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BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS MEDIANTE CONCURSOS 2019 
 
Primeira.-OBXECTO 
 
De conformidade co previsto na lei 38/2003 de subvencións, constitúe o obxecto das presentes bases a 
regulación do concurso que figura recollida no ANEXO II apartado 1 para satisfacer os motivos de interese 
público previstos no apartado 2 do devandito ANEXO II. 
 
Segunda.-CRÉDITO ORZAMENTARIO 
 
Os premios previstos nestas bases imputarase contra a partida orzamentaria prevista no ANEXO II apartado 
3 destas bases, para o cal será requisito preciso a emisión do correspondente certificado de existencia de 
crédito da intervención municipal. 
 
Terceira.- BENEFICIARIOS 
 
Poderán ser beneficiarios dos premios previstos nestas bases tódalas persoas, así como as agrupacións de 
persoas físicas e xurídicas sen personalidade xurídica constituídas para a consecución dos fins sinalados 
coma obxecto de premio, e que cumpran os seguintes requisitos xerais, ademais dos específicos previstos 
no Anexo II apartado 4: 

a) Non estar incursas en ningún dos casos previstos no artigo 13.2 da lei xeral de subvencións. 
b) Non ter co concello débedas ou sancións tributarias en período executivo, salvo que se trate de 

débedas ou sancións tributarias que se atopen aprazadas, fraccionadas o cuxa execución estivese 
suspendida. 

c) Non ter pendente de xustificar subvención concedida polo concello. 
 
Aquelas persoas menores de idade ou que non teñan plena capacidade de obrar que desexen participar 
deberán facelo sempre coa preceptiva autorización do titular da patria potestade ou tutela, segundo modelo 
anexo a estas bases. 
 
Cuarta.-RÉXIME DE CONCESIÓN DOS PREMIOS 
 
Os premios outorgaranse, previa petición a instancia do solicitante, con cargo ó orzamento da Corporación 
mediante procedemento de concorrencia competitiva. O seu outorgamento será motivado e os seus importes 
non poderán ser revisados ni ampliados. 
 
O importe dos premios a conceder non superará o presupostado no Orzamento Xeral da Corporación para 
cada exercicio orzamentario. 
 
O importe e categorías dos premios de cada concurso aparece relacionado no Anexo II apartado 7 destas 
bases. 
 
Quinta.-PUBLICIDADE E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Unha vez aprobadas as presentes bases, serán obxecto de publicación íntegra no «Boletín Oficial» da 
provincia de A Coruña. 
 
Unha vez publicadas as bases, mediante resolución da Alcaldía-Presidencia aprobarase a convocatoria que 
remitirase á Base Nacional de Datos de Subvencións, publicándose extracto da mesma no «Boletín Oficial» 
da provincia de A Coruña por conduto, o cal conterá coma mínimo: 
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1º) Obxecto 
2º) Beneficiarios. 
3º) Data da publicación das bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia. 
4º) Prazo de presentación de solicitudes. 
5º) Identidade do Xurado. 

 
As solicitudes presentaranse no prazo establecido na resolución de convocatoria contados a partires da 
publicación do extracto da convocatoria no BOP. 
 
Sexta.- DOCUMENTACIÓN 
 
A documentación que se deberá acompañar é a seguinte: 
 
- Solicitude, segundo modelo que se acompaña no anexo I, firmada polos interesados, ou por quen teña 
conferida a delegación debidamente acreditada no que se inclúe declaración responsable na que se acredite 
encontrarse ó corrente das súas obrigacións fiscais con este Concello, e a facenda pública e estatal, así 
coma a seguridade social e de que o(s) solicitante(s) non se atopa(n) en ningún dos casos de prohibición 
para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións. 
 
- Aqueles outros sinalados no Anexo II no apartado 5 para este concurso. 
 
Sétima.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes e no seu caso documentación adicional deberanse entregar: 

1º) No Rexistro Municipal do concello, en horario de 8:30 a 14:00 horas os días laborables. 
2º) Nas oficinas de correos nos termos previstos no RD 1829/1999 no seu artigo 31. 
3º) Na Sede Electrónica Municipal (https://sede.oroso.gal/). 

 
No suposto de que conformidade co previsto no Anexo II apartado 5 fose necesario presentar documentación 
adicional, ademais da solicitude de participación, e pola súa natureza non fose posible entregala a través da 
Sede Electrónica, esta deberá entregarse necesariamente no Rexistro Municipal ou no seu caso Oficinas de 
Correos no prazo máximo de presentación de solicitudes. Neste último caso o xustificante da data de 
imposición do envío na oficina de correos remitirase aos números de fax previstos no Anexo II apartado ata o 
día límite de presentación de solicitudes. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a 
documentación adicional, se é recibida por este organismo con posterioridade á data de terminación do 
prazo. 
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen recibirse a documentación 
adicional non será admitidas en ningún caso. 
 
