
BASES DO XXVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
“CIDADE DE FERROL”

CONDICIÓNS XERAIS 

1.- A Concellería de Cultura do Concello de Ferrol (A Coruña-Galicia-España) organiza  o 
XXVIII Concurso Internacional de Piano Cidade de Ferrol, que terá lugar en Ferrol entre os 
días 21 e 28 de novembro de 2014. 

2.- O concurso está aberto aos pianistas de todos os países. As persoas candidatas 
deberán ter unha idade comprendida entre os 16 e os 35 anos a día 13 de novembro de 
2014, data límite para a inscrición. 

3.- Os gastos de aloxamento, mantenza, desprazamento, etc. correrán a cargo dos 
concursantes. 

4.- Non poderán concursar os intérpretes que obtivesen o primeiro premio en anos 
anteriores. 

5.- INSCRICIÓNS

5. 1.-O boletín de inscrición  remitirase ao Negociado de Cultura-Concurso de 
Piano “Cidade de Ferrol”, debidamente cuberto e acompañado obrigatoriamente dos 
seguintes documentos, que non serán devoltos en ningún caso: 

a) Partida de nacemento  e copia do DNI ou do pasaporte. Para as persoas  
estranxeiras que desexen inscribirse, a documentación que acheguen deberá estar 
debidamente cuberta polas autoridades do seu país de orixe,  e incluír o NIE que poderá 
solicitar na embaixada ou consulado español no seu país. 

b) Dúas fotografías tamaño carné do participante indicando ao dorso o nome e 
apelidos. 

c) Unha fotografía sobre papel fotográfico brillante con dimensións mínimas de 9 x 
12 cm., que poderá ser reproducida no programa do concurso. 

d) Currículum vitae do candidato, mecanografado a dobre espazo, no que se 
recollan os seus datos persoais, estudos cursados, profesores, xiras, concertos, etc., así 
como detalles relativos á actividade musical do participante. 

e) Dereitos de inscrición, pola cantidade de 50 €  libres de gastos, que se ingresará 
na seguinte conta corrente bancaria: 
Banco: BBVA IBAN: ES92-0182-6244-47-0200020840 BIC/SWIFT: ESMMXXX 

f/ Xustificante da realización do ingreso dos dereitos de inscrición. 

A remisión da documentación anterior deberá realizarse ao seguinte 
enderezo: 

CONCELLO DE FERROL
NEGOCIADO DE CULTURA-CONCURSO DE PIANO “CIDADE DE FERROL” 
Praza de Armas s/n 
15402-Ferrol (España)
Tel.:+ 34 981 944 180 
Fax: +34 981 945 173 
Tel. de información 34 630 393 772 
E-mail: concursopiano@ferrol.es 
www.pianoferrol.com

 



5.2.- O boletín de inscrición pode ser substituído por unha carta asinada pola 
persoa interesada, en que faga constar: 

a/ Nome, apelidos, idade, residencia e nacionalidade.
b/ Centros en que cursou estudos; premios alcanzados nas súas actividades 

musicais e breve currículum musical. 
c/ Títulos e autores das obras elixidas
d/ Declaración acreditativa de que coñece as bases deste concurso e está 

conforme con elas e acepta as decisións do xurado. 

5.3.- As solicitudes de inscrición serán examinadas pola organización do concurso, 
que verificará os seus contidos e determinará en consecuencia a súa admisión ou non 
neste. 

5.4.- A organización comunicaralle á persoa interesada a súa admisión por carta 
certificada, correo electrónico ou fax. 

5.5.- A non admisión dun candidato será xustificada e comunicaráselle por carta, 
por correo electrónico ou por fax.

5.6.- A organización resérvase o dereito de admisión e decidirá a lista definitiva de 
persoas admitidas, unicamente condicionado ao cumprimento dos requisitos establecidos 
nas bases. A decisión é inapelable. 

5.7.- O texto íntegro destas bases remitiráselle a cada concursante unha vez sexa 
aceptada a súa participación. As bases terán carácter de lei para ambas as partes. 

5.8.- Estas bases serán publicadas na páxina web deste concello: www. ferrol.es  e 
no Diario Oficial de Galicia.

6.- O xurado será nomeado por resolución do Alcalde ou persoa en quen delegue e estará 
formado por unha Presidencia técnica e catro vogais, todos eles músicos de recoñecido 
prestixio con voz e voto e haberá tamén unha presidencia institucional con funcións 
representativas e un/unha secretario/a, que actuarán con voz e sen voto. 

7.- Dereitos de gravación e difusión 
O Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol”  resérvase todos os dereitos de 
radiodifusión, gravación e emisión por televisión e Internet das diferentes probas do 
concurso, así como os dereitos de gravación fonográfica, de edición de discos, DVD ou 
vídeos do concurso. 

