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CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE ARQUITECTOS 
DE APOIO DE ASESORAMENTO AO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE)

BASES

0.- Preámbulo.

O Código Técnico da Edificación, que entrará en vi-
gor escalonadamente, para aqueles proxectos que
soliciten licencia municipal despois do día 29 de se-
tembro de 2006 e do 29 de marzo de 2007, modifica-
rá en gran medida a forma de deseñar, de dirixir e de
redactar os proxectos de edificación.

Ante tal preocupación colectiva posta de manifesto
nos cursos impartidos polo COAG en todo este tem-
po, a Xunta de Goberno do COAG considerou nece-
sario dotar a todas as Delegacións dun arquitecto
colexiado que poida atender consultas relacionadas
con todos os aspectos relacionados co Código Téc-
nico da Edificación, non só os documentos para os
cales seguimos contando coa inestimable experien-
cia e coñecemento dos nosos arquitectos de visado,
senón de aspectos de deseño, de instalacións e de
estructuras, así como resolución de dúbidas e con-
sultas sobre un expediente físico concreto.

1.- Obxecto do concurso.

Contratación en réxime laboral dos servicios profe-
sionais de SETE Arquitectos de apoio, según os se-
guintes ámbitos xeográficos das Delegacións do CO-
AG que se indican:

- Área de A Coruña, Santiago e Ferrol (3 arquitectos)
- Área de Lugo e Ourense (2 arquitectos) 
- Área de Pontevedra e Vigo (2 arquitectos)

Ademais, nomearanse TRES arquitectos que actua-
rán como reservas, para cubrir as posibles contin-
xencias que poidan xurdir.

As funcións a realizar serían as de asesoramento aos
colexiados do COAG e incluso aos técnicos munici-
pais dos municipios galegos, si isto se chegase a
conveniar. Ademais asumirán si fora preciso, baixo a
supervisión dos arquitectos de visado xa contrata-
dos, as propias do Departamento de Información e
Visado da Delegación do COAG onde se lle contrate.

Cada arquitecto, en principio, asignarase a cada un-
ha das sete  Delegacións do COAG, si ben, según a
demanda de servicios de cada unha das áreas xeo-
gráficas e a requirimento do Secretario do COAG, di-
tos arquitectos de apoio poderán ser emprazados a
prestar o seu asesoramento dentro da zona a cal
pertence, cobrando a correspondente axuda de cus-
ta de desprazamento fixa que se determine, en fun-
ción da distancia entre Delegacións.

2.- Requisitos.

Os concursantes han reunir os seguintes:

a) Pertencer na data de presentación da instancia ao
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

b) Non ter sido sancionado en virtude do expediente
disciplinario colexial.

c) Non desempeñar cargo colexial algún, salvo com-
promiso de renuncia.

As anteriores circunstancias deberán reflexarse no
“curriculum vitae” que se acompañará á solicitude,

podéndose comprobar polo xurado a exactitude dos
datos reseñados. Así mesmo acompañarase com-
promiso de renuncia a que se refiren os apartados c)
e d) cando proceda.

3.- Funcións

3.1. Funcións básica

Asesoramento aos arquitectos colexiados no COAG
daqueles aspectos documentais, de tramitación, de
deseño de instalacións e de estructuras, así como re-
solución de dúbidas e consultas sobre un expediente
físico concreto, relacionados có Código Técnico da
Edificación e de aquela outra normativa concluinte,
para elo levarán un control rigoroso de consultas pa-
ra establecer un recoñecemento periódico.

Para tal función o COAG asume o compromiso de
realizar unha completa formación previa, tras ter pa-
sado as probas de selección correspondentes.

Ademais o COAG nomeará unha Comisión do Códi-
go Técnico da Edificación que actuará para coordi-
nar tal servicio.

3.2. Funcións complementarias.

Ante o incremento do número de expedientes nas di-
ferentes Delegacións e para atender as posibles con-
tinxencias que poidan xurdir nas mesmas (vacacións,
baixas laborais, incremento puntual de traballo...), asu-
mirán funcións de visado de proxecto para as cales
tamén serán formados. Ditas labores consistirán en:

a) Acreditar a identidade do Arquitecto ou Arquitec-
tos responsables e súa habilitación legal para o tra-
ballo de que se trate.

b) Comprobar a veracidade, suficiencia e correccións
formais da documentación integrante do traballo, en
especial o cumprimento da normativa tanto xeral co-
mo colexial sobre especificacións técnicas e sobre
requirimentos de presentación en correspondencia
co obxecto de encargo profesional recibido.

c) Efectuar as constatacións que ao visado encomen-
den as disposicións legais ou regulamentarias vixentes.

