÓNS AO ANTEPROXECTO DE LEI DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA 

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica o Anuncio do 1 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica 

da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o anteproxecto de Lei de 

Ordenación do Territorio de Galicia, DOG de 8 de Outubro de 2018.  

 

En relación ao trámite de audiencia do proxecto, dado por esa Consellería no portal de transparencia da Xunta de Galicia e 

segundo o seu oficio de 26 de outubro de 2018, relativo ao borrador do “anteproxecto da Lei de Ordenación do Territorio de 

Galicia”,  tras ser analizado o mesmo polo servizos técnicos e de asesoramento colexial e polas diferentes comisións de 

planeamento das sete delegacións colexiais, axuntouse documento de alegacións, recollendo os comentarios e reflexións sobre 
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os aspectos considerados mais relevantes, como propostas sobre dito anteproxecto.  As alegacións foron remitidas á Consellería 

en data 03 de Decembro de 2018. 

 

DIA DAS ARTES GALEGAS 2018 ADICADO A LEJANDRO DE LA SOTA 

Para dar a coñecer a figura de Alejandro de la Sota Martínez  á sociedade co gallo da celebración  do “Día das Artes Galegas“,  o 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia promoveu unha exposición na rúa baixo o titulo “ALEJANDRO DE LA SOTA 1903-1996”, 

con fondos documentais cedidos pola  fundación Alejandro de la Sota.  O Itinerario en Galicia foi PONTEVEDRA,VIGO, OURENSE, 

LUGO,FERROL, ACORUÑA, SANTIAGO, BUEU, RIBEIRA E VILAGARCIA DE AROUSA.  Iniciouse un itinerario por España instalando 

esta no ximnasio Maravillas coincidindo coa celebración da asemblea anual do CSCAE. 

 

Outra actividade vencellada  a esta celebración foi a celebración de charlas en todas as Delegacións. 

VIGO  “Sota y la Naturaleza” . Manuel Amable Romero 

OURENSE “Alejandro de la Sota: A persoa”. Juan de la Sota Rius.   

SANTIAGO Conversa de Gallego vs Puente moderada por Quintáns  “Lembranzas de Alejandro de la Sota” 

PONTEVEDRA Teresa Couceiro “Aprender con Alejandro de la Sota 

LUGO Mesa redonda “Alejandro dela Sota, a vixencia do seu legado”. Santiago Barge Ferreiros, Ana Pascual Rubio E Pablo 

Rodríguez Rodríguez moderados por Nuria Prieto. 

FERROL  Pedro de Llano  “Alejandro de la Sota: O nacemento dunha arquitectura” 

A CORUÑA Conversa de Miguel Ánguel Baldellou con Victor Olmos moderada por Silvia Blanco 

 

REPRESENTACIÓN E ASISTENCIA A ASAMBLEAS DE UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Celebráronse dúas neste ano: 

- 2/3/2018 con asistencia en streaming, na que se tratou un cambio de estatutos, asuntos de la nueva Lei de Contratos, 

colexiación de funcionarios, RPTs , proposición de repertorio de exames entre outros. 

- 16/11/2018 con asistencia en sede CSAE. Os temas tratados foron, informes sectoriais e licenzas de obras, propostas 

para a súa axilización, réxime xurídico do fora de ordenación, casos recentes e reais de expedientes de repetición por 

responsabilidade patrimonial contra arquitectos municipais, grupo de traballo CSCAE-UAAAP para impulsar a creación 

dun corpo nacional de arquitectos municipais e unha base de datos dos arquitectos das Administracións Públicas de 

España na web do CSCAE. 

 

REPRESENTACIÓN E ASISTENCIA A ASAMBLEAS DE UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Celebrouse asemblea anual, coa nosa asistencia, o dia 8 de novembro de 2018, na que se trataron entre outros os seguintes 

asuntos: 

- Seguimento e difusión do  Documento para a renovación e rexeneración do urbanismo en España.  

- Relación coas  institucións: Consejo Europeo de Urbanistas, ECTP-CEU. Asociación Española de Técnicos Urbanistas, 

AETU Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE 5. Traballos en curso: Comisión Agenda Urbana, 

Ministerio de Fomento / CSCAE. 

- Comisión Lei de Contratos do Estado  

- Premio de Urbanismo Español 2017. Convocatoria PUE 2019.  

- Situación da rede UAAU. Novas incorporacións: Baleares, Huelva, Galicia, Cantabria,…  

- Proposta de Cotas da UAAU para agrupacións e Colexios adheridos. 

- Eleccións para os cargos de Presidente e  Tesoureiro, estado de contas, orzamento 2019, propostas actividades 2019. 

 

ASISTENCIAS A XORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LEXISLACIÓN E REDACCIÓN DE INFORMES RESUMO  

- 24 de xaneiro de 2018 sobre a lexislación de Patrimonio 

- 26 de xaneiro de 2019 sobre o PBA 

- 1 de xuño Treitos Urbanos no solo rural 

- 28 de xuño Lei de espectáculos 

- 5 de setembro presentación PBA 
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PREMIOS GALICIA PARABÉNS 

Xurado dos premios que promove  a  Axencia Turismo de Galicia. As reunións e deliberación realizáronse durante en xuño. 

 

COORDINACIÓN DOS CURSOS DO CONVENIO COA EGAP 

Con esta vocalía e co apoio da responsable de formación do COAG, Rocío Lamas 

- Curso Superior de Técnico de Urbanismo  2017-2018. Iniciado en outubro de 2017 

 

XI JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO  

Asistencia e participación en mesa redonda. 21 de marzo de 2018. 

 

XORNADA HAI ARQUITECTAS 

O 11 de maio de 2018 celebramos en Santiago de Compostela unha xornada aberta a reflexión, sobre o pasado, presente e futuro 

das mulleres na arquitectura. 

 

XORNADA NOVOS COLEXIADOS “novos colexiados, novas perspectivas”, 

Celebrouse o 18 de outubro de 2018, cunha mesa redonda de presentación na que puideron participar os asistentes e a 

conferencia de Alberto Veiga . 
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SERVIZO DE DEONTOLOXÍA E ASUNTOS PROFESIONAIS  

PROCEDEMENTOS INFORMATIVOS E SANCIONADORES 

Un dos fins esenciais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é ordenar o exercicio profesional no marco das Leis, velar pola 

observancia da deontoloxía e das incompatibilidades no exercicio da profesión, así como o respecto debido aos dereitos dos 

cidadáns. 

Concretamente este Colexio profesional está obrigado velar pola  Deontoloxía profesional, segundo restablecen e desenvolven 

as seguintes referencias legais: 

o A Lei estatal 2/1974 de 13 de febreiro sobre Colexios profesionais, modificada expresamente pola Lei 25/2009, de 22 

de decembro, nolos seus artigos 2, 11 e 12. 

o A Lei 11/2010 autonómica de 18 de setembro, modificada pola Lei 1/2010, de 11 de febreiro, nolos seus artigos 10, 

10ter, 10  quater, 20 e 26. 

o Os Estatutos do Colexio de Arquitectos de Galicia aprobados segundo o Decreto autonómico 105/2016 de 21 de xullo, 

nos seus artigos 5. c); 6.3. h); 7.3; 16.2.a)  e d)  e 17.1 

o Os Estatutos do CSCAE, aprobados segundo o Real Decreto do Ministerio de Fomento número 129/2018, de 16 de 

marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais de os Colexios de Arquitectos e do seu Consello Superior. 

o O vixente Código Deontolóxico dos Arquitectos, aprobado pola Asemblea Xeral do Consello Superior o día 20 de 

novembro de 2015 e que entrou en vigor o 20.11.2016. 

o A Guía de procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios nos Colexios de Arquitectos, aprobada pola 

Asemblea Xeral de Xuntas de Goberno de 30 de novembro de 2001, con modificacións aprobadas pola Asemblea Xeral 

Común do Consello Superior de Arquitectos de España de 27 de novembro de 2009. 

Para a consecución destes fins o COAG exerce entre outras, funcións de ordenación que eviten o intrusismo profesional, velando 

pola ética e a dignidade da profesión, tanto nas relacións mutuas entre Arquitectos, como nas destes cos seus clientes, á vez que 

exerce a potestade disciplinaria sobre os Arquitectos que incumpran os seus deberes colexiais ou profesionais, tanto legais como 

deontolóxicos. 