8.-PREMIOS 

O xurado do Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol” poderá outorgar os 
seguintes premios: 

 Primeiro premio: diploma e 12.000 € 

 Segundo premio: diploma e 6.500 € 

 Terceiro premio: diploma e 4.000 €

 Premio ao mellor intérprete de música española: diploma e 2000 € 

 Premio Gregorio Baudot ao mellor intérprete galego: diploma e contratación 
para a realización dun concerto organizado polo Concello de Ferrol. A 



contraprestación será de 1.000 € (impostos engadidos), coa presentación previa de 
factura.

Estas cantidades son brutas, xa que se descontarán os impostos marcados pola 
lexislación vixente en materia tributaria no momento da concesión. 

As entidades Sociedad Filarmónica de A Coruña, Sociedad Filarmónica 
Ferrolana,Festival de Música Cidade de Lugo (Semana do Corpus) e o Consorcio 
para la Promoción de la Música de A Coruña ofrécenlle á persoa gañadora do 
concurso a posibilidade de realizar catro concertos. 
O concerto patrocinado polo Consorcio para la Promoción de la Música realizarase o 
día 29 de novembro no Palacio da Ópera da Coruña, incluído dentro da 
programación da Orquestra Sinfónica de Galicia (interpretarase o mesmo concerto da 
final do Concurso). Os outros concertos terán lugar no mesmo ano ou no seguinte ao 
da celebración do concurso. 
As organizacións non se farán responsables de calquera cancelación ou variación 
que puidese producirse no calendario dos concertos. 

9.-PROBAS DO CONCURSO 

9.1.- As probas do concurso consistirán en dúas eliminatorias e unha proba final, 
todas elas de carácter público e coas seguintes características: 

 a) Primeira proba eliminatoria. Duración máxima 35 minutos. Interpretación 
dun programa de libre elección que inclúa: 

*Un preludio e fuga de O clavecín ben temperado, de J. S. Bach. 
*Un estudo a elixir entre os de Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninov, Debussy 
ou Ligeti. 

  b) Segunda proba eliminatoria. Duración máxima 50 minutos. Recital de libre 
elección, no cal deberá incluír unha obra que se elixirá entre os seguintes 
compositores españois: 

Albéniz: Unha obra de Iberia, incluíndo Navarra ou La Vega. 
Granados: Unha obra de Goyescas  ou El Pelele. 
Falla: Fantasía Bética ou 4 Piezas Españolas. 

  c) Proba final con orquestra. Os concursantes actuarán acompañados pola 
Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección do mestre Enrique García 
Asensio. 

Os concursantes interpretarán un concerto con orquestra que se elixirá entre os 
seguintes: 

*W. A. Mozart: KV 466 en re menor
*W. A. Mozart: KV 488 en la maior
*Beethoven: nº 3, 4  e 5
*R. Schumann: Op. 54 la menor
*F. Chopin: nº 1
*F. Liszt: nº 1
*P. I. Tchaikovsky: nº 1
*Rachmaninov: nº 2
*S. Prokofiev: nº 1 e 3
*M. Ravel: Concerto en Sol maior.



9.2.- A orde de participación das persoas concursantes nas probas decidirase nun 
único sorteo válido para todas elas, que terá lugar o día da celebración do concerto 
inaugural á hora e sistema fixados pola organización, e ao que deberán asistir as persoas 
concursantes. En caso de non asistir ao sorteo, a organización queda exenta de toda 
responsabilidade na comunicación aos concursantes, e deberán estes interesarse pola súa 
orde de participación. 
A orde resultante do sorteo non poderá ser modificada, salvo causa de forza maior 
debidamente acreditada e previa apreciación dela por parte do xurado, con excepción da 
última proba con orquestra, sobre a que o xurado si se reserva o dereito a modificar a 
devandita orde. 

9.3.- En todas as probas as obras interpretaranse de memoria. 

9.4.- Todas as probas serán públicas e retransmitidas en directo por Internet. 

9.5.- En ningún caso se admitirán cambios no repertorio elixido. 

9.6.- O ditame do xurado será inapelable en todos os casos. 

9.7.- Os concursantes premiados deberán recoller persoalmente o seu galardón no 
acto de entrega destes, ou ben delegar por escrito noutra persoa. En ningún caso serán 
remitidos os premios en metálico ou galardóns aos concursantes que non os reciban de 
forma regulamentaria. 

10.- A inscrición no Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol” implica, 
obrigatoriamente, a aceptación íntegra de todos os extremos contidos nestas bases. 

11.- Para a resolución de posibles dúbidas ou erros nas versións traducidas das bases, 
considérase como texto oficial o redactado en galego. 

12.- A organización do concurso poderá resolver todas aquelas situacións non 
contempladas nas presentes bases. 

Ferrol, 1 de xullo de 2014

O Concelleiro delegado de Cultura e Universidade, 

Manuel-Reyes García Hurtado 