3.3 Outras funcións

a) Asistirá para o desenvolvemento das funcións pro-
pias de dito asesoramento e de visado as reunións
das comisións da Delegación así como ás do COAG
que sexa convocado.

b) Estará obrigado a realizar os encargos da Xunta de
Goberno e Xunta Directiva que poidan encomendárse-
lle en relación a súa capacitación e posto que ocupa.

c) Recompilación e clasificación relacionada co Códi-
go Técnico da Edificación e de outros aspectos téc-
nicos, téndoa actualizada. Neste aspecto o arquitec-
to de apoio terá a obriga de manter informados aos
colexiados da normativa relacionada co CTE facili-
tando aos compañeiros seu acceso á mesma e con-
testando ás cuestións que se plantexen ao respecto.

d) Informar aos colexiados sobre o procedemento de
tramitación de expedientes dentro do COAG e facili-
tar información sobre as normas de visado.



4.  Condicións do desempeño da Función.

A) Dedicación. A prestación dos servicios realizarase
en condicións de dedicación plena adaptada ao ho-
rario laboral da Delegación, que poderá estar com-
prendido entre luns e sábado –ambos inclusive- con
un total de 35 horas semanais, como máximo, sen
prexuízo da asistencia á Xunta ou Comisións referi-
dos en apartados anteriores.

B) Compatibilidades e incompatibilidades.

a) Establécese un réxime de compatibilidade limitado
e regulado polos acordos da Xunta de Goberno da
data 24 de abril de 1998 e baseado no artigo 21 do
vixente convenio colectivo.

• Establécese o límite económico a afectos unica-
mente de compatibilidade en 37.854,94 euros. Este
límite actualizarase tódolos anos según prevé o con-
venio para as actualizacións salariais. O límite de
compatibilidade controlarase mediante os honorarios
de referencia do COAG e incluiranse nél as direc-
cións de obra.

• Establécese unha banda de axuste dun 20% sobre
a cantidade asignada  á compatibilidade, o exceso
de honorarios sobre esta cantidade computarase na
cantidade seguinte.

• En aplicación do espírito da Lei de Incompatibilida-
des, tendo en conta a dedicación destes profesionais
ao COAG, e para evitar conflictos funcionais, as di-
reccións de obra terán que ser compartidas.

• Tamén será compatible para participar en concur-
sos e realizar traballos profesionais que sexan ob-
xecto dos mesmos ou que lles sexan encargados
pola Delegación ou por outras instancias colexiais.

b) Será incompatible para desempeñar cargos de ar-
quitecto vinculado a Administración central, provin-
cial, local ou autónoma e desempeñar funcións de
clase algunha en departamentos, organismos, corpo-
racións e oficinas públicas.

c) Igualmente para ocupar postos de traballo de cal-
quera entidade ou empresa pública ou privada, rela-
cionada co exercicio da profesión.

d) Para exercer calquera actividade profesional que se-
xa incompatible co horario de traballo na Delegación.

e) Para informar calquera traballo no que teña intere-
se persoal ou profesional, ou o teñan seus parentes
dentro do carto grao de consanguinidade ou segun-
do de afinidade, a título persoal como administrado-
res, xerentes, asesores, representantes legais, man-
datarios ou socios maioritarios de compañías e
empresas.

C) Características do contrato.

O contrato será da modalidade de contrato laboral
por obra ou servicio determinado cunha duración
estimada de 12 meses.

Establécese un período de proba de TRES MESES
durante o cal calquera das partes poida desistir libre-
mente do contrato, sen outro requisito que comuni-
calo por escrito ao outro contratante.

D) Rescisión e despido. Estarase ao disposto na Lei
do Estatuto dos Traballadores, na Ordenanza Laboral
para oficinas e despachos, no convenio colectivo de
Empresa e na normativa xeral aplicable.