Oitava.-PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN 
 
O procedemento a seguir será o regulado no Capítulo II do Título I da lei 38/2003 de subvencións mediante 
un procedemento de concorrencia competitiva, cas seguintes especialidades: 
 

a) O órgano de instrución sinalado na lei será a Concellería delegada da área correspondente para 
cada concurso sinalado no Anexo I destas bases. 

 
b) O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución estará formada por un xurado 

imparcial cuxa composición figura no Anexo I apartado 10 destas bases para cada concurso e cuxo 
nomeamento farase pola Alcaldía-Presidencia na convocatoria. Actuará coma secretario do mesmo 
persoal funcionario ou laboral da corporación debidamente capacitado. O xurado actuará en pleno, 
será necesaria a asistencia de dous terzos dos seus membros. As súas deliberacións serán secretas 
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e delas redactarase a acta correspondente. O réxime xurídico e de funcionamento do xurado será o 
disposto nos artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público. 

 
c) A valoración de concesión dos premios farase atendendo ós criterios previstos no Anexo II apartado 

11 destas bases. 
 

d) A Alcaldía-Presidencia será o órgano competente para unha vez vistas as propostas, resolver 
mediante acordo motivado. 

 
A notificación dos actos de tramitación e resolución de concesión dos premios será publicada no taboleiro de 
anuncios e a páxina web do Concello, medio exclusivo de notificación de conformidade co disposto no artigo 
45.1 b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas. 
 
Novena.- PAGO DO PREMIOS 
 
O pago de premios en metálico concedidos farase efectivo unha vez acreditada as condicións específicas 
esixidas en cada concurso mediante transferencia bancaria ao número de conta indicado polos premiados. 
 
O pago de premios en especie previstos farase de xeito indirecto ao provedor elixido polo concello, para o cal 
os premiados estarán obrigados á sinatura do recibín das autorizacións ou vales necesarios para a retirada 
dos produtos, así como a entrega á empresa subministradora designada polo Concello dos vales contra a 
entrega dos produtos obxecto do premio. 
 
No suposto de premios compartidos por unha pluralidade de persoas, salvo disposición expresa en contra do 
Anexo regulador de cada concurso, o pago ratearase a partes iguais entre todos os premiados. Cando se 
trate de premios en especie que non sexan divisibles, o premio entregarase a un dos premiados previo 
acordo do resto. 
 
Transcorridos en todo caso o prazo de tres meses dende a publicación do acto de concesión dos premios 
sen que os premiados fixeran entrega da documentación precisa para facer o pago, estes caducarán e 
quedarán sen efecto. 
 
Décima.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
 
A participación no concurso previstos nestas bases implica polos participantes a aceptación incondicionada 
das seguintes cláusulas: 
 

1º) No suposto de concursos que impliquen a creación ou representación de obras literarias e artísticas, 
a cesión en modalidade non exclusiva ao concello de Oroso de xeito gratuíto dos seguintes dereitos 
de explotación: 

a) Reprodución 
b) Distribución 
c) Comunicación pública 
d) Publicación. 

 
2º) A autorización ao concello para a publicación na páxina web, redes sociais e publicacións da súa 

titularidade do nome e apelidos dos concursantes e premiados, así coma fotografías e vídeos dos 
mesmos nos actos de entrega de premios ou na participación nas actividades culturais, deportivas, 
lúdicas etc. obxecto do concurso. 

 
3º) A publicación dos datos persoais dos premiados e importe dos mesmos na Base de Datos Nacional 

de Subvencións de conformidade coa lexislación vixente. 



 

PRAZA DE ISAAC DIAZ PARDO, 1 | 15888  SIGÜEIRO – OROSO | A CORUÑA | T  981 691 478 | F 981 691 786 | info@concelloroso.com 
 

www.oroso.es | www.concellooroso.com 
 

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código 
de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público). 
 
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, 
serán almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas 
coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa 
identidade. 

 
Undécima.-INSPECCIÓN E CONTROL 
 
O concello poderá realizar as comprobacións que estime oportunas respecto das actividades 
subvencionadas e terá acceso a toda a documentación xustificativa das mesmas, así como a requirir á 
asociación nos termos que precise todo elo de conformidade eco disposto no Título III da lei 38/2003. 
 
