
 
 
 
 
 
 
 

BASES DO CERTAME DE RELATO CURTO “IGUALANDO A LINGUA” 
 
 
 Organizado pola Alcaldía do Concello de Cee, a través do Servizo de 
Normalización Lingüística, este concurso organízase coa finalidade de promover o 
achegamento á lingua galega, participando así na conmemoración do Día das Letras 
Galegas 2010. 
 
I.- TEMÁTICA 
As obras deberán reflectir, en forma de relato, carta, etc., aquelas reflexións ou 
pensamentos que nos axuden a comprender o significado da normalización da lingua 
galega e a importancia da igualdade entre linguas. 
 
II.- PARTICIPANTES 
O certame está aberto a tódalas persoas maiores de 18 anos. 
 
III.- OBRAS 
A modalidade de participación será un relato curto, escrito en lingua galega 
exclusivamente, debendo ser orixinal e inédito, puidéndose presentar tres obras por 
autor. Os traballos presentaranse baixo un título e asinados con pseudónimo.  
Presentaranse en formato papel tamaño DIN-A4 mecanografado a dobre espazo e 
por unha soa cara, cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco. Non 
obstante, o Xurado poderá reconsiderar esta base se entendese que a temática ou 
desenvolvemento lóxico do argumento o precisasen.  
Os datos persoais do autor (nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono e correo 
electrónico), presentaranse xunto ao relato, nun sobre pechado, co mesmo título da 
obra e o pseudónimo no exterior, coa fin de garantir o anonimato da autoría ata que 
o Xurado proceda á selección dos relatos gañadores.  
 
IV: PRAZO E LUGAR DE ENTREGA  
O prazo de presentación dos relatos rematará o 10 de maio de 2010 
 
Os orixinais deberán presentarse no Rexistro Xeral da Corporación, sito na Casa 
Consistorial do Concello de Cee, R/ Domingo Antonio de Andrade s/n, 15.270, A 
Coruña en horario de Oficinas (9:00-13:30 horas) ou a través de calquera outro 
medio establecido no Artigo 38 da Lei 30/92. 
 
V: PREMIOS 
Outorgarase un premio de 250 euros para o autor do mellor relato; outro de 150 
euros para o finalista e un accésit, que consistirá nun lote de libros. 
A participación neste concurso implica a cesión, por parte do autor, dos dereitos da 
súa obra ó Concello de Cee, polo que os orixinais quedarán en poder do concello, 
que se reserva o dereito á súa publicación, exposición, reprodución ou calquera 
outro tratamento posterior, sempre sen ánimo de lucro.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VI: PROCESO DE SELECCIÓN DOS GAÑADORES  
O xurado estará presidido polo Alcalde do Concello de Cee, Don Ramón Vigo 
Sambade, e integrado polo Técnico de Cultura, o Técnico Local de Emprego, a 
Técnico de Normalización Lingüística e a Secretaria da Concello, ou funcionario en 
quen delegue. 
A valoración das obras realizarase conforme ós seguintes criterios:  
- Calidade do traballo: 0-5 puntos. 
- Correspondencia coa temática do certame: 0-5 puntos. 
- Orixinalidade: 0-5 puntos. 
O relato gañador será aquel que consiga maior puntuación. 
O xurado poderá declarar deserto calquera dos premios do certame.  
 
VII: PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS  
O fallo do xurado darase a coñecer na páxina Web do Concello e comunicarase 
individualmente aos gañadores por teléfono. 
 
VIII: OUTRAS CONSIDERACIÓNS  
A participación neste certame supón a plena e total aceptación das presentes 
bases. O Concello de Cee quedará eximido de calquera responsabilidade derivada 
do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente na que puidera 
incorrer calquera dos participantes.  
Toda cuestión ou dúbida que poida xurdir na súa interpretación será resolta polos 
membros do xurado.  
 
 
 
 
De conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal, vostede queda informado e acepta expresamente que os seus 
datos persoais serán incluídos no seguinte ficheiro titularidade do Concello de Cee: Ficheiro 
denominado Concurso de Relatos Curtos. En calquera momento poderá exercitar os dereitos 
de acceso, rectificación e cancelación, coa referencia Protección de Datos indicando o nome 
do ficheiro e o dereito que exercita. 
 
 
 
Cee, 6 de abril de 2010 
Ramón Ramiro Vigo Sambade 
Alcalde-Presidente do Concello de Cee 