E) Retribución. Según convenio comporase dun sala-
rio base anual de trinta e un mil douscentos catorce
euros con cincuenta e oito céntimos (31.214,58 euros),
distribuído en quince pagas, doce ordinarias, a satisfa-
cer os días 30 de cada mes e tres extraordinarias, os
días 15 dos meses de marzo, xullo e decembro).

F) Categoría Profesional: Arquitecto de apoio ao visado.

G) Vacacións. Segundo o establecido no Convenio
colectivo do COAG.

5.- Composición do Xurado.

O Xurado estará composto por:

- Decano-Presidente do COAG ou membro da Xun-
ta de Goberno en quen delegue.

- Dous Presidentes das Xuntas Directivas do CO-
AG, a designar pola Xunta de Goberno do COAG.

- Dous arquitectos expertos en instalacións e es-
tructuras, a designar pola Xunta de Goberno do
COAG.

- Vocal proposto polos traballadores do COAG.

- Un arquitecto de visado do COAG elixido polos
concursantes.

6.- Desenvolvemento do concurso

a) O Xurado reunirase e fallará dentro dos dez días
seguintes ao día en que finaliza o prazo de presenta-
ción de solicitudes, non podendo constituírse nin ac-
tuar sen a asistencia de tres dos seus membros.

b) O Xurado requirirá a presencia dos concursantes
preseleccionados, trala revisión de todos os currícu-
la aportados, a fin de someter aos mesmos a probas
relacionadas coa función a desenvolver, en concreto
aqueles coñecementos básicos sobre o Código
Técnico necesario e de procedementos de visado,
para o cal sinalará a os mesmos a data e hora de
convocatoria.

c) Realizarase unha segunda fase onde se preselec-
cionarán un número determinado de candidatos a os
que se lles entrevistará, valorándose ademais dos
seus coñecementos sobre o Código Técnico súa de-
senvoltura, iniciativa e don de xentes.

d) En caso de non estimalo necesario, o Xurado pode-
rá resolver sobre os datos presentados nas solicitu-
des. Asimesmo, poderá declarar deserto o Concurso,
nese caso convocarase novamente no prazo dun mes.

e) O designado haberá de incorporarse a o seu desti-
no dentro dos dez días seguintes ao da notificación
de haber sido elixido, baixo sanción de perder seus
dereitos.

f) Tras elo, o COAG formará a os arquitectos selec-
cionados en profundidade sobre aqueles aspectos
necesarios e procedimentais do Código Técnico da
edificación.

7.- Presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará ás
14.00 horas do día 18 de setembro debendo ser
presentadas na Sede central do COAG, Praza da
Quintana, 3 –Casa da Conga- 15704 Santiago de
Compostela.

As instancias acompañaranse de relación de méritos
profesionais e académicos de todo tipo, probándoos
si é posible e sen prexuízo de que tamén poidan
acreditarse antes da toma de posesión. Acórdase
así mesmo a  necesidade de facer constar o no-
me do arquitecto de visado representante dos
concursantes no xurado dacordo coa base 5ª.

Os concursantes, no acto de presentación da solici-
tude, aceptan a totalidade destas bases e o fallo do
xurado, que será inapelable.



CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE ARQUITECTOS 

DE APOIO DE ASESORAMENTO AO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE)

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

APELIDOS, NOME

NÚMERO DE COLEXIADO DELEGACIÓN

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO E-MAIL

Área das de Delegacións de:

■ 1) A CORUÑA, SANTIAGO E FERROL

■ 2) LUGO E OURENSE 

■ 3) PONTEVEDRA E VIGO

(Indicar a/s Área/s na/s que está interesado)

NOME DO ARQUITECTO DE VISADO DO COAG QUE DESIGNO COMO MEMBRO DO XURADO: 

Enterado da “CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE ARQUITECTOS DE APOIO DE ASESO-

RAMENTO AO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN (CTE)”, e reunindo os requisitos esixidos na mesma,

manifesto  o meui desexo de participar no antedito concurso. Acompáse “curriculum vitae”.

ASINADO

DATA

I N F O R M A C I Ó N   C O L E X I A L
C O L E X I O   D E   A R Q U I T E C T O S   D E   G A L I C I A


