SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN CIDADÁ
ARH\aimd
Refª: Bases Concurso Fotografía
Asunto: Decreto Convocatoria

Ilma. Dona María Cristina López Fernández, Tenenta de Alcaldesa Delegada da
Área de Goberno de Participación e Servizos para a veciñanza do Excmo.
Concello de Lugo,
Visto o informe-proposta do Servizo de Participación e Atención Cidadá, de data
14.10.2021, o cal é do seguinte teor literal:
“Como en anos anteriores, a programación de actividades para a celebración da
festividade de defuntos, inclúe a convocatoria do concurso de fotografía “Estampas
de Paz e Acougo” na súa 7ª edición, para o cuxo desenvolvemento cómpre
proceder á aprobación das bases que rexerán os aspectos administrativos, técnicos
e artísticos da convocatoria que garantan a transparencia do proceso.
Para a realización deste evento existe consignación orzamentaria na partida
16400.48101, segundo consta no certificado de Tesourería do 13/10/2021, RC
202100072098.

Primeiro: aprobar as seguintes BASES REGULADORAS QUER REXERÁN OS
ASPECTOS TÉCNICOS DA CONVOCATORIA DO VII CONCURSO
FOTOGRÁFICO: “ESTAMPAS DE PAZ E ACOUGO”.
BASES REGULADORAS QUE REXERÁN OS ASPECTOS TÉCNICOS DA
CONVOCATORIA DO VII CONCURSO FOTOGRÁFICO: “ESTAMPAS DE PAZ E
ACOUGO”
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En virtude do exposto e sendo necesaria a adopción das medidas precisas para o
normal desenvolvemento desta actividade cultural, a asinante proponlle á Tenenta
de Alcaldesa da Área de Participación Cidadá e Servizos para a veciñanza, en base
ás competencias delegadas polo Decreto da Alcaldía 2973/2021, do 16 de abril, á
adopción do seguinte acordo:

1. Participantes.
Poderá participar no concurso calquera persoa maior de idade que o desexe.
2. Prazo de inscrición.
Desde o 18 de outubro ao 3 de novembro.
3. Temática.
Dentro do arte funerario, na súa máis amplia expresión, a temática versará sobre a
simboloxía das construcións funerarias e do patrimonio inmaterial que incorporan
relacionadas coa carga emocional que transmiten, así como a especial visión da
morte nos cemiterios rurais.
Nesta ocasión cincunscríbese ao ámbito xeográfico do Concello de Lugo,
abranguendo tanto o Cemiterio Municipal de San Froilán como os cemiterios
parroquiais existentes.
4. Obras.
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 Cada participante poderá presentar un máximo de tres fotografías inéditas e
orixinais para este evento, non podendo estar publicadas en calquera medio
con anterioridade á data de convocatoria.
 Cada fotografía achegarase impresa en soporte ríxido (cartón pluma ou
similar) en formato 30 x 40 cm ou superficie equivalente aproximadamente.
Cada fotografía irá acompañada do seu arquivo dixital.
 A persoa concursante indicará o título que decida darlle a cada fotografía ou
dun texto para incluir nun posible catálogo ou recopilatorio, no seu caso
(máximo de 20 palabras en galego).
 As fotografías poderán ser en cor ou branco e negro.
 As obras que se presenten ao concurso irán acompañadas ademais dun
arquivo dixital da fachada do cemiterio do que procedan, indicando a súa
denominación e localización.
5. Presentación.
 Os traballos presentaranse nas oficinas da Sección de cemiterio ubicadas no
Centro de Servizos municipais, ou por correo certificado, ata as 14 horas do día
3 de novembro.
 No caso de que se presenten por correo certificado, deberase remitir, dentro do
prazo indicado, un xustificante desta presentación, por fax (982 297 108) ou
correo electrónico (cemiterio@lugo.gal)
 Irán nun único sobre dirixido ao Negociado de cemiterio coa seguinte indicación:
VII Concurso Fotográfico Cemiterio de San Froilán “Estampas de Paz e Acougo”
e un seudónimo co que se inscribirá nunha relación numerada de obras que se
presentan para o concurso.
 O sobre conterá outros dous sobres pechados: O sobre A coas obras que se
presentan a concurso, en formato papel e dixital segundo o especificado na
base 4; e o sobre B que conterá os datos do concursante: nome e apelidos,
número de documento de identidade, enderezo, teléfono de contacto e correo
electrónico.
6. Xurado.
O xurado estará composto por tres membros: unha persoa do Servizo de Cultura do
Concello de Lugo, unha persoa da Sección de Cemiterio e unha persoa de
recoñecido prestixio no ámbito da fotografía.
O xurado resolverá calquera incidencia que puidese xurdir durante o concurso e
terá plena potestade para interpretar estas bases.
Poderá declarar deserto o premio se considera que as obras presentadas non
reúnen as calidades artísticas mínimas.
O seu fallo é inapelable e definitivo e será publicado no Taboleiro de Edictos do
concello, na súa páxina web http://www.concellodelugo.gal, e nas redes sociais.
7. Premios.
Establécense os seguintes:
Primeiro premio, dotado de 600 euros.
Segundo premio, dotado de 400 euros.
Terceiro premio, dotado de 200 euros.
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Aos indicados importes practicaráselles a retención que proceda segundo a
normativa legal vixente.
A entrega de premios realizarase no lugar e data que publicamente se indique.
8. Dereitos de autor
As obras premiadas pasarán a ser propiedade do Concello de Lugo. As obras non
premiadas poderán ser retiradas polas persoas concursantes entre o 1 e o 31 de
xaneiro. Os traballos non premiados que non se retiren no prazo antedito pasarán a
ser propiedade do Concello de Lugo.
Os autores e autoras das obras enviadas autorizan ao Concello para a súa
reprodución, así como para a súa difusión, publicación e utilización para fins
públicos, sempre con mención da súa autoría e respeitando os dereitos de autor.
9. Aceptación das bases.
A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das
presentes bases e a manifestación de que a obra presentada é inédita e orixinal
para este evento e que a persoa concursante é a súa única autora e titular de
todos os dereitos de autor.
10. Exposición das Fotografías.
Co fin de contribuir á promoción do Cemiterio de San Froilán como un espazo de
intercambio cultural, as fotografías presentadas poderán ser obxecto de exposición
pública no lugar, data e horas que se indiquen a través dos medios de difusión e na
páxina web do Concello http://www.concellodelugo.gal

