
 
LIDERA FERROL 2014 

  
Unha chamada á creatividade e ao talento dos mozos e mozas. 
  
Un certame de creatividade posto en marcha dende a Concellería de Igualdade e Xuventude 
do Concello de Ferrol para premiar os mozos e mozas creadores, e apostar por eles e elas, 
promocionando a súa obra artística ou a súa creación. 
  
Promover e activar un proxecto piloto elixido por unha comisión, de entre os presentados 
pola mocidade e entidades, promovendo a creación e o talento. 
  
Destinado a toda a mocidade que sexa un referente na súa modalidade, premiando así novos 
valores. 
 
 
 
MODALIDADES 
 
 
CURTO/VIDEOARTE 
  
-A duración máxima será de dez minutos.  
-Cada traballo deberá ser presentado en formato electrónico (Cd, DVD) nunha caixa ou 
estoxo de protección.  
-As persoas propietarias ou autoras dos traballos presentados autorizarán a organización para 
que realice proxeccións públicas, e renunciarán a calquera remuneración  
 
 
DESEÑO SOPORTES DIXITAIS 
 
-Pódese presentar o deseño dunha páxina web, blog profesional, aplicación ou xogo dixital. 
-No caso da páxina web, débese presentar o deseño dunha web dinámica, con árbore de 
contidos previos, páxina de introdución, homepage, subpáxinas, coa interactividade e animación 
que a persoa participante desexe. Non se admitirá o emprego nin a aparición de marcas 
comerciais nas obras presentadas. 
-Cada traballo deberá ir nun CD ROM que exclusivamente conteña o dito traballo, e deberase 
entregar nun estoxo de protección. 
 
 
FOTOGRAFÍA 
 
-As persoas participantes presentarán un mínimo dunha (1) e un máximo de catro (4) 
fotografías dunha obra que deberá ser de estilo libre e temática común que o xurado avaliará 
no seu conxunto. 
-As fotografías deben ser presentadas para a súa exposición en soporte ríxido non superior a 
30x40 cm, (non se admitirá o cristal, o xurado non valorará as obras que o leven no seu 
soporte). Dentro do soporte, o tamaño mínimo do papel fotográfico será de 18x24 cm. 
 
 



 
MÚSICA 
 
-Poderán ser composicións de música de calquera estilo. 
-Poderán presentarse solistas ou grupos. No caso destes últimos, o número de membros do 
grupo non poderá ser superior a sete. 
-A duración da canción non deberá exceder os cinco minutos. 
-Poderá presentarse unicamente unha canción por solista ou grupo. 
-Será necesario achegar un Cd ou DVD coa gravación da obra, permitíndose as gravacións 
informáticas. O material enviado non será devolto, pasando a formar parte do arquivo do 
certame. 
 
 
DESEÑO DE PRODUTO 
  
-Os produtos, proxectos ou obxectos, deberán ser orixinais, poderán ser de estilo libre e 
deberán presentarse con prototipos, maquetas ou presentación virtual, acompañados dunha 
explicación gráfica e dunha memoria descritiva. 
 
 
CÓMIC/RELATO CURTO 
  
-No caso do cómic: os traballos, de tema e técnicas libres, terán un máximo de oito páxinas en 
tamaño DIN-A4 ou catro páxinas en tamaño DIN-A3. 
-No caso de presentar obras tratadas informaticamente, deberán achegarse os debuxos ou 
bocexos previos. 
-Non se establece distinción entre b/n ou cor. 
-No caso das narracións, de temática libre, terán unha extensión mínima de dous folios e 
máxima de catro folios. Presentaranse en DIN-A4, por unha soa cara, e escrito a dobre espazo 
e con letra tipo Times New Roman núm. 14. 
 
 
PINTURA/ESCULTURA 
  
-O tema e a técnica serán libres. 
-As dimensións das obras non poderán exceder os seguintes límites:  

Escultura: metro e medio de altura e  vintecinco quilos de peso. 
Pintura: un metro como medida máxima e vinte centímetros  
como medida mínima, nun dos seus lados. 

-Deberán presentarse enmarcadas e convenientemente montadas para a súa exposición.  
 
 
 TEATRO/DANZA 
  
-Poderán ser actuacións de calquera estilo. 
-Poderanse presentar solistas e/ou grupos. 
-A duración da actuación non deberá exceder os dez minutos. 
-Será necesario achegar un Cd ou DVD coa gravación da actuación, permitíndose as gravacións 
informáticas. O material enviado non será devolto, e pasará a formar parte do arquivo do 
certame. 



 
¿QUEN PODE PARTICIPAR? 
  