Duodécima.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no Título IV da lei 38/2003. 
 
O incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a desviación da subvención para actividades 
ou conceptos no estimados no proceso de tramitación e resolución, o incumprimento da obriga de 
xustificación, a duplicidade de subvencións para un mesmo programa, sempre que non sexan 
complementarias con cargo a créditos de outras Administracións Públicas, constituirán causa determinante 
para a revogación da subvención concedida, coa seguinte devolución dos créditos obtidos. 
 
Igualmente, o falseamento ou ocupación dos datos esixidos nas correspondentes convocatorias, así como a 
aplicación da prestación a fins distintos dos previstos, dará lugar á cancelación da subvención e a obriga do 
reintegro das cantidades recibidas. 
 
As cantidades a reintegrar terán a consideración de créditos de dereito público, resultando de aplicación para 
a súa cobranza no previsto no Regulamento Xeral  de Recadación. 
 
Décimo terceira.-COMPROMISOS 
 
As persoas que resulten beneficiarias dos premios se comprometen a: 
- Comunicar ó Concello por escrito, cando proceda, a obtención de subvencións ou axudas para a mesma 
finalidade procedentes de calquera administración ou ente público. 
- Comunicar ó concello, por escrito, as modificacións da situación, condición ou circunstancias que motivaron 
a concesión. 
- Autorizar ó Concello a obter por medios telemáticos os certificados correspondentes de atoparse ó corrente 
de obrigas tributarias e coa seguridade social. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En o non previsto nestas bases será de aplicación a lei 38/2003 de subvencións, regulamento xeral de 
subvencións a Lei reguladora das Bases do Réxime Local e a Lei de Facendas Locais. 
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ANEXO I a-  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO 
 
 (Modelo para entidades con personalidade xurídica) 
 
DATOS DO CONCURSO 
 
DENOMINACIÓN CONCURSO  

CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE 
SE CONCURSA 

 

 
DATOS DO CONCURSANTE 
 
DENOMINACIÓN:  

N.I.F.  

Domicilio Fiscal (Rúa)  

Localidade- C.P. – Provincia  

Representante – Nome y apelidos  

Representante – NIF  

Representante - Domicilio Fiscal 
(Rúa) 

 

Representante - Localidade- C.P. 
– Provincia 

 

Correo electrónico  

Teléfono  

 
Como representante da entidade que figura no encabezado,  
 
DECLARA QUE: 
 

o Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e 
publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por 
Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das 
mesmas. 

o O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do 
concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter 
subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións. 

o Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal): 
 

 
 
SOLICITA: 
 
o Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado. 
 
Asinado 
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ANEXO I b-  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO 
 
 (Modelo para persoas físicas maiores de idade e non incapacitadas en solitario) 
 
DATOS DO CONCURSO 
 
DENOMINACIÓN CONCURSO  

CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE 
SE CONCURSA 

 

 
DATOS DO CONCURSANTE 
 
DENOMINACIÓN:  

N.I.F.  

Domicilio Fiscal (Rúa)  

Localidade- C.P. – Provincia  

Correo electrónico  

Teléfono  

 
DECLARA QUE: 
 

o Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello e 
publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por 
Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das 
mesmas. 

o O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do 
concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter 
subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións. 

o Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal): 
 
 
SOLICITA: 
 
o Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado. 
 
Asinado 
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identidade. 

ANEXO I c-  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO 
 
 (Modelo para persoas físicas menores de idade ou sen plena capacidade de obrar en solitario) 
 
(A) DATOS DO CONCURSO 
 
DENOMINACIÓN CONCURSO  

CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE 
SE CONCURSA 

 

 
(B) DATOS DO CONCURSANTE 
 
DENOMINACIÓN:  

N.I.F.  

Domicilio Fiscal (Rúa)  

Localidade- C.P. – Provincia  

 
(C) DATOS DO TITOR OU TITULAR DA PATRIA POTESTADE 
 
Nome y apelidos  

NIF  

Domicilio Fiscal (Rúa)  

Localidade- C.P. – Provincia  

Correo electrónico  

Teléfono  

 
Como representante legal do concursante que figura no encabezado,  
 
DECLARA QUE: 

o Autorizo expresamente ao concursante (B) a participar no concurso (A) convocado, e coñezo o contido das 
bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de 
conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando 
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas no seu nome e representación. 

o O concursante está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do 
concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de prohibición para obter 
subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións. 

o Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal): 
 
SOLICITA: 
 
o Presentar a súa candidatura no seu nome e representación para recibir o premio convocado no concurso que 
figura no encabezado (A). 
 