Terceiro: aprobar o gasto por un importe de 1 200 euros para o financiamento dos
premios establecidos na base 7 das devanditas bases, con cargo á partida
16400.48101 do vixente orzamento municipal.
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Segundo: Convocar o VII Concurso Fotográfico: “Estampas de Paz e Acougo”,
conforme ao disposto nas devanditas bases.

Cuarto: publicar a dita convocatoria e as anteditas bases no Taboleiro de Edictos,
no Taboleiro do Cemiterio, na páxina web, na Base de Datos Nacional de
Subvencións BDNS, así como en calquera outro medio que contribúa á súa
difusión.”
De conformidade co cal, e no uso das atribucións conferidas á Alcaldesa no artigo
124.4 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, segundo a
redacción dada pola Lei 57/2003 do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local e en virtude da delegación da Alcaldía atribuída
polo decreto 2973/2021, do 16 de abril,
RESOLVO:
Primeiro: aprobar as seguintes BASES REGULADORAS QUER REXERÁN OS
ASPECTOS TÉCNICOS DA CONVOCATORIA DO VII CONCURSO
FOTOGRÁFICO: “ESTAMPAS DE PAZ E ACOUGO”.
3

SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN CIDADÁ
ARH\aimd
Refª: ispac3049129033955923739.doc
Asunto:

CVD: C6K6hjltOsiflEIyf0/w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR 33331391K-Cristina López Fernandez (FECHA: 14/10/2021)
Decreto Nº: 8359/2021 - Fecha de firma: 14/10/2021
Versión imprimible