Poderán presentarse na presente convocatoria mozos e mozas, de maneira colectiva ou 
individual, con idades comprendidas entre os dezaseis (16) e os trinta (30) anos, ambos 
incluídos, e deberán ter esta idade o día 16 de abril. así mesmo, deberán cumprir polo menos 
un dos seguintes requisitos: 
 
-Nado/a en Ferrol. 
-Estar empadroado/a na cidade de Ferrol. 
-Cursar estudos nun centro educativo ou universitario de Ferrol no curso 2013-2014. 
 
Para aquelas persoas participantes que se presenten de xeito colectivo, cando menos o 50% 
deberán acreditar algún dos requisitos citados. 
 
Para a comprobación destes requisitos, será necesario acreditalo coa documentación que se 
detalla no apartado INSCRICIÓN E ENTREGA DAS OBRAS. 
 
 
INSCRICIÓN E ENTREGA DAS OBRAS 
  
O prazo de inscrición e entrega das obras iníciase o día 20 de febreiro e finaliza o 16 de abril 
de 2014.   
  
As obras entregaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, de luns a venres en horario 
de 9:00 a 14:00h. e os sábados de 9:00 a 13.00h. 
 
Moi importante: Cada unha das obras entregadas acompañarase dun sobre pechado, en 
que conste de forma lexible unicamente o título da obra. Non levará no exterior ningún 
dato máis que identifique a persoa participante. Do contrario quedarán fóra de concurso. 
(Detállase a continuación o contido do sobre). 
 
 
Xunto coa obra é imprescindible entregar o boletín de inscrición. Na oficina de Rexistro Xeral 
Municipal facilitaráselles unha fotocopia selada deste. 
 
O “boletín de inscrición”, pode descargarse a través da web do Concello de Ferrol 
www.ferrol.es ou recollelo no momento da entrega da obra na oficina de Rexistro Xeral 
Municipal.  
 
 
É requisito imprescindible para participar, entregar debidamente cuberto (en todos os seus 
campos e de forma lexible), o dito boletín.  
 
Contido do sobre: 
 
- Fotocopia do DNI (lexible). Obrigatoria para todos os participantes.  
 
 



 
Acreditación da capacidade de poder participar mediante algún dos seguintes certificados: 
 
-A propia fotocopia do DNI (se consta Ferrol coma lugar de nacemento),do/s autor/es ou 
autora/s. (Non se admitirán a concurso as obras dos participantes que entreguen unha 
fotocopia ilexible ou dun documento caducado). 

 
-Certificado de empadroamento ou ben declaración de estar empadroado na cidade de Ferrol. 

 
-Fotocopia do impreso de matrícula, nun centro educativo ou universitario de Ferrol no curso 
2013-2014 ou documento expedido polo dito centro no que acredite que o alumno/a está 
cursando estudos no ano en curso. 
 
 
Envío de obras: 
 
As obras que se envíen por correo certificado ou por empresas de mensaxaría (nun só envío), 
deberán entregarse na oficina de Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, (praza de Armas s/n) e 
farase dentro dos prazos fixados. Enviarase coas obras  o orixinal do boletín de inscrición. 
Neste caso, indicarase no sobre “Concurso Lidera Ferrol 2014” 
 
 
Aclaracións: 

 
A falta de documentación ou a inexactitude dos datos dará lugar á non admisión no presente 
certame. 
 
Ao dorso de cada obra debe ir adherido outro sobre pechado onde conste soamente o título 
da obra e outra fotocopia lexible do DNI do autor ou autores.  
 
No boletín de inscrición os participantes autorizarán expresamente, e sen contraprestación 
económica, que no caso de que as súas obras sexan premiadas, as imaxes destas pódense 
utilizar en publicacións, vídeos e reportaxes fotográficos relativos ao acto da entrega de 
premios, e na posterior exposición destas obras e, así mesmo, que se publiquen as imaxes na 
páxina web do Concello, en actividades referidas sempre á promoción de mocidade, cultural e 
artística que persegue a convocatoria do presente certame. 
 
Queda garantido o correcto tratamento da documentación achegada e dos datos facilitados 
polos participantes, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de 
datos con carácter persoal (LOPD). 
 
 
 
XURADO  
 
Para seleccionar os traballos e propostas de adxudicación dos premios, será nomeado un 
xurado formado por tres persoas que valorará a orixinalidade e o deseño das obras, así como 
a técnica e a calidade artística. 
  



 
O acordo polo que se concedan os premios de cada modalidade será motivado, e 
correspóndelle adoptalo á Xunta de Goberno Local, tendo en conta a proposta realizada polo 
xurado. Este acordo pode declarar deserto algún dos premios, nos casos en que non haxa 
participantes, por falta de calidade das obras presentadas ou por causas razoadas ou 
xustificadas. 
  