Asinado
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Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de 
verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 
Público). 
 
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán 
almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de 
xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus 
datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade. 

ANEXO I d -  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO 
 
 (Modelo para persoas físicas en grupo) 
 
DATOS DO CONCURSO 
 
DENOMINACIÓN CONCURSO  

CATEGORÍA OU PREMIO AO QUE 
SE CONCURSA 

 

 
DATOS DOS CONCURSANTES 
 
AVISO IMPORTANTE: Aqueles concursantes menores de idade ou sen plena capacidade de obrar deberán acompañar os datos e firma 
dos seus representantes legais. 
 
CONCURSANTE - 
NOME E APELIDOS 

CONCURSANTE 
- NIF 

DOMICILIO  MENOR DE 
IDADE OU 
INCAPACITADO? 

SINATURA REPRESENTANTE 
– NOME E 
APELIDOS 

REPRESENTANTE 
- NIF 

SINATURA 

        

        

        

        

 DECLARAN QUE: 
 

o No caso de ser titores ou representantes legais dos concursantes, autorizamos aos nosos representados a participar no 
concurso segundo as bases xerais aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de 
data....................................., de conformidade coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data 
..................................., aceptando incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas. 

o En caso de participar en nome propio, coñecemos e acatamos incondicionalmente o contido das bases xerais do 
concurso aprobadas polo concello e publicadas no BOP de A Coruña de data....................................., de conformidade 
coa convocatoria feita por Resolución de Alcaldía de data ...................................aceptando incondicionalmente as 
obrigas derivadas das mesmas. 

o Os concursantes está ao corrente do pago das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e do concello, 
así coma coa Seguridade Social. 

o Que no suposto de seres premiados, outorgan a súa representación para todas as xestións pertinentes para o cobro dos 
premios a: 

 
NOME E APELIDOS NIF DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

     

 
o Acompaña a seguinte documentación adicional esixida polas bases no ANEXO II apartado 5 (especificar cal): 

 
SOLICITA(N): 
 
o Presentar a súa candidatura conxunta para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado. 

 
Asinado
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Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de 
verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 
Público). 
 
En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán 
almacenados nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de 
xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus 
datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade. 

ANEXO : MODELO DE OUTORGAMENTO DE REPRESENTACIÓN ANTE O CONCELLO DE OROSO PARA COBRO DE 
PREMIOS EN ESPECIE 
 
 
CONCURSO  

PREMIO  

 
RELACIÓN DE PREMIADOS QUE DAN A SÚA REPRESENTACIÓN 
 
NOME E APELIDOS NIF DOMICILIO LOCALIDADE SINATURA 

     

     

     

     

 
OUTORGA/N A SÚA REPRESENTACIÓN A: 
 
D/Dona:  

N.I.F.  

Domicilio Fiscal (Rúa)  

Localidade- C.P. – Provincia  

 
E autorizan a este para o cobro do premio en especie en nome de todos os asinantes, entendendo que o concello de Oroso 
facendo entrega do premio ao representante cumpre coa obriga de pago aos premiados prevista nas bases da convocatoria. 
 
Coa firma do presente escrito o representante acepta a representación/autorización  conferida e responde da autenticidade da 
sinatura de/dos outorgante/s. 
 
 
En ________________ a ____  de _________________ de 20__ 
 
O REPRESENTANTE 
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ANEXO II –CARACTERÍSTICAS PARTICULAR DO CONCURSO 
 

1. DENOMINACIÓN 
 
“IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE OROSO “A MULLER TRABALLADORA” 
 

2. OBXECTIVOS 
 
Con motivo do Día Internacional da Muller no que se conmemora a loita da muller pola súa participación e 
igualdade de xénero na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoa, convócase este 
concurso, centrado no ámbito do traballo e  co que se pretende  que  a través das imaxes  se  reflicta o 
traballo das mulleres en calquera eido. 
 

3. CRÉDITO ORZAMENTARIO 
 
O importe dos premios previstos nestas bases imputarase á partida 231.489.00 do orzamento municipal. 
 