Así mesmo e en virtude das modificacións lexislativas das Leis  ómnibus estatal e galega, que regulan a actividade dos Colexios 

Profesionais en aplicación da Directiva Comunitaria de liberalización do sector servizos, tamén é deber dos Colexios Profesionais 

resolver as queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos seus colexiados, tanto si se presentan por 

calquera consumidor ou usuario que contrate os servizos profesionais dun arquitecto, como a través de asociacións e 

organizacións de consumidores e usuarios en representación ou defensa dos intereses destes, instruíndo, cando cumpra e por 

parte dos órganos colexiais competentes, os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios. 

Para apoiar e asistir, en maior medida, o labor do Colexio de Arquitectos nestes fins e funcións, a Xunta de Goberno, no seu día, 

na súa Sesión  n.º 4/2012 de 26 de marzo de 2012, considerou oportuno o establecemento e posta en marcha do SERVIZO DE  

DEONTOLOXÍA COLEXIAL.  

Posteriormente e segundo acordo da Xunta de Goberno  nº 14/2012 de 5 de novembro de 2012, aprobouse  o  Regulamento que 

o ordena.  

Segundo ese mesmo acordo, e de acordo o artigo  nº 3, o responsable da Xunta de Goberno na área da Comisión  Deontoloxía e 

Asuntos Profesionais, tras as eleccións de 12 de maio de 2015, o servizo organizouse da seguinte forma: 

o Responsable: Simón Pereiro López- Quecuty (Vogal) 

o Persoal do Colexio de apoio: Alberto Escobar Molinero  

Todo iso co apoio da asesoría xurídica colexial. 

Tal e como di o apartado 2 do artigo 10 do Texto consolidado da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais, desde 

o ano 2012 o COAG na páxina web corporativa colexial, conta cun apartado para este servizo, onde está aloxado o propio Código 

e o Regulamento do servizo.  Ver: http://portal.coag.es/deontoloxia/ 
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Ademais segundo establece o artigo 11 do texto consolidado da Lei 2/1974 de Colexios Profesionais nos seus apartados,  c) e d), 

a continuación achégase:  

o Información agregada e estatística relativa aos procedementos informativos e sancionadores en fase de instrución ou 

que alcanzasen firmeza, con indicación da infracción á que se refiren, da súa tramitación e da sanción imposta si é o 

caso, de acordo, en todo caso, coa lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal. 

o Información agregada e estatística relativa as queixas e reclamacións presentadas polos consumidores ou usuarios ou 

as súas organizacións representativas, así como sobre a súa tramitación e, si é o caso, dos motivos de estimación ou 

desestimación da queixa ou reclamación, de acordo, en todo caso, coa lexislación en materia de protección de datos 

de carácter persoal. 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

No ano 2018 este Servizo realizou a actividade que se concreta sucintamente en: (*) 

POR EXPEDIENTES INFORMATIVOS (*) 
Abríronse 18 novos. Diso s: 

1º De inicio  16 

2º De resolución  16 

3º Acordo Xunta de Goberno 13 

4º Pendente resolución 03 

5º Pendentes Xunta de Goberno ou Directiva  00 

6º Previos (sen continuidade) 02 

 
POR COLEXIADOS AFECTADOS (*) 
Foron afectados 23 colexiados. De e los: 

CO Da delegación de Coruña 03 

LU Da delegación de Lugo 02 

OU De la delegación de Ourense 01 

PO De la delegación de Pontevedra 01 

VIN De la delegación de Vigo 12 

SA De la delegación de Santiago 02 

FE De la delegación de Ferrol 02 

S/I Sen identificar polo denunciante 00 

Ou/Coas De outros COA´s 00 

Ou/Oprof A Outros profesionais 00 

 
POR TIPO DE SUPUESTA INFRACCIÓN DEONTOLÓGICA (*) 
Foron identificadas 31 supostas infraccións. Delas : 

II Nas formas de exercer a profesión polo arquitecto 03 

III Nas obrigacións xerais do arquitecto 14 

IV Nas súas  incompatibilidades 02 

V       Nas relacións do arquitecto cos seus clientes 10 

VIN Nas relacións do arquitecto con contratistas e industriais 00 

VII Nas relacións do arquitecto con outros profesionais que actúen como conselleiros 
técnicos ou como colaboradores 

00 

VIII Nas relacións entre arquitectos 02 

IX En las relacións do arquitecto con o Colexio 00 

X Outras. Incumprimento colexiación obrigatoria  00 

 Outras. Titulación habilitante 00 

 Outras. Suposta falsificación 00 
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POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (*) 
Foron identificadas actuacións que se vinculan con 12  municipios galegos. Deles:.  

CO De la provincia da Coruña  
(A Coruña -2-, Ferrol e Ames) 

4    

LU De la provincia de Lugo  
(Pol) 

1    

OU De la provincia de Ourense  
(Maside) 

1    

PO De la provincia de Pontevedra  
(Pontevedra, Mondariz, Vigo-4-, Moaña, Marín, Cotobade, Bueu) 

10    

 
POR TIPO DE DEMANDANTE (*) 

I Por persoa  xurídica      00 

II Por persoa  física   13 

III Por arquitecto colexiado   02 

IV Por a Administración   00 

V Por Comunidades de propietarios   02 

VII Por a Xunta de Goberno/Directiva do COAG ou por a organización interna   00 

VIII      Por outros profesionais    00 

 
(*)    Un mesmo expedientes pode afectar á vez os diferentes aspectos, polo que o sumario dos diferentes apartados poden non 

ser concordantes, ou puido haberse iniciado ou rematado en ano anterior ou posterior.  
 
ACORDOS E FIRMEZA 

No ano 2018 a Xunta de Goberno colexial: 
 

- Arquivou xustificadamente, ou se mediou para a súa resolución, en SETE denuncias. 
- Abriu CATRO dilixencias previas, TRES delas arquiváronse, e nunha delas nomeouse instrutor, o cal tras a 

correspondente instrución, acordou o seu arquivo.  
 

INCOMPATIBILIDADES E POSIBLES SITUACIÓNS DE CONFLITO DE INTERESES 

Facer constar que de acordo o punto f) do texto consolidado da  Lei 2/1974 de Colexios Profesionais, manifestar que con respecto 
ás Normas sobre incompatibilidades e posibles situacións de conflito de intereses en que poidan atoparse os membros das Xuntas 
de Goberno, no ano 2018 non se produciron cuestións de tal índole. 
 
MODIFICACIÓN DOS CÓDIGOS DEONTOLÓXICOS 

Facer constar tamén que en o ano 2018, non se produzo ningunha modificación do Código Deontolóxico dos Arquitectos 
aprobado polo Consello Superior dos Arquitectos de España no ano 2015. 
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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 2018, que amosan os seguintes resultados: 

  

Procedemento de visado 17 

Xestións externas 16 

Documentación colexial 12 

Inscrición peritos 8 

Custe de tramitación 5 

Idioma 5 

Problema COAG-Estudio 4 

Atención a colexiados 3 

Configuración colexiación 2 

Problema facturación 2 

Inscrición web 2 

  

Total 76 

  

No histórico dos últimos cinco anos, apréciase un descenso do número total de reclamacións: 
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AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES 

En 2018 a Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG (AAPF) continuou 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. 

A Xunta Directiva estaba constituída ao comezo do ano polos seguintes integrantes: 

D. Carlos Alvira Duplá  Presidente, representante da Delegación de Pontevedra 

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

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

Representante da Xunta de Goberno do COAG(1) 

D. José Manuel Alonso Velasco  Vogal en representación da Delegación de A Coruña 

D. Antonio Rodríguez Domínguez Vogal en  representante da  Delegación de Lugo 

D. Andrés Touceda Gómez Vogal en representación da Delegación de Vigo 

(2) Vogal en representación da Delegación de Ferrol 

D. César Jiménez López Vogal con voz pero sen voto (ex presidente) 

(1) Como vogal da Xunta de Goberno do COAG, e designado por esta para este fin, exerce tamén como representante da mesma 

diante da Xunta Directiva da Agrupación 

 (2) Convocadas eleccións en marzo de 2015, tras a dimisión de D. Antonio Casal Fernández como vogal en representación da 

Delegación de Ferrol, ninguén concorreu ás mesmas, polo que o posto permaneceu vacante 

En febreiro convocáronse eleccións para cubrir todos os postos da Xunta Directiva. Unha vez rematado o proceso, a partir de 

maio quedou constituída do seguinte xeito: 

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 

Representante da Xunta de Goberno do COAG(1) 

Dª. Engracia Balayo Caamaño  Vogal en representación da Delegación de 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  representante da  Delegación de Lugo 

(1) Como vogal da Xunta de Goberno do COAG, e designado por esta para este fin, exerce tamén como representante da mesma 

diante da Xunta Directiva da Agrupación 
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No exercicio 2018 son membros da Agrupación 196 colexiados, de acordo coa seguinte distribución: 

Delegación de A Coruña   49 membros 

Delegación de Lugo   19membros 

Delegación de Ourense   13 membros 

Delegación de Pontevedra   32 membros 

Delegación de Vigo   51 membros 

Delegación de Santiago   23 membros 

Delegación de Ferrol     9 membros 

TOTAL 196 membros 

A Xunta Directiva levou a cabo un total de seis reunións ao longo do ano natural, tres antes da renovación da Xunta Directiva e 

outras tantas despois. Todas se  celebraron na sede 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 algúns dos acordos 

adoptados: 

• Sesión 1/18   |   12 de febreiro   |   Santiago de Compostela 

Tómase entre outros o acordo de convocar eleccións para renovar todos os postos da Xunta Directiva, ao abeiro do disposto 

no regulamento da Agrupación, e a seguir se aproba o calendario electoral. 