O ditame do xurado será inapelable. E sen prexuízo da posible impugnación dos actos de 
acordo co previsto na lexislación vixente. 
  
O xurado reservarase o dereito a resolver calquera extremo ou circunstancia non 
contemplados nas bases, así como a interpretar estas. 
  
O ditame do xurado farase público na celebración do certame que terá lugar entre dúas e tres 
semanas despois da data límite de entrega das obras, ao que deberán asistir os participantes 
ou, de ser o caso, a/as persoa/s que acoden na súa representación. Posteriormente 
publicaranse na páxina web do Concello de Ferrol, e comunicaránselles por escrito a cada un 
dos premiados. 
 
 
 
PREMIOS 
  
Os premios para cada categoría serán os seguintes:  
  
Primeiro premio: 600 €  
Segundo premio: 300 € 
Terceiro premio: 100 € 
 
A entrega de premios aos mozos e mozas creadores realizaraa o alcalde de Ferrol e/ou o 
concelleiro delegado, no lugar e na data que se comunicará polos medios oportunos.  
 
 
 
CRÉDITO PRESUPOSTARIO 
 
O Departamento de Xuventude destinará a contía de 8.000, 00 euros a este programa con 
cargo a partida presupostaria 04102 3342 48000 
 
 
 
EXPOSICIÓN E PROMOCIÓN 
  
O Concello de Ferrol, a través da Concellería de Igualdade e Xuventude, poderá realizar unha 
exposición das obras dos artistas que fosen premiados no certame. 
  
Así mesmo, poderase proxectar un audiovisual con todas as obras presentadas. 
  



 
O Concello resérvase o dereito de utilización das fotografías realizadas das obras premiadas 
nos actos efectuados con motivo do presente certame, como material informativo da 
Concellería de Igualdade e Xuventude do Concello de Ferrol. 
 
 
 
PROPIEDADE DAS OBRAS 
  
O Concello resérvase durante un ano (contado desde o día da entrega de premio) a utilización 
e o dereito de proxección e reprodución destas obras; transcorrido este tempo (1 ano), o 
dereito pasará aos seus autores ou autoras que terán un prazo máximo de dous meses para 
reclamar as súas obras 
  
Os autores e autoras que non retiren as obras no mencionado prazo perderán o dereito de 
recuperación destas e, en consecuencia, o Concello de Ferrol poderá dispor delas. 
  
As obras retiraranas os autores, autoras ou persoas autorizadas na Casa da Xuventude. En 
ningún caso serán devoltas pola Concellería de Xuventude mediante envío ao enderezo de 
orixe. 
 
Os premiados/as terán un prazo de seis (6) meses para reclamar os seus premios  contado 
desde o día da entrega. Nos días posteriores á entrega de premios o Concello comunicarase 
por escrito cos premiados para lles indicar o procedemento para facer efectivo seu premio.  
 
 
 
ACEPTACIÓN 
 
A participación no certame supón a aceptación íntegra das presentes bases. Ante calquera 
dúbida sobre estas bases, os participantes poderán dirixirse ao Servizo de Xuventude do 
Concello de Ferrol. (Tfno.: 981 944 250) 
  
A organización poñerá o máximo interese no coidado das obras recibidas, pero declina 
expresamente toda responsabilidade derivada de accidentes imprevisibles: roubo, furto, 
incendio ou outra causa de forza maior. 
 
 
 
BASES COMÚNS A TODAS AS MODALIDADES 
 
1.        As obras deben ser orixinais; o tema e a técnica serán libres. 
 
Non se presentarán obras que xa fosen premiadas noutros certames ou concursos. 
  
Non se admitirán aquelas obras que, por representar a persoas, animais ou cousas, sexan 
susceptibles de ser impugnadas ou reclamados os seus dereitos de utilización, por persoas e 
institucións que poidan acreditar a súa propiedade. 
  



 
Non se admitirá a utilización nin a aparición de marcas comerciais; as marcas, de ser o caso, 
deberán ser totalmente ficticias. 
  
O/s autor/es e a/s autora/s das obras serán os únicos responsables ante calquera incidencia 
que polos motivos arriba sinalados se poidan producir. 
 
 
2. As obras non poderán levar a sinatura do autor ou dos autores e da autora ou autoras 
nin o seu título de forma visible. As obras que non cumpran este requisito quedarán fóra de 
concurso. 
 
 
3. O lugar de entrega das obras será na oficina do Rexistro Xeral do Concello de Ferrol 
de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e os sábados de 9.00 a 13.30h.  
 
 
4. O prazo de inscrición e entrega das obras comeza o día 20 de febreiro e remata o día 
16 de abril de 2014. 
 