4. REQUISITOS ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES 
 
Poderán presentarse todas as persoas empadroadas en concellos DA COMARCA DE ORDES e 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 

5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POLOS CONCURSANTES 
 
Xunto co solicitude participación presentarase un sobre pechado, no que figure o nome e apelidos do 
participante e o concurso a que pertence que incluirá: 
1º) Fotografías a concursar, coas seguintes limitacións: 

a) O número de fotografías que pode presentar cada participante estará limitado a 3. 
b) O formato das fotografías será de 20x30cm en papel fotográfico. Admitiranse fotos en cor e en 

branco e negro quedando prohibido o uso de programas de retoque fotográfico. As fotografías 
presentaranse sen montar, sen paspartú, marco nin cristal. E sen datos persoais que poidan 
identificar á persoa autora. 

c) Aquelas fotografías nas que apareza unha persoa identificable, deben contar co consentimento da 
persoa retratada. A non presentación deste anexo implica quedar excluído/a no devandito concurso. 
Cada fotografía levará un título escrito por detrás, xunto co pseudónimo que indique o autor ou 
autora. 

 
2º) CD coa fotografías en formato dixital no que figure o título. 
 
3º) Anexo de autorización e uso de dereitos de imaxe. 
 

6. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 22 de febreiro de 2019. 
 
No suposto de remisión da documentación por correo postal, o participante xustificará a data de imposición 
do envío na oficina de correos e anunciará a este concello a remisión das fotografías, mediante fax 
(981691786) ou telegrama ata o día 22 de febreiro de 2019 ás 21.00 horas. 
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non serán admitidas as fotografías, se son recibidas por este 
organismo con posterioridade á data de terminación do prazo. 
 
Porén, logo de transcorrer os 5 días hábiles seguintes á data indicada sen recibirse as fotografías estas non 
será admitidas en ningún caso.   
 

7. OBRIGAS ADICIONAIS DOS CONCURSANTES 
 

1º) Para poder recibir o premio é condición imprescindible estar presente no acto de entrega. No caso 
de non poder acudir, pódese enviar unha persoa representante, coa autorización expresa do/a 
titular da fotografía premiada. 
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O fallo do xurado darase a coñecer  no marco das celebracións do Día Internacional da Muller  o 8 
de  marzo de  2019 ás 20.00 horas  no Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa (de selo  caso 
de non estar dispoñible o Concello designará outro lugar para a entrega, previo aviso).  

 
2º) Aqueles concursantes que sexan premiados deberán acreditar o seu empadroamento en un 

concello DA COMARCA DE ORDES ou de SANTIAGO DE COMPOSTELA con data anterior á 
convocatoria dos premios coma requisito para o seu cobro. 

 
8. PREMIOS 

 
A. Premios en metálico CATEGORÍA XERAL para participantes maiores de 16 anos: 

 
 1º Premio : 250 € 
 2º Premio : 150 € 
 3º Premio : 100 € 

 
B. Premios en especie CATEGORÍA INFANTIL.  A trocar en establecementos do concello de Oroso. 

 
 1º Premio : Vale agasallo valorado en 100 € 
 2º Premio : Vale agasallo valorado en 60 € 
 3º Premio : Vale agasallo valorado en 40 € 

 
9. ÓRGANO INSTRUTOR 

 
Concellería Muller. 
 

10. COMPOSICIÓN DO XURADO 
 
O xurado estará integrado polos seguintes membros:  

- Presidente/a: Concelleira de Muller 
- Vocal 1:  técnica CIM da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes 
- Vocal 2: técnica servizo sociais  
- Vocal 3: técnico Concello Oroso  
- Vocal 4: fotógrafo/a profesional do concello Oroso 
-  Secretaría: Axente de Emprego e Desenvolvemento Local da Mancomunidade de Municipios da 

Comarca de Ordes 
 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
A selección das fotografías realizarase tendo en conta a súa calidade técnica e artística e o grao no que 
foran capaces de captar a esencia da temática do concurso.  
 
No caso no que o xurado así o estime todos ou algúns dos premios poderían quedar desertos.. 
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ANEXOS ESPECÍFICOS 
 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE 
 
 
D. /D.ª                                                                                                                  , maior de idade, con DNI                                                  
e enderezo en  
DECLARO QUE: 
 O día                                                    fun retratado/a nunha fotografía realizada por  
 
A dita sesión ten por finalidade  a participación no concurso “MULLER TRABALLADORA” organizado polo 
Concello de Oroso  e naqueles sitios web, xornais… que poida ser publicada. 
Por todo o cal, expresamente AUTORIZO ao Concello de Oroso a utilización da miña  imaxe persoal 
resultante da dita sesión fotográfica para a finalidade mencionada, sen que a dita autorización estea 
sometida a ningún prazo temporal nin estea restrinxida ao ámbito nacional de ningún país. 
E para que conste e produza efectos, asino a presente autorización ao amparo do disposto na Lei Orgánica 
1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia 
imaxe. 
 
  
……………………………., ……. de ……………………………………… de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