• Sesión 2/18   |   7 de marzo   |   Santiago de Compostela 

Tómase entre outros o acordo de admitir as candidaturas presentadas ata a data. 

• Sesión 3/18   |   21 de marzo   |   Santiago de Compostela 

Acórdase proclamar membros electos da Xunta Directiva a todos os candidatos previamente proclamados como tales, posto 

que en ningunha Delegación se presentou máis que unha candidatura. 

• Sesión 4/18   |   4 de maio   |   Santiago de Compostela 

Toman posesión os novos membros da Xunta Directiva, quedando esta constituída tal e como se recolle máis arriba. 

• Sesión 5/18   |   25 de xuño   |   Santiago de Compostela 

Reunión monográfica de información e debate, na que non se adoptaron acordos significativos. 

• Sesión 6/18   |   20 de decembro   |   Santiago de Compostela 

Unha nova sesión monográfica de información e debate, na que tampouco se adoptaron acordos. 

Pola súa banda, o Presidente, D. Carlos Alvira Duplá, 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 catro reunións da dita Xunta 

Directiva, que se celebraron tres en Madrid e unha en Xixón, nas que se debateu e tomaron acordos con respecto a diversos 

asuntos, entre os que cómpre sinalar: 

• Sesión nº 125   |   20 de febreiro   |   Madrid 

Designación como vicepresidente da UAPFE do representante do COA de Madrid na mesma, coa oposición do noso 

presidente, debido a que non representa aos peritos madrileños, senón á Xunta de Goberno do COAM.  

• Sesión nº 126   |   11 de maio   |   Madrid 

Peche da organización das XI Xornadas CGPJ-CSCAE coa decisión respecto á asunción do déficit resultante. 
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En relación coa tramitación da Lei de Peritos Inmobiliarios, o CSCAE adheriuse á alegación dos colexios de aparelladores, 

con respecto ao que é unha “profesión debidamente acreditada”. Non todos os Colexios están de acordo. 

• Sesión nº 127   |   20 de xullo   |   Xixón 

Na tramitación da Lei de Cesión do Crédito Hipotecario foi efectiva a emenda presentada, e se acepta que “profesionais 

cualificados” poidan facer taxacións, cando no proxecto de Lei só recoñecía as sociedades de taxación. Con respecto á Lei de 

Peritos Inmobiliarios, o CSCAE solicitou unha entrevista coa Ministra de Xustiza. 

En canto ás listas de peritos xudiciais, se crean dous grupos de traballo, un co CGPJ e outro interno da UAPFE, do que forma 

parte o noso representante, para homoxeneizar a designación de peritos.  

• Sesión nº 128   |   14 de decembro   |   Madrid 

O novo representante do CSCAE na Xunta Directiva da UAPFE é D. Rafael Pardo Prefasi, decano do COA de Murcia. 

Elaboración dun libro branco sobre as listas de peritos arquitectos a disposición de Xulgados e Tribunais, constatada a 

sorpresa do Ministerio de Xustiza polo estado da cuestión. 

Comeza a organización das XII Xornadas CGPJ-CSCAE, que se celebrarán en Tarragona. 
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA 

 

O presente documento ten por obxecto reflectir as actividades que se desenvolveron na Delegación de A Coruña do COAG 

durante o ano 2018. 

Composición da Xunta Directiva, situación conxuntural e período informado: 

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 

reflicten 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 (30 comunicacións aprox.). 

- Redes sociais Twitter (2881 seguidores) e Facebook (2145 seguidores). 

- Prensa e radio: diversos artigos de opinión e entrevistas publicadas nos diarios e emisoras de radio locais e 

autonómicas. En total, 23 intervencións. 

Actividades de organización colexial: 

Celebración de dúas Xuntas de Delegación: 

- Xuntas (ordinarias) de Delegación o 17 de abril de 2018 e 29 de novembro do 2018. 

Xestión do patrimonio: 

-  Compra do baixo da comunidade de propietarios Pla y Cancela para acceso ao futuro ascensor. OCOAG, participou na compra. 
Foi condición para que o COAG apoiara esta iniciativa que o seu local puidera dispoñer do devandito ascensor. 

-  Aluguer Sala de Formación Federico Tapia 62: levouse a cabo a reforma entre o cuarto trimestre do 2017 y o primeiro 
trimestre do 2018, velando polo cumprimento do establecido no contrato de arrendamento. 

-  Almacéns de Fernando VII y Pla y Cancela: se baleiraron de estanterías e outros obxectos, concluíndo a derradeira semana 
de setembro. 

-  Reforma Delegación: realización do proxecto de reforma da sede da Delegación de A Coruña do COAG. 

-  Convenio de depósito do material pertencente ao Arquivo de Planeamento Urbanístico coa Deputación de A Coruña. Data 
final de sinatura: 13/02/2019. 

Defensa da profesión: 

A Xunta Directiva realizou o seguimento dos concursos convocados na área da Delegación, estudando os pregos e, nos casos que 
así o requiriron, solicitando modificacións e/ou aclaracións neles co fin de garantir os intereses da profesión. 

-  Concurso de Ideas do Bordo Litoral de A Coruña, no cal formou parte do xurado o Presidente de la Delegación de A Coruña. 
-  Revisión dos pregos de cláusulas administrativas xerais do Concello de A Coruña. 
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Actividades de formación e difusión: 

-  Saunier Duval: Aerotermia, nova construcción/reforma horizonte 2020 (15/02/2018). 

-  Liftech: Solucións de accesibilidade acordes á normativa (28/02/2018). 

-  Curso de Práctica Profesional (13 y 19/03/2018). 

-  Siber: Sistemas de ventilación eficiente e confort térmico (15/03/2018). 

-  Curso Acústica en Arquitectura. DB-HR e outras normativas (5 y 6/04/2018). 

-  ASOVEN PVC: Edificios de consumo case nulo e cerramentos de PVC (26/04/2018). 

-  Extruplas: Reciclaxe de plásticos mixtos para mobiliario urbano (15/05/2018). 

-  Dekra: Os certificados de sostenibilidade en edificación (7/06/2018). 

-  Cuso Ley de Contratos (22/06/2018). 

-  Bio Economic: A metodoloxía BIM e a certificación BREEAM (2/07/2018). 

-  Curso: Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do 
arquitecto (5/10/2018). 

-  ATLANTIC IBERICA: Aerotermia: a nova caldeira de enerxía renovable (18/10/2018). 

-  Curso formación en edificación sostible e rehabilitación enerxética (25 y 26/10/2018). 

- Wolf Iberica: Sistemas completos para o mercado residencial. 

-  Keim: Xornada técnica sobre pinturas de silicato. Concebir a envolvente (20/11/2018). 

-  Xornada sobre construción sostible. Bio Economic. 

Presenza en eventos: 

-  Xornada práctica de Rehabilitación eficiente ANERR (8/02/2018). 

-  Proceso información mapas liñas autobús Coruña (12/03/2018). 

-  Xornada informativa sobre as subvencións da Xunta para vivendas  (20/03/2018). 

-  Gala "A Noite da Enerxía". V Edición de los Premios Galicia de Enerxía, organizada por el Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Industriais de Galicia (ICOIIG) (13/04/2018). 

-  Foro Cidadán Tecendo Litoral. Palexco (27 y 28/04/2018). 

-  Xornadas de Rehabilitación organizadas polo Clúster da Madeira. Expocoruña (19/10/2018). 

-  EMPTY Coruña (30/11/2018). 

-  Encontro cidadán no Concello de A Coruña (28/12/2018). 

Actividades culturais: 

-  Elisa Valero “Hacia una nueva cultura del habitar” (15/02/2018). 

-  Presentación na Delegación de A Coruña do COAG do libro Flor de Santiago da arquitecta Ruth Varela, co-editado polo COAG 
(1/03/2018). 

-  Presentación na Delegación de A Coruña do primeiro número da revista dixital do COAG, Obradoiro Dixital (19/04/2018). 

-  Ludantia: Obradoiros na Rúa. Centro Ágora (21/04/2018). 

-  Exposición Alejandro de la Sota 1913-1996, Cantón Grande (23/06/2018-05/08/2018). 

-  Día Mundial da Arquitectura (4/10/2018). Exposición dunha selección de Proxectos de Fin de Grado de arquitectos recén 
titulados pola ETSAC. 
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DELEGACIÓN DE LUGO 

 

1.- XUNTA DIRECTIVA 

A Xunta Directiva da Delegación dende as eleccións do día 12 de maio de 2015, está constituída por: 

 

Presidente de delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo: 

D. RAÚL J. VEIGA LAMELAS 

 

Tesoureira de delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo 

Da. Mª BELÉN FEIJOO LOMBAO 

 

Secretaria de delegación e integrante da comisión de arquitectura e territorio do COAG Lugo: 

Da. MÓNICA FOLGUEIRA COBAS 

 

Durante o ano 2018 : 

 

• celebráronse 8 Reunións de Xunta Directiva. 

• asistiuse a 14 Xuntas de Goberno en Santiago das 14 realizadas. 

• asistiuse como presidente de delegación a 2 Xuntas Xerais en Santiago. 

• asistiuse a 1 reunións de secretarios en Santiago. 

 

 

2.- DELEGACIÓN 

Convocáronse as seguintes Xuntas de Delegación: 

 

• Xunta Ordinaria de Delegación 01/2018, de 17 de abril, co seguinte Orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, das actas de Xunta de Delegación anteriores. 

2. Informe da Xunta Directiva. 

3. Informe e aprobación, se procede, da liquidación de gastos da Delegación correspondente ó exercicio 2017. 

4. Memoria de Xestión 2017: toma de coñecemento e aprobación. 

5. Informe de deficiencias no edificio da Delegación de Lugo. 

6. Proposta de actividades para o 2018 (solicitude de colaboración) 

7. Rogos, preguntas e proposicións. 

 

• Xunta Ordinaria de Delegación 02/2018, de 29 de novembro, co seguinte Orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Xunta de Delegación anterior.  

2. Informe da Xunta Directiva.  

3. Lectura e posta en coñecemento, da distribución de gastos para o exercicio 2019 da Delegación de Lugo.  

4.Informe de deficiencias no edificio da delegación de Lugo.  

5.Proposta de actividades para o 2019 (solicitude de colaboración).  

6. Rogos, preguntas e proposicións. 

 

•  Reunión das Comisións da Delegación de Lugo. Comisión de Arquitectura e Territorio 

 23  Xaneiro 2018 06  Marzo 2018 17  Abril 2018 

• Reunións da Xunta Directiva 

 08  Xaneiro 2018 23  Xaneiro 2018 06  Marzo 2018 

 17  Abril 2018 14   Xuño 2018 04  Setembro 2018 

 02, 28 Novembro 2018 
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Polo que se refire ós contactos coas Administracións públicas e outras organizacións, empresas ou profesionais, 

realizáronse as seguintes coa intención de abrir ou continuar novas liñas de traballo: 

• Reunión co Concello sobre tramitación de licenzas, 11 de Maio. 

• Reunións varias con distintas asociación de veciños, construción para a axilización das licenzas. 

• Reunión con representante de la Hermandad de Arquitectos. 

• Reunión con representantes de ADEGA. 

 

Por último asistiuse en representación da delegación de Lugo os seguintes actos e actividades: 

• Entrega de Premios Arquitectura de Galicia. 

• Premios Puro Cora de Periodismo 2018. 

 

3.- ACTIVIDADES DESENVOLTAS 

• Conferencia 'Construir con Madeira II' - 5 Abril 2018. 

• Curso de Adobe Indesing. 

• Proyección Coloquio DMA 2018 - Arquitectura por un mundo mejor desde el urbanismo. 

• Exposición Obra De la Sota en Plaza San Marcos. 

• Curso de introducción a nuevos colegiados. 

• Conferencia Afterwork HNA. 

 

4.- ACTIVIDADES FORMATIVAS DESENVOLTAS NA DELEGACIÓN 

AS DE ARRIBA 

 

5.- PÁXINA WEB DA DELEGACIÓN. 

Introdución de eventos segundo calendario. 

 

6.- REDES DA DELEGACIÓN. 

Incorporación do COAG Lugo a Instagram, seguimento en Facebook e Twitter. 

 

7.- RELACIÓN COS MEDIOS. 

Entrevista-debate sobre o PXOM na Radio Galega 

 

8.- 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 de Álvaro e Cristina. 

 

Así mesmo, a iniciativa LibrosCoag, iniciada polo vocal de cultura Manuel Rosales, continúa o seu mantemento e 

distribución de libros dende as nosas instalacions e coa a axuda do noso persoal. 
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DELEGACIÓN DE OURENSE 

 

De conformidade co establecido nos Estatutos do COAG elabórase a presente Memoria Anual sobre as actividades e 

xestión da Delegación durante o exercicio 2018. 

 

A Xunta Directiva da Delegación está composta por: 

Presidente: Alberto de Paula Prieto. 

Secretaria:  Emma Noriega García. 

Tesoureira: Paula Feijoo Calviño. 

 

Pola súa banda, mantéñense  as diferentes comisións da Delegación, presididas e/ou coordinadas por: 

Comisión de Cultura e Comunicación:  Rafael Castro Armesto. 

Comisión de Formación e Concursos:  Pedro Diéguez Iglesias.  

Comisión de Urbanismo e Territorio:  Xan Rodríguez González. 

 

Os representantes do COAG na Comisión Técnica Municipal de Protección de Bens Culturais do  Concello de Ourense 

son os arquitectos Alfredo  Freixedo  Alemparte e o seu suplente Manuel Seoane Feijoo. 

 

A Delegación mantivo as súas oficinas no local situado na Praza Maior  nº 7 planta 5ª, da cidade de Ourense onde se 

desenvolveron as diversas actividades administrativas e de atención tanto a colexiados como a particulares. 

 

Con independencia da presenza puntual dalgún dos membros da Xunta Directiva nos locais da Delegación para 

resolver as cuestións de trámite ou urxencias que puidesen presentarse, a Xunta Directiva celebrou reunións co 

obxecto de atención ao Colexiado e de resolver asuntos de trámite da Delegación e planificar as actividades para 

realizar. 

 

Convocáronse e celebraron dúas Xuntas Ordinarias da Delegación, en datas 02 de maio, e 27 de novembro con 

obxecto de expoñer e comunicar aos colexiados todas as actividades e actuacións realizadas pola Xunta Directiva da 

delegación, así como  pola Xunta de Goberno do COAG. Para a toma de coñecemento e aprobación da memoria de 

xestión de ano 2017 e  informar sobre a situación económica colexial. 

 

Así mesmo, pasamos a describir brevemente os cursos, xornadas e demais actividades realizadas pola Delegación de 

Ourense: 

 

COMISION DE URBANISMO E TERRITORIO 

- O noso compañeiro Xan Rodríguez González, coordinador da Comisión de Urbanismo e Territorio, segue como 
representante do COAG na “Mesa da Integración do Ave en Ourense” asistindo a varias reunións. 

- A Delegación de Ourense segue participando como membro do Grupo Motor, do “Proceso de Participación 
Cidadá para a mellora da calidade ambiental e a mobilidade: pacificación do tráfico e integración da bici no 
centro urbano de Ourense (Móvete x Ourense)” que está a desenvolver o Concello de Ourense. Noméase ao 
noso compañeiro Rafael Castro Armesto, coordinador da Comisión de Cultura e Comunicación, representante 
do COAG no devandito proceso. 

- A delegación participou, entre outras, na alegación ao Plan Básico Autonómico, a través dos nosos compañeiros 
Xan Rodríguez González e Alberto de Paula Prieto, coordinador da Comisión de Urbanismo e Territorio e 
presidente da delegación, respectivamente. 

 

COMISION DE CULTURA E COMUNICACIÓN  

- Continúase a actividade mensual denominada “OLLADAS  NA RÚA”, que se celebra  os últimos venres de cada 

mes, consistente en analizar unha obra ou un espazo coa participación dun Arquitecto e un Cidadán 

realizándose as seguintes durante o ano 2018: 
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Xaneiro: centro de saúde do Couto; Febreiro: Parque Avilés de  Taramancos; Marzo: Centro Interxeracional da  

Farixa; Abril: Escola infantil do campus Universitario; Xuño: Edificio do Campus da  Auga; Setembro: Parque 

infantil Alameda  do  Cruceiro; Outubro: Deputación provincial; Novembro: Igrexa Santo Cristo Rei de  As   

Lagoas e en decembro:  Auditorio Municipal. 

