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Juana de 

Vega 
de 
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2015 BASES 
OBXECTO 

 
Obra de arquitectura materializada en vivenda unifamiliar, tanto de nova 
planta como de rehabilitación, executada en Galicia dentro do ano 2014. 

 

PERIODICIDADE 
 

O premio convocarase cada ano, durante o primeiro cuadrimestre. Na 
convocatoria estableceranse os prazos de presentación de candidaturas, 
que deberán estar constituídas por obras que teñan sido rematadas no ano 
natural anterior a aquel no que se realiza a convocatoria. 

A candidatura pode ser presentada polo(s) arquitecto(s)  titular(es) da obra 
ou por un terceiro coa súa autorización. 

A convocatoria será difundida a través de medios profesionais e xerais 

 

XURADO 
 

Estará integrado por catro arquitectos, dúas persoas que representen o 
mundo da cultura que serán seleccionadas pola Escola Galega da Paisaxe, 
un membro do padroado da Fundación Juana de Vega, e o Director/a da 
Escola Galega da Paisaxe, que actuará de Secretario/a. 

Os catro arquitectos serán: o Decano do COAG, que actuará de Presidente 
do Xurado, o Director da ETSA de A Coruña e dous arquitectos de prestixio. 

 

VALORACIÓN 
 

Dentro da súa liberdade para tomar decisións, o xurado deberá valorar 
sempre os seguintes aspectos nos proxectos presentados a concurso:  

- A capacidade da obra de converterse  nunha referencia social que 
poida influír favorablemente nos tipos de vivenda que se 
constrúen en Galicia. 

- A economía no uso dos materiais e a súa dispoñibilidade na área 
na que se circunscribe o premio. 

- A integración da vivenda no seu entorno. 

 

CUANTÍA 
 

Primeiro premio: diploma e unha cantidade económica de 6.000,00 €. 

A criterio do xurado poderán concederse dous accésits, dotados cada un 
deles cun diploma e unha cantidade económica de 1.500,00 €. 

A Escola difundirá os traballos premiados. 

 

INCOMPATIBILIDADE 
 

Non poderán optar ao premio os membros do xurado e os seus asociados, 
así como os familiares dos mesmos, calquera que sexa o grao de 
parentesco. 

 



 
DOCUMENTACIÓN 
 

 
As propostas deberán acompañarse da seguinte documentación mínima: 

a) Nome do autor ou autores da obra. 

Certificación firmada polos autores na que se dea fe do remate da  obra 
dentro do prazo establecido no punto segundo (periodicidade), así como a 
data de visado e o número de expediente colexial, acompañada do 
certificado final de obra. 

b) Breve memoria descritiva do traballo presentado, con xustificación 
dos materiais empregados e dos demais  valores estimados a xuízo 
dos autores. 

c) Planos: 

- Situación, suficientemente clara, para permitir a fácil 
localización da obra. 

- Plantas da totalidade da obra. 

- Alzados completos. 

- Seccións. 

d) Fotografías expresivas, a xuízo dos autores (mínimo 10). 

e) Declaración Xurada do autor ou autores sobre os datos económicos 
obxecto do proxecto na que se indicará o orzamento total de 
execución material da obra rematada (liquidación) e metros cadrados 
construídos totais. 

Toda a documentación deberá  presentarse sobre un formato DIN-A3. 

A documentación relativa aos apartados d) e e) deberá presentarse en 
soporte dixital, os planos en arquivo pdf e as fotografías en arquivo .jpg e 
resolución mínima de 300 P.P.P. 

A documentación aportada quedará en propiedad da Escola Galega da 
Paisaxe. 

 

DICTAME 
 

O Xurado, á vista da documentación presentada, poderá realizar unha 
selección previa daquelas obras que considere reúnen condicións suficientes 
para optar ao premio, e realizar unha posterior visita ás mesmas. Así mesmo 
o premio poderá quedar deserto se as propostas presentadas non se 
consideran axustadas aos obxectivos do premio. 

Unha vez analizadas todas as propostas, as decisións do xurado 
adoptaranse por maioría simple, sen voto de calidade. 

O dictame farase público a través da páxina web da Escola, do Boletín do 
COAG e noutros medios. Igualmente, os autores premiados recibirán unha 
comunicación por escrito na que se lles dará conta da resolución do Xurado. 

As decisións así adoptadas serán inapelables. 

 

ACEPTACIÓN 
DAS BASES 

 

A simple presentación de propostas para optar ao premio, implica o 
coñecemento e a plena aceptación das bases da convocatoria. 
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