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN OS ASPECTOS TÉCNICOS DA
CONVOCATORIA DO VII CONCURSO FOTOGRÁFICO: “ESTAMPAS DE PAZ E
ACOUGO”
1. Participantes.
Poderá participar no concurso calquera persoa maior de idade que o desexe.
2. Prazo de inscrición.
Desde o 18 de outubro ao 3 de novembro.
3. Temática.
Dentro do arte funerario, na súa máis amplia expresión, a temática versará sobre a
simboloxía das construcións funerarias e do patrimonio inmaterial que incorporan
relacionadas coa carga emocional que transmiten, así como a especial visión da
morte nos cemiterios rurais.
Nesta ocasión cincunscríbese ao ámbito xeográfico do Concello de Lugo,
abranguendo tanto o Cemiterio Municipal de San Froilán como os cemiterios
parroquiais existentes.
4. Obras.
 Cada participante poderá presentar un máximo de tres fotografías inéditas e
orixinais para este evento, non podendo estar publicadas en calquera medio
con anterioridade á data de convocatoria.
 Cada fotografía achegarase impresa en soporte ríxido (cartón pluma ou
similar) en formato 30 x 40 cm ou superficie equivalente aproximadamente.
Cada fotografía irá acompañada do seu arquivo dixital.
 A persoa concursante indicará o título que decida darlle a cada fotografía ou
dun texto para incluir nun posible catálogo ou recopilatorio, no seu caso
(máximo de 20 palabras en galego).
 As fotografías poderán ser en cor ou branco e negro.
 As obras que se presenten ao concurso irán acompañadas ademais dun
arquivo dixital da fachada do cemiterio do que procedan, indicando a súa
denominación e localización.
5. Presentación.
 Os traballos presentaranse nas oficinas da Sección de cemiterio ubicadas no
Centro de Servizos municipais, ou por correo certificado, ata as 14 horas do día
3 de novembro.
 No caso de que se presenten por correo certificado, deberase remitir, dentro do
prazo indicado, un xustificante desta presentación, por fax (982 297 108) ou
correo electrónico (cemiterio@lugo.gal)
 Irán nun único sobre dirixido ao Negociado de cemiterio coa seguinte indicación:
VII Concurso Fotográfico Cemiterio de San Froilán “Estampas de Paz e Acougo”
e un seudónimo co que se inscribirá nunha relación numerada de obras que se
presentan para o concurso.
 O sobre conterá outros dous sobres pechados: O sobre A coas obras que se
presentan a concurso, en formato papel e dixital segundo o especificado na
base 4; e o sobre B que conterá os datos do concursante: nome e apelidos,
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número de documento de identidade, enderezo, teléfono de contacto e correo
electrónico.
6. Xurado.
O xurado estará composto por tres membros: unha persoa do Servizo de Cultura do
Concello de Lugo, unha persoa da Sección de Cemiterio e unha persoa de
recoñecido prestixio no ámbito da fotografía.
O xurado resolverá calquera incidencia que puidese xurdir durante o concurso e
terá plena potestade para interpretar estas bases.
Poderá declarar deserto o premio se considera que as obras presentadas non
reúnen as calidades artísticas mínimas.
O seu fallo é inapelable e definitivo e será publicado no Taboleiro de Edictos do
concello, na súa páxina web http://www.concellodelugo.gal, e nas redes sociais.
7. Premios.
Establécense os seguintes:
Primeiro premio, dotado de 600 euros.
Segundo premio, dotado de 400 euros.
Terceiro premio, dotado de 200 euros.
Aos indicados importes practicaráselles a retención que proceda segundo a
normativa legal vixente.
A entrega de premios realizarase no lugar e data que publicamente se indique.
8. Dereitos de autor
As obras premiadas pasarán a ser propiedade do Concello de Lugo. As obras non
premiadas poderán ser retiradas polas persoas concursantes entre o 1 e o 31 de
xaneiro. Os traballos non premiados que non se retiren no prazo antedito pasarán a
ser propiedade do Concello de Lugo.
Os autores e autoras das obras enviadas autorizan ao Concello para a súa
reprodución, así como para a súa difusión, publicación e utilización para fins
públicos, sempre con mención da súa autoría e respeitando os dereitos de autor.
9. Aceptación das bases.
A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das
presentes bases e a manifestación de que a obra presentada é inédita e orixinal
para este evento e que a persoa concursante é a súa única autora e titular de
todos os dereitos de autor.
10. Exposición das Fotografías.
Co fin de contribuir á promoción do Cemiterio de San Froilán como un espazo de
intercambio cultural, as fotografías presentadas poderán ser obxecto de exposición
pública no lugar, data e horas que se indiquen a través dos medios de difusión e na
páxina web do Concello http://www.concellodelugo.gal
Segundo: Convocar o VII Concurso Fotográfico: “Estampas de Paz e Acougo”,
conforme ao disposto nas devanditas bases.
Terceiro: aprobar o gasto por un importe de 1 200 euros para o financiamento dos
premios establecidos na base 7 das devanditas bases, con cargo á partida
16400.48101 do vixente orzamento municipal.
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Cuarto: publicar a dita convocatoria e as anteditas bases no Taboleiro de Edictos,
no Taboleiro do Cemiterio, na páxina web, na Base de Datos Nacional de
Subvencións BDNS, así como en calquera outro medio que contribúa á súa difusión
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Cúmprase.
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