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BASES PREMIOS “GRANDEAREA” 2012
1. Obxecto
As Delegacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Pontevedra e Vigo
convocan os Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS E
PROMOTORES pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica
de calidade.
Cada obra é unha pequena, á vez que importante, aportación á ARQUITECTURA, á
CREACIÓN e á posta en valor do Entorno.
2. Procedemento de selección
O criterio de selección será establecido polo xurado, podendo valorarse a totalidade
do Proxecto ou Obra ou, unicamente, un determinado aspecto do mesmo que aporte un
carácter singular ou de valor: tipoloxía, innovación tecnolóxica, baixo custo, implantación no
territorio......
3. Concursantes
Poden optar aos Premios todos os arquitectos colexiados, con proxectos redactados ou
obras finalizadas, na Provincia de Pontevedra, durante o ano 2011.
Cada arquitecto poderá presentar tantas obras como estime oportunas.
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4. Documentación a presentar
Os autores dos Proxectos facilitarán a información necesaria para valorar a obra e que, como
mínimo, será a seguinte:
a)

DOSSIER (formato dixital)

Arquivos .pdf ou .jpg (máximo 4 arquivos tamaño A3) coa documentación gráfica e
escrita do proxecto necesaria para a comprensión do mesmo.
b)

IMAXES DO PROXECTO

A maiores do dossier, presentaranse 5 imaxes ou planos en jpg (300 ppp e máximo 2
Mb de tamaño) representativas do mesmo. A finalidade de esta petición e para o seu posterior
uso na difusión do premio.
c)

ANEXO I cumprimentado

Para unha mellor lectura, ambos documentos: a) e b) enviaranse de forma conxunta nunha
mesma carpeta co nome: “Dossier GdA2012_nome da obra” .
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5. Prazo de presentación
A documentación dos proxectos ou obras que optan aos premios deberá remitirse á
seguinte dirección de correo electrónico: gda@coag.es , sinalando no asunto “Dossier
GdA2012_nome da obra”, antes do 29 de xuño de 2012 ás 15:00h.
6. Composición do xurado
O xurado para a avaliación das obras presentadas, estará composto polas seguintes persoas:
Presidentes das delegacións de Pontevedra e Vigo ou persoa en quen deleguen
2 colexiados da Delegación de Vigo a seleccionar pola Xunta Directiva de Vigo.
2 colexiados da Delegación de Pontevedra a seleccionar pola Xunta Directiva de
Pontevedra
- 2 colexiados seleccionados entre os premiados nos Premios “Gran de Area” da edición
anterior, consensuados por ambas Delegacións.
- O secretario das Delegacións de Vigo ou Pontevedra ou persoa en quen deleguen, que
actuarán con voz pero sen voto.
Os membros do xurado non poderán optar a ningún premio.
-

7. FALLO
Os premios fallaranse na segunda quincena de xullo de 2012, comunicándose oportunamente
por circular colexial.
8. ENTREGA DE DIPLOMAS
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Celebrarase un acto de entrega de diplomas tanto aos arquitectos e promotores das obras, no
mes de setembro, anunciándose oportunamente.
Este acto complementarase coa organización dun ciclo de conferencias impartidas polos
premiados, durante os meses de setembro e outubro.
NOTA: As consultas poderán ser remitidas ao seguinte correo electrónico:
gda@coag.es , sinalando no asunto : “consulta GdA 2012”
Atentamente
Wenceslao López Velasco
Secretario da Delegación de Pontevedra
Pontevedra, a 8 de xuño de 2012
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

E AUTORIZACIÓN PARA O

D./DNA _____________________________________________________________________
ou
Á SOCIEDADE_______________________________________________________________
SOLICITO
participar na convocatoria do Premio Gran de Area 2012 de acordo co prego de bases que rexe
o concurso, cuxo contido declaro coñecer plenamente e acepto, e a tal efecto acompaño a
esta solicitude os documentos expresados nas bases, declarando non atoparme afectado/a por
ningún tipo de incompatibilidade para presentarme o mesmo.
Así mesmo,
AUTORIZO
ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para que seleccione, premie, publique, e divulgue,
en
calquera
formato,
medio
e
extensión,
o
proxecto
ou
obra
"_____________________________________________________",
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ofrecéndolle para tal fin o libre uso dos datos, textos e planos reflectidos nos documentos
presentados expresamente para a inclusión na selección dos premiados do “Premio
GrandeArea 2012”.
E para que así conste, ós efectos de participar no citado concurso,

Asino a presente en

,a

de

de 2012.

Asinado:________________________________________________________
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