 

- O 26 de novembro presentouse publicamente o FORO LICEO no que o COAG participa a través da Delegación 
de Ourense de maneira activa. Na súa presentación estiveron presentes o presidente da Delegación de Ourense 
así como algúns dos vogais da  Xunta de Goberno do  COAG. 

- O 1 de Outubro, ás 20.00 horas, no Liceo, con motivo da celebración do Día Mundial da Arquitectura 2018 e 
baixo o lema “Por unha mundo mellor” realizouse unha Xornada composta por unha mesa redonda onde 
diferentes axentes da sociedade Ourensá déronnos o seu punto de vista a preto das fortalezas e debilidades 
desta provincia. 

- O día 24 de setembro, ás 11:30, O Clúster da Madeira de Galicia celebrou o Día Mundial da Construción 
Sustentable mediante un recoñecemento á obra da nosa compañeira Mónica Rúa no acondicionamento do 
Manancial de Ou  Tinteiro. Ao acto acudiu a xunta directiva así como os compañeiros que o desexaron.   

- O día 25 de novembro o presidente da delegación de Ourense asistiu a un acto no concello de Carballeda de 
Avia para recoller un premio como recoñecemento ao traballo realizado de maneira altruísta por 47 arquitectos 
galegos tras os incendios que  devastaron parte dese concello. 

- O día 11 de outubro realizouse unha xornada técnica impartida pola empresa  Geberit 

- O día 11 de marzo realizouse unha xornada técnica impartida pola empresa portuguesa  Extruplas. 

- Séguese participando activa e intensamente nas diferentes fases polas que vai pasando o proxecto da estación 
intermodal de Ourense, en aras a modificar de maneira substancial a proposta exposta polas administracións 
públicas. 

- Mantivéronse diferentes reunións con persoal e dirixentes políticos do concello de Ourense en aras a axilizar a 
tramitación das licenzas municipais así como a realizar unha lectura adecuada sobre a lexislación en relación ás 
comunicacións previas e licenzas. 

- O día 14 de maio na Rúa  do Paseo realizouse a inauguración da Exposición de Alejandro da Sota que homenaxea 
a figura do arquitecto e que estará en todas as delegacións do COAG. 

 

 

COMISION DE FORMACIÓN E CONCURSOS 

- O 11  e o 12 de abril en  Expourense, participouse   nas mesas celebradas sobre “a prevención na redacción de 
proxectos. Novas tendencias. Eficiencia dos plans de  autoprotección” e “A prevención de riscos para a saúde. 
Calidade do aire no ámbito laboral. Gas  Radón”, no Salón  Previsel, do que o COAG forma parte do comité 
asesor. A participación sexa realizou por medio dos nosos compañeiros  Xan Rodríguez González e Óscar  Gonfer. 

- Desenvolvéronse diversos cursos de formación organizados dende as oficinas centrais polo que non se reflicten 
na memoria da delegación. 

- Iniciouse a redacción dun convenio co bispado Ourensán para expor a convocatoria dun concurso de ideas para 
a implantación dun museo diocesano na sede do bispado da diocese Ourense. 

 

 

PRESENCIA NOS MEDIOS 

Téntase atender aos diferentes  medios de comunicación que o solicitan, acudindo a programas da televisión local, 

televisión autonómica, emisoras de radio locais como Onda Cero, Radio Líder, a Ser e realizando diferentes artigos de 

opinión sobre arquitectura nos  diarios locais. 

 

Realízase un convenio co Faro de Vigo para a publicación artigos semanais realizados por compañeiros de Ourense. 
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DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 

 

PRESENTACIÓN 

A Xunta Directiva da delegación de Pontevedra desenvolveu durante o ano 2017 diversas accións que resumiremos 

destacando as máis importantes. 

REUNIÓNS XUNTA DIRECTIVA E XUNTA DE DELEGACIÓN. 

Realizáronse no ano dous mil dezaoito, vinte e tres reunións documentadas da Xunta Directiva  

Entre os diversos  asuntos  rutineiros propios da xestión da Delegación cabe destacar os seguintes: 

Reunións 

A xunta directiva ha concertado as seguintes reunións co fin de defender os intereses dos colexiados: 

Co concello de Pontevedra, solicitando a PXOM de Pontevedra. 

Coa concelleira de urbanismo do concello de Pontevedra, Anabel Gulías, á mantenta da dificultade tramitación de 

licenzas en devandito concello. 

Co concelleiro de urbanismo de Concello de Pontevedra, o ONCE (Organización Nacional de Cegos de España) e 

COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade  ) para a organización dun curso, toma de conciencia 

de medidas arquitectónicas a realizar nos locais e contorna urbana e requirimentos que esixen no concello á hora de 

tramitar licenzas. 

Con o Servizo Provincial de Patrimonio, xunto con la Xunta Directiva de Vigo, para tratar os asuntos de la demora en 

la concesión de licenzas e la arbitrariedade de criterios. 

Deontoloxía e intrusismo 

Foron elevados ao servizo de deontoloxía diversos asuntos concernentes a actuacións de compañeiros. 

Xuntas de Delegación 

Se celebraron  durante o ano 2018, tres Xuntas Ordinarias de Delegación en Pontevedra. 

Día mundial da arquitectura 

O día un de outubro celebrouse nas Illas de Ons pertencentes ao Parque Nacional dás Illas Atlánticas en Bueu , o Día 
Mundial da Arquitectura. Este ano, a lema elixido pola Unión Internacional dos Arquitectos, é Architecture for a better  
World! Arquitectura Por un Mundo Mejor!. 

 
Ao acto, á parte de numerosas personalidades do ámbito autonómico e un nutrido grupo de compañeiros,  asiste a 

Sra. Secretaria Xeral de Urbanismo dá Xunta de Galicia, virando visita á Illa e ao cámping da illa. 

Celebrouse posteriormente un ágape patrocinado polo Ilmo. Concello  de Bueu. 

Gran difusión en medios de comunicación. 

Redes Sociais e Web da delegación 

Continuouse co mantemento das páxinas da delegación en Facebook  e twitter, contando actualmente a delegación 

931 seguidores en Facebook  e 2770 en twitter  , utilizándoa como medio para informar os colexiados de diferentes 

asuntos concernentes ao desenvolvemento do seu traballo. 

En canto á web da delegación, mantense o dominio COAGPONTEVEDRA.É, pero está en proceso de reestruturación. 
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 Premios Gran de Area 

Presentáronse os premios GDA en Pontevedra  o 22 de xuño na delegación do COAG. Falláronse o 6 de outubro, sendo 

a delegación de Vigo este ano a encargada de organizar os premios, destacando dos 56 proxectos presentados 12 

obras. 

O venres 23 de novembro, ás 19,30 horas, tivo lugar o acto de entrega dos Premios “GRANDEAREA” de achega á 

arquitectura 2018 na Delegación do Colexio en Vigo, convocados conxuntamente polas delegacións de Vigo, Ourense 

e Pontevedra do COAG. Nesta convocatoria 12 proxectos premiados 3 da delegación de Pontevedra. 

Convenios e colaboracións comerciais 

Renovouse coa gardaría BICOS o convenio de colaboración co COAG.  

Representacións 

O 22 de xuño presentáronse os premios GDA en Pontevedra, con asistencia  da xunta directiva da delegación de 

Pontevedra do COAG. 

O 30 de novembro, o presidente da delegación agarraches en Madrid, á asemblea anual do CSCAE. 

O 26 de novembro o presidente e secretario da delegación, en representación do COAG, asistiron a presentación final 

e clausura do Workshop Fundación RIA 2018. O acto de conclusión do taller Workshop Fundación RIA 2018 e la 

exposición do traballo realizado durante o mesmo tivo lugar en o centro social de Oleiros, en Ribeira . Ao evento 

acudiron representantes do sector científico, económico e político, tanto do ámbito local como do autonómico. 

 

O 30 de novembro, o presidente da delegación asiste en Madrid á asemblea anual do CSCAE. 

Comisión de planeamento 

A comisión de plan reuniuse en varias ocasións para preparar alegacións ao Anteproxecto de Lei de rehabilitación e 

de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. 

Charlas técnicas 

O mércores  9 de maio, na Delegación de Pontevedra do COAG celebrouse a XORNADA TÉCNICA EXTRUPLÁS sobre 

plásticos técnicos. 

Formación 

O 29 de outubro  comezou a edición de Pontevedra do Curso de Práctica Profesional, continuando nas  sesións de de 

30 de outubro; 5, 6 e 7 de novembro.   

