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CONCURSO DE COMPARSAS 

(mínimo 8 integrantes maiores de 16 anos) 

DATA: martes, 21 de febreiro de 2023 

CONCENTRACIÓN PARTICIPANTES: Avda. de Fisterra (16:45-17:15 h) ou lugar que decida a 

organización no caso de que as condicións de seguridade ou meteorolóxicas non permitan a realización 

nese lugar. 

SAÍDA: 17:30 h. A falla de puntualidade será causa de descualificación. 

BASES: 

1ª) Poderán tomar parte todas as persoas (físicas ou xurídicas) que previamente entreguen a súa 
inscrición por sede electrónica ou no SM de Cultura, antes das 14:00 h do día 14 de febreiro de 
2023, e se comprometan a asistir ao desfile que discorrerá dende a Avda. de Fisterra ata o Campo 
da Festa e a realizar un pase polo escenario. 

2ª) A orde de actuación será determinada pola Organización. 

3ª) Entenderase por comparsa un mínimo de 8 persoas adultas con disfraces que teñan relación entre 
si e que realicen unha breve coreografía, escenificación, interpretación musical ou humorística no 
escenario. No caso de participar persoas menores de 16 anos, estas non poden superar o 50% do 
número total de integrantes da comparsa no seu pase polo escenario, sendo causa de 
descualificación e podendo ser solicitado o DNI correspondente.  

4ª) As comparsas que concursen polo premio á mellor copla deberán entregar a letra xunto coa folla de 
inscrición. 

5ª) Os premios, suxeitos as retencións oportunas do IRPF, serán os seguintes: 

- Primeiro: 1.150,00 € 
- Segundo: 800,00 € 
- Terceiro: 550,00 € 
- Premio á mellor copla: 300,00 € 
- Accésits:100,00 € 

6ª) Existirán 10 accésits que serán outorgados a aquelas comparsas (nunha soa modalidade) que, 
segundo criterio do xurado, presenten unha coidada elaboración do vestiario e da escenificación ou 
presenten coplas acordes co espírito do Entroido e fagan unha correcta interpretación, sempre que 
non acadaran premio. 

7