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ANTECEDENTES: 

 
O Concello de Touro ven convocando anualmente o concurso de fotografía “Touro en imaxes”, alcanzando 

este ano a edición número 17, coa finalidade de contribuír á creación artística, a fomentar a divulgación 

da fotografía e a promocionar os recursos naturais e histórico-culturais do municipio. 

 
Informe da animadora cultural sobre o obxecto do concurso e a proposta de bases. 

 
EXPEDIENTE 2022/X998/000004: XVII Concurso de fotografía “TOURO EN IMAXES” 

 

RESOLUCIÓN: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar as bases do “XVII Concurso de fotografía Touro en imaxes” seguintes: 

“1.- FINALIDADE 

Convócase a XVII Edición do Concurso Fotográfico “Touro en Imaxes”. Con este Certame o Concello de 

Touro quere contribuír á creación artística, a fomentar a divulgación da fotografía e a promocionar os 

recursos naturais e histórico-culturais do Municipio. 

 

2.- NÚMERO DE OBRAS, CATEGORÍAS E TEMAS 

Poderán optar ao Concurso todas as persoas físicas que o soliciten e cumpran co establecido nas bases. 

Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de catro obras. As fotografías realizaranse en 

branco e negro ou cor. 

Establécense dúas categorías de participación, sendo estas: 

- Categoría Adultos: Maiores de 18 anos. 

- Categoría Xuvenil: Entre 12 e 18 anos (xustificado co DNI). 

O tema das obras a presentar pode ser calquera relacionado co establecido nas seguintes modalidades: 

 Natureza. Paisaxe Touro (suficientemente identificable de Touro). 

 Patrimonio histórico-cultural Touro (suficientemente identificable de Touro). 

Os traballos fotográficos que se presenten deberán ser orixinais e recentes (feitos nos últimos tres anos). 

Non se admitirán imaxes de montaxes, nin manipulacións que non sexan exclusivamente tratamentos da 

cor ou axustes referentes á calidade ou procesado da imaxe. 

As fotografías non poderán ter gañado nos anteriores anos este concurso. 



 

No caso de que se presenten ao concurso fotografías que reflictan imaxes que identifiquen ou sexan 

susceptibles de identificar a persoas físicas, o participante que as presente deberá enviar un documento 

escrito asinado polo mesmo, en virtude do que se compromete e obriga a obter o previo e expreso 

consentimento das persoas das cales as súas imaxes se reflicten nestas fotografías. 

 

3.- FORMATO 

As fotografías poderán presentarse en cor ou en branco e negro (admitindo virados sempre que sexan 

totais, os virados parciais considerase fotografía en cor) e deberán presentarse en arquivo dixital coas 

características: formato JPG, modo RGB con perfil incrustado, calidade 12, resolución 72 dpi e tamaño 

1600px polo seu lado maior. Non poderá figurar o nome ou logotipo do autor en parte algunha. 

Formato de nome de arquivo obrigatorio: pseudónimo-título da foto.jpg 

Cada arquivo dixital terá a orientación correcta de visualización e, o caso de series deberán presentarse 

por orde desexado polo autor indicándoa no título (exemplo: título 1, título 2...). 

 

Unha vez obtido o veredicto do xurado, solicitarase ao autor da obra gañadora o envío do arquivo 

correspondente en formato JPG ou TIFF, a 40cm lado maior a 300 ppp, polo que é importante asegurarse 

de que os arquivos orixinais cumpren estes requisitos. 

 

4.- PREMIOS 

Establécense os seguintes premios: 

Categoría Adultos: 

 Natureza. O premio será de 300 € 

 Patrimonio histórico-cultural. O premio será de 300 € 

Categoría xuvenil: 

 Natureza. O premio será unha tablet. 

 Patrimonio histórico-cultural.O premio será unha tablet. 

Só será premiada unha obra por autor. 

 

5.- FORMA DE PRESENTACIÓN 

As obras presentaranse ao concurso mediante envío por correo electrónico a dirección 

cultura@concellodetouro.gal. No correo axuntarase a fotografía cun título e alcume do/a autor/a segundo 

se explica no apartado 3. No asunto do correo debe figurar “Concurso de Fotografía Touro en Imaxes 2022, 

categoría a que se presenta e tema da fotografía”. No mesmo correo, pero nun arquivo independente 

presentarase a solicitude de participación na que se indicarán o nome e apelidos do/a autor/a, o título das 

obras que presenta, o alcume, enderezo completo, teléfono e correo electrónico. Fotocopia do DNI do 

autor/a. Así mesmo, declaración asinada para aceptar as bases do concurso. Quedarán rexeitados aqueles 

traballos que leven á vista o nome do/a autor/a.   

mailto:cultura@concellodetouro.gal


C O N C E L L O   D E   T O U R O   (A   C O R U Ñ A) 

R.E.L. nº 01150853 – C.I.F. P-1508600-B – MU 2000/196 

 
 
 

6.- PRAZO DE PRESENTACIÓN 

O prazo de presentación dos traballos comezará o 28 de outubro e rematará o 30 de novembro de 2022. 

 

7.- XURADO 

O xurado estará formado por un grupo de cinco persoas: o alcalde, ou a persoa na que delegue, o 

concelleiro de cultura e tres persoas vinculadas ao eido da fotografía e da imaxe. 

O secretario será don Dalmiro Nuñez Méndez, con voz pero sen voto. Ao xurado correspóndelle deliberar, 

estimar e valorar os traballos presentados. A súa decisión será inapelable e adoptarase por maioría simple 

de entre os seus membros. Poderase declarar deserto algún premio. 

 

8.- EXPOSICIÓN 

O Concello de Touro levará a cabo unha exposición con todas as obras premiadas. Todos os traballos 

presentados pasarán a formar parte dun arquivo creado para uso municipal, e poderán ser expostos e 

reproducidos co obxectivo expresado no apartado primeiro, citando sempre o nome do/a autor/a. 

 

9.- RESOLUCIÓN 

A decisión do xurado farase pública dentro dos tres meses seguintes ao remate do prazo de entrega das 

obras. Os/as autores/as premiados/as comprométense a estar presentes no acto de entrega de premios 

que se comunicará cunha antelación mínima de 10 días.” 

 

SEGUNDO.- Facultar ao señor Alcalde pa a execución do presente acordo. 

 

Touro, na data da sinatura electrónica. 

Dalmiro Núñez Méndez, secretario-interventor 

Visto e conforme, elévese á Xunta de Goberno Local. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde-presidente 
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