 

Ano Alejandro da Sota 

Durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo o presidente e o secretario da delegación asistiron a reunións de 

traballo no Museo de Pontevedra para a organización da exposición celebrada no Museo co gallo do Día das Artes 

Galegas o 1 de abril homenaxeando a Alejandro de la Sota. 

 

Durante o ano 2018 celebrouse a exposición dedicada á figura do arquitecto Alejandro de la Sota na rúa, visitando as 

cidades de Pontevedra, Bueu e Vilagarcía de Arousa. 

 

Dentro dos actos organizados con motivo do ano Alejandro de la Sota, o  pasado 26 de outubro no Café Moderno 

Afundación de Pontevedra,  tivo lugar un concerto en homenaxe encargándose do recital o destacado pianista Josep 

Colom, ademais amigo persoal do homenaxeado Alejandro de la Sota, un dos mestres da arquitectura española do 

século XX, orixinario da cidade do Lérez. 
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O xoves 20 de decembro ás 19:00 h Teresa Couceiro, arquitecta e directora da Fundación Alejandro da Sota, deu unha 

conferencia titulada "Aprender con Alejandro da Sota”, dentro do ciclo de conferencias que o COAG realizou con 

motivo do Ano "Da Sota" dedicado pola Real Academia dás Belas Artes de Galicia. 

Trialogos 

Celebráronse os debates- triálogos ENREDOS na Casa dás Campas, o tres primeiros mércores de Xuño, en tres sesións: 

 

- 6 de xuño, con Paula Alfonso Arquitectura, Miguel Monteagudo Pazo e Equipo  BIMrras  Podcast-  ediliciaBIM 

(Rogelio Carballo, Juan Martínez-Almeida,  Evelio E. Sánchez, Rafael Tenorio). 

- 13 de xuño, con Silvosa  Parides Arquitectura, SPA-cc ( Evelio E. Sánchez, Rafael Tenorio),  Ángel  Canabal, 

Fernando Campos. 

- 20 de xuño, con ESTÉVEZeGONZÁLEZ   arquitectos, Cristina García  Fontán e Mauro Lomba ARQUITECTO. 

 

Viño de Nadal 

O 21 de decembro celebrouse nas oficinas da delegación un viño de nadal, onde se convidou a todos os colexiados e 

colexiadas, así como aos traballadores da delegación. 
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DELEGACIÓN DE VIGO 

 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 11/01/2018 Charla técnica VELTIS. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 17/01/2018 Charla técnica Gas Natural. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 18/01/2018 Charla Universidade de Navarra. 

REUNION COAG-PATRIMOINIO PONTEVEDRA 23/01/2018 Reunión coa Coordinadora de área e a Xefa de servicio de 

Pontevedra para abordar asuntos que lle preocupan os colexiados como a longa tramitación de expedientes, a 

oportunidade de tramitar expedientes antes de solicitar licenza no concello e intentar una conferencia en Vigo que 

aínda non se fixo. 

REUNION COAG-XMU 23/01/2018 Reunión coa Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo para abordar temas de 

actualidade. 

CONFERENCIA DE ELSA VALERO ARQUITECTA 16/02/2018 patrocinada por Saunier Duval. 

REPARACIONES SEDE DE VIGO 20/02/2018 Trasládase á XDG a necesidade de acometer reparaciones na delegación 

según orzamentos que se aportan. Rematan as obras en abril. 

REFLEXIONS CICLO DE CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA: _ CARMEN PINÓS 23/02/2018. Ciclo de conferencias 

donde destacados arquitectos de ámbito nacional acercanse á delegación de Vigo do COAG para contarnos, con 

temática libre, aspectos destacables da sua obra e a sua visión da arquitectura. Nesta ocasión CIVISGLOBAL patrocinou 

a conferencia de Carmen Pinós. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 28/02/2018 Curso COAG práctica profesional 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 05/03/2018 Curso COAG práctica profesional 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 07/03/2018 Curso COAG práctica profesional 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 15/03/2018 Charla técnica LIFETECH Ascensores 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 21/03/2018 Charla técnica Rehabilitar con cal y hormigones ligeros. 

REUNION COAG-XMU 23/03/2018 Reunión coa Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo para abordar temas de 

actualidade. 

REPRESENTACION COLEXIAL NOS PREMIOS APROIN 27/03/2018. 

PROXECTO BLEUGROWTH- INTERREG 04/2018 Participación por invitación no proxecto BLEUGROWTH liderado pola 

Autoridade Portuaria de Vigo para solicitar axudas no programa INTERREG. 

LUDANTIA 28/04/2018 Apoio loxístico e presencial a actividade “Obradoiros na Rúa”, Taller infantiles de 

arquitectura organizados polo COAG no marco de Ludantia, I Bienal Internacional de Arquitectura para la Infancia 

e a Xuventude que se celebrou no Museo Marco de Vigo. 

XUNTA ORDINARIA DE DELEGACION DE VIGO 24/04/2018 

EXPOSICION ALEJANDRO DE LA SOTA EN VIGO 30/04/2018-06/05/2018 Realizouse na rua do Príncipe de Vigo. 

Inaugurase o día 30/04/2018 coa concelleira de urbanismo da cidade María José Caride e o Xerente de Urbanismo 

Carlos Hernández Figueruelo. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 08/05/2018 Xornada técnica EXTRUPLAS. 
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ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 20/05/2018 Charla técnica SIBER 

CONVENIO COLABORACIÓN ESCOLA ROSALIA DE CASTRO –COAG coa intención de formalizar un concurso de ideas 

para a ampliación das instalacións do centro en Bembrive-Vigo. En tramitación. 

CONFERENCIA DE MARIA SOBRINO XEFA DE LICENCIAS DO CONCELLO DE VIGO. 22/05/2018. Informa aos colexiados 

sobre a actualidade urbanística e o Instrumento de Ordenación Provisional en redacción. 

PRESENTACIÓN LIBRO CRISTÓBAL COLÓN E O PERIPLO DE HANNÓN 06/06/2018 do arquitecto Marcos Castro Vilas, 

na sede do COAG en Vigo. 

COLABORACION CO CONCELLO DE TUI E A DEPUTACION DE PONTEVEDRA 12/06/2019 no accidente en Tui por la 

explosión dunha pirotecnia. 

REUNION COAG-XMU 26/06/2018 Reunión coa Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo para abordar temas de 

actualidade. 

AVANCES EN CONVENIO CO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO. 06/2018 Concurso de ideas para la rexeneración 

urbana próxima o borde fluvial. En tramitación. 

APROBACIÓN INICIAL DO INSTRUMENTO E ORDENACION PROVISIONAL EN VIGO 18/07/2018 Publicase no Faro de 

Vigo o 24/08/2018 e no DOGA 16/09/2018. Infórmase ós colexiados. 

EXPOSICIÓN DO CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS PARA A PASARELA DO RIO MIÑO (Tomiño –Cerveira) 

16/07/2018-30/07/2018. 

PRESENTACIÓN DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO.05/09/2018 Presencia colexial. 

CONVENIO CONCURSO DE IDEAS PARA A ORDENACIÓN DO BORDE FLUVIAL DO RIO MIÑO O SEU PASO POR TUI. 

Convenio de colaboración na redacción das bases e a xestión do concurso. 

COLABORACION CO CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO PARA O CONCURSO WORLD CAR CENTER DE VIGO. 

Finalmente, non se colaborou por disparidade de criterios, pero si particípase no xurado. 

PREMIOS GRAN DE AREA DE APORTACIÓN A ARQUITECTURA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E OURENSE 2018. 

Organización conxunta das delegacións de Pontevedra, Vigo e Ourense.  Entréganse as propostas o 17/09/2018 e 

fallase en Vigo o 19/10/2018. Faise entrega de premios na delegación de Vigo o23/11/2018. 

ELECCIÓN DE CANDIDATO PARA APOIO A ACTIVIDADES FORMATIVAS. 25/09/2018 Accede ó posto Santos Vila, 

colexiado (4464) Comunicase a Secretaría COAG o 02/10/2018. 

DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA “UN MUNDO MELLOR” 04/10/2018 Programase a presentación do concurso de 

ideas de Tui. No se fai a petición da alcaldía do municipio. 

REFLEXIONS CICLO DE CONFERENCIAS DE ARQUITECTURA: _ CRUZ Y ORTIZ 05/10/2018. En esta ocasión 

CIVISGLOBAL patrocinou a conferencia de Antonio Ortiz. 

REUNION COAG-XMU 23/10/2018 Reunión con la Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo para abordar temas 

de actualidade. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 24/10/2018 Xornada técnica GRUPO EVESTON. 

CONFERENCIA VIGO “NA XÉNESE DUNHA ARQUITECTURA REXIONALISTA. PALACIOS E GOMEZ ROMAN 18/10/2018 

A imparte José Ramón Veiga do Instituto de Estudios Vigueses. 

ASAMBLEA DE COLEXIADOS 29/10/2018 Programación de cursos de formación. 

TOM MAYNE ARQUITECTO EN VIGO. Presencia colexial na visita previa as obras da estación de ferrocarril de Vigo e 
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posterior presentación os medios de comunicación. Alcaldía e Deputación de Pontevedra. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 24/10/2018 Xornada técnica WOLF IBERICA.  

MESTURAS III. 06/11/2018 Reunión coa directiva de Pontevedra e comisarios para organizar Mesturas III Ciclo de 

conferencias España Portugal. 

FORO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DO CIRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA ELECCIONS. 07/11/2018 

Renovase a Gabriel Santos Zas como representante do FUI. 

XUNTA ORDINARIA DE DELEGACION DE VIGO 20/11/2018. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 22/11/2018 Xornada técnica KLEIM.  

XORNADA TÉCNICA BAXI 29/11/2018 Organizase no Pazo de los Escudos de Vigo. 

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 04/12/2018 Xornada técnica INFOCONSTRUCCION.  

ACTIVIDADE SALA USOS MULTIPLES 21/12/2018 Curso NHV e rehabilitación.  

CELEBRACIÓN DO NADAL CON COLEXIADOS NA DELEGACION 21/12/2018 
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DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

A xunta directiva da delegación de Santiago de Compostela está formada polos seguintes membros:  

Santiago García Suárez, presidente. 

Carmen Rei López, tesoureira. 

Susana Rodríguez Carballido, secretaria. 

A continuación indícanse as principais actividades desenvolvidas durante o período 2018. 

REUNIÓNS XUNTA DIRECTIVA E XUNTA DE DELEGACIÓN. 

Ao longo do ano a xunta directiva reúnese con periodicidade semanal 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. 

Convocáronse tres xuntas de delegación nas datas: 6 e 26 de abril e 30 de novembro de 2018 con 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, toma de coñecemento da memoria de xestión do ano anterior e informar sobre a situación 

colexial. 

O presidente da delegación asiste ás xuntas de goberno que se celebran cunha periodicidade mensual na sede 

colexial. Á súa vez a tesoureira e secretaría asisten ás reunións ás que son convocadas en función do seu cargo. 

26 outubro 2018 Reunión secretarias/os xuntas directivas delegacións e xunta de goberno COAG 

28 setembro 2018 Reunión tesoureiras/os xuntas directivas delegacións e xunta de goberno COAG 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CELEBRADAS POR INICIATIVA DA X.D. DA DELEGACIÓN 

26 xaneiro 2018 Curso “Radón Nova Normativa” Relatoras: Juan Barros, Alberto Ruano e Borja Froitos. 

26 abril 2018 Relatorio “Novo Lei de Contratos de Administracións Públicas” Relatora: ElenaParajó . 

5 xuño 2018 Relatorio “Pereda | Pérez | Arquitectos: Obras Recentes” Relatora: Carlos Pereda. 

16-17 novembro 2018 Curso “Produtividade para Arquitectos” Relator: Lorenzo Barno. 

XORNADAS TÉCNICAS CELEBRADAS NA DELEGACIÓN 

Ao longo do ano a aula dispoñible no baixo cuberta da praza da Quintana acolleu a presentación de materiais, 

produtos e servizos técnicos das seguintes empresas: 

23 xaneiro 2018  Xornada técnica GAS NATURAL 

27 febreiro 2018  Xornada técnica LIFTECH 

16 marzo 2018  Xornada técnica SIVER Sistemas de ventilación eficiente e confort térmico 

16 maio 2018  Xornada técnica EXTRUPLÁS 

14 novembro 2018  Xornada técnica WOLF IBERICA 

21 novembro 2018  Xornada técnica KLEIM 

XESTIÓN DE CONVENIOS 

A xunta directiva da delegación impulsou, a través de numerosas reunións, a firma de varios convenios para facilitar 

o desenvolvemento de concursos de arquitectura cos seguintes concellos: 

Convenio co concello de Ames para a xestión de concurso de arquitectura. 
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Convenio co concello de Santiago para a xestión de concursos de arquitectura. 

ASISTENCIAS A ACTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS 

Dentro das funcións de representación do colectivo de arquitectos os membros da xunta directiva da delegación 

asistiron aos seguintes actos e eventos institucionais: 

20 abril 2018 Acto de firma  do Convenio Galicia Calidade coa Marca de Calidade ACLUXEGA. 

21 abril 2018 Taller infantil de arquitectura Palitroques. Cúpulas. Sistema Lupo. Programa de talleres infantís de 

arquitectura OBRADOIROS NA RÚA. 

8 maio 2018 Encontro Monográfico con Patrimonio Cultural no Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela. 

8 maio 2018 Conferencia Estratéxica do Plan de Xestión dá Cidade Histórica Patrimonio dá Humanidade. 

11 maio 2018 Acto de inauguración da exposición "Protección e transformación dá cidade" no edificio da Biblioteca 

e Arquivo de Galicia.  

29 maio 2018 Mesa Redonda para debate sobre a depuradora de augas. Foro Cívico, Santiago.  

7 xuño 2018  Inauguración Primeira Edición de DPA Fórum Galicia Santiago de Compostela. 

19 xuño 2018 Xornada sobre o "Plan de Xestión da Cidade Histórica" en Bonaval, Santiago. 

28 xuño 2018 Acto de entrega do V Premio Universitario de Comunicación Científica "Contar a Ciencia-a Caixa" Pazo 

de San Roque, Santiago de Compostela. 

30 xuño 2018 Sesión Extraordinaria Pública Ingreso de D. Daniel Lorenzo Santos como Académico Numerario da Real 

Academia Galega de Belas Artes. Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela. 

18 xullo 2018 Acto de presentación da Fundación Rede de Innovación Arousa (RIA) en Ribeira..  

24 xullo 2018 Acto de Entrega das Medallas de Galicia 2018. 

24 xullo 2018 Actos de Celebración das "Festas do Apostolo 2018" co concello de Santiago. 

20 agosto 2018 Inauguración da Exposición "Alejandro da Sota 1913-1996" en Ribeira 

5 setembro 2018 Presentación do Plan Básico Autonómico na Cidade da Cultura de Galicia, Santiago 

14 setembro 2018 Participación na III Edición Summer Energy Network organizada polo Colexio Oficial de Enxeñeiros 

Industriais de Galicia. 

2 outubro 2018 Xornada sobre "Modelos de xestión na prestación de servizos públicos” no Salón Actos da Cámara de 

Comercio de Santiago. 

8 outubro 2018 Celebración do “Día da Ciencia en Galicia” Pazo de San Roque, Santiago 

14 novembro 2018 Presentación “As monteas do convento de Santa Clara” de Santiago de Compostela José Calvo e 

Miguel Taín coeditado polo Consorcio de Santiago. 

19 novembro 2018 Comisión de Seguimento Orzamentos Participativos 2017-2019 Compostela Decide 

27 novembro 2018 Acto de entrega dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2018  

13 decembro 2018 Acto entrega de "Títulos, Honras e Condecoracións" do concello de Santiago 

12 Decembro 2018 Recordos de Alejandro da Sota. Conversación entre os arquitectos Manuel Galego Jorreto e Carlos 

Ponte, moderada por Carlos Quintáns e presentada por Elvira Carregado. Delegación de Santiago de Compostela do 

COAG.  

19 decembro 2018 Recepción cidadá do concello de Santiago. 
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PARTICIPACIÓN EN COMISIÓNS 

Xaneiro a decembro 2018. Comisión do Patrimonio Histórico do concello de Santiago.  

Participación de Carmen Rei López, tesoureira da xunta directiva da delegación, e do colexiado Ricardo Varela 

Fernández na comisión de Patrimonio Histórico do concello de Santiago de Compostela, con dous relatorios técnicos 

e dúas comisións mensuais. 

Xaneiro a decembro 2018. Reunións do Foro Cívico e Empresarial de Santiago de Compostela. 

Ao longo do ano, a Xunta Directiva asistiu ás reunións periódicas do Foro Cívico Empresarial da Cámara de Comercio 

de Santiago de Compostela, na que se realiza un seguimento continuado dos problemas e cuestión de actualidade da 

cidade. 

Xaneiro a decembro 2018. Asistencia e participación nas actividades culturais organizadas polo Ateneo de Santiago 

con periodicidade semanal: “Vos luns do Ateneo”. 

PRENSA E RADIO 

Xaneiro a decembro 2018 Sección de Arquitectura Programa “Hoy por hoy, Santiago” de Radio Galicia.  

Ao longo do ano os membros da Xunta Directiva da Delegación participaron no programa de radio local con 

intervencións de 10 minutos no citado programa que se emite todos os mércores a partir da 1:30 da tarde. A temática 

abarca diferentes asuntos de interese relacionados co ámbito da Arquitectura, o urbanismo, a habitabilidade e 

calidade dos edificios. O obxectivo é o de dar difusión ao labor dos arquitectos e pór en valor a arquitectura como 

medio para mellorar a calidade de vida dos cidadáns. 

Publicación de artigos de actualidade relacionados co ámbito da arquitectura e o urbanismo. 

Domingo 27 de xaneiro de 2019 Artigo de opinión publicado na Voz de Galicia- Edición Santiago. Título: “A revisión 

do Plan Especial fronte ao Xacobeo” 

CELEBRACIÓN DO DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 

1 outubro 2018 Visita guiada ao Pazo de Ramirás na rúa do Villar, Santiago de Compostela. 

Apoiando a iniciativa anual da Unión Internacional de Arquitectos (UIA), e baixo a lema “Arquitectura… para un 

mundo mellor!” prográmase unha actividade para desenvolver de forma colectiva cos membros da delegación. Nun 

momento no que as cidades históricas céntranse na súa actualización tecnolóxica, a Xunta Directiva da Delegación de 

Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia quere reivindicar a capacidade dos nosos edificios históricos para 

facer fronte aos verdadeiros desafíos da arquitectura doméstica. Por iso, neste día, convidamos os colexiados de 

Santiago a acompañarnos na visita a un edificio de gran valor histórico aínda que descoñecido para a maioría: o antigo 

“Colexio dos Irlandeses”. 
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DELEGACIÓN DE FERROL 

 

Ao longo do ano 2018, a Xunta Directiva da Delegación de Ferrol realizou as seguintes actuacións coa fin de dar 

visibilidade á profesión e expoñer as problemáticas dos colexiados: 

• 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. 

• O 16 de Febreiro tivo lugar a reunión e o xantar anual dos colexiados coa asistencia do 35% dos colexiados 

da delegación 

• O 22 de Maio o presidente acode a dar unha charla aos alumnos do colexio Vale Inclán sobre o barrio da 

Madalena  

• O 15 de xuño mantéñense unha reunión con representantes de HNA 

• O 01 de agosto inícianse as reunións con Guillermo Tort, investigador da obra dun dos colexiados de Ferrol, 

e a xestión de documentación e recursos para completar o seu traballo. 

• Os días 20, 22 e 23 de outubro, o Presidente participa como membro do Xurado do concurso "A Rúa e Túa" 

convocado polo Concello de Ferrol. 

• O 24 de outubro realízanse as entrevistas e a formalización de colaborador de formación da delegación, 

resultando seleccionada a colexiada Lara Cuervo. 

• Mantivéronse numerosas reunións durante todo o ano con técnicos municipais dos concellos do ámbito da 

delegación ( Ferrol, Fene, Valdoviño, Narón, A Capela, 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.  

• Reunións co Concello das Pontes para a formalización dun concurso de ideas para dúas prazas. 

• Realizáronse na delegación diferentes charlas técnicas e cursos:  

o 25/01 Xornada técnica Gas Natural 

o 01/03 Xornada técnica Liftech 

o 14/03 Xornada técnica Siber 

o 14/05 Xornada técnica Extruplas 

o 17/012 Curso NHV 

Secretaría 

Asistencia ás convocatorias da delegación e ás convocadas nas comisións de secretaría en Sede colexial con data 26 

de Outubro.  

Ao longo do ano realizáronse as Xuntas Ordinarias establecidas nos Estatutos,  

Circular 01/2018. Xunta Ordinaria de Delegación 26/04/2018 

Informe do Presidente 

Memoria de Xestión 2017 da Delegación. 

Informe sobre a liquidación de gastos da Delegación no exercicio 2017.  

  Asistiu o 6% dos colexiados. 

 

Circular 02/2018. Xunta Ordinaria de Delegación 20/11/2018 

Informe da Xunta Directiva 

Informe do Tesoureiro sobre a previsión de gastos da Delegación para o exercicio de 2019.  

  Asistiu o 8% dos colexiados. 

 

Tesoureira 

Asístese ás convocatorias de Delegación e á comisión de Tesoureiros convocada o 28 de Setembro de 2018 en Sede 

Colexial. 
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Comisión de Cultura 

Dende a Comisión de cultura organizouse: 

DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 

Para conmemorar o DMA organizouse, o día 1 de outubro, un paseo guiado pola Rúa Alegre, desde a praza de Canido 

ata o Cruceiro, como exemplo de como a arquitectura entendeu as demandas veciñais, conseguindo un medio urbano 

de calidade para os cidadáns que comporta á verdadeira rexeneración deses espazos públicos.  

Ao comezo do acto fíxose entrega ao Concello, representado pola Concelleira de Urbanismo, María Fernández Lemos, 

dunha placa conmemorativa do acto. 

Comisión de Planeamento 

Entre os traballos desenvoltos neste período cabe salientar: 

 

PLAN BÁSICO MUNICIPAL 

Mantivéronse dúas reunións (7 e 19 de febreiro) sobre o Plan Básico na Delegación, coordinando os resultados con 

técnicos municipais da área de Ferrolterra que estiveron a informar e corrixindo ese documento, chegando ás 

seguintes conclusións:  

1- O documento debe ser un elemento dinámico que permita a continua actualización, xa que elementos 

como: plans de desenvolvemento, Catálogos de Patrimonio, Plans sectoriais, Normativas de protección, 

Redes de infraestruturas,...esixen esa actualización continua senón o documento queda obsoleto desde o 

momento da súa aprobación. 

2- Definir a nivel de ordenanzas naqueles municipios que carezan de plan, -véxase no noso caso Monfero que 

estaba só coas Normas Subsidiarias Provinciais- parece inadecuado. Ademais, as ordenanzas propostas 

presentan varios artigos como mínimo discutibles.  

3- Existen innumerables erros documentais (áreas de protección mal grafiadas ou non recollidas, elementos 

de patrimoniais catalogados non recolleitos, plans de desenvolvemento non executados recollidos no 

documento á beira doutros en similar situación e non recolleitos,...)  

Chegouse á conclusión de que se trata dun documento basee pensado para que os técnicos municipais actualíceno e 

desenvolvan mediante os seus informes.  

Desenvolvéronse estes puntos con exemplos puntuais nun pequeno informe pero a análise en profundidade do 

documento foi imposible cos nosos medios. 

 

LEI DE REHABILITACIÓN E DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE GALICIA 

Dedicouse unha reunión da comisión de plan ao estudo desta importante norma sobre o desenvolvemento dos 

centros históricos da cidade de Ferrol e dos pobos que conforman a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Así como 

para a conservación dos asentamentos das súas zonas rurais.  

 

O seu desenvolvemento debe evitar o abandono e despoboamento destas áreas, especialmente en certos espazos 

moi vulnerables e que corren o perigo de ser abandonados. Unha ferramenta legal pensada para facilitar as accións 

de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana. 

 

PARALIZACION NA TRAMITACION DOS PLANEAMENTOS DE FENE, MUGARDOS E FERROL. 

No ámbito da delegación existen varios plans en redacción e tramitación Narón, Valdoviño, Cabanas, Neda, Fene, 

Mugardos e Ferrol.  
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Con todo, estes últimos carrexan un claro atraso na súa tramitación estando actualmente á espera do seu trámite de 

exposición pública. 

 

PUBLICACION ARQUITECTURA E URBANISMO EN FERROL 1977-2017 

 

En colaboración co Club de Prensa de Ferrol, trabállase na publicación sobre arquitectura e urbanismo en Ferrol entre 

1977 e 2017. A obra divídese en dous tomos, un sobre arquitectura pública -xa finalizado-e outro sobre arquitectura 

residencial –en redacción-  

Leváronse a cabo innumerables reunións e traballos para levar a cabo esta publicación estruturada en base ao 

desenvolvemento urbano de Ferrol e os seus diferentes barrios. 

PRESENCIA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Presenza do coordinador desta área en medios de comunicación especialmente cando se trataron temas relacionados 

co urbanismo: Concurso da Praza de Armas; Entrevista sobre a ordenación da Praza de España; Inauguración da 

Exposición sobre Alejandro da Sota e artigo sobre a Cidade das Rías. 

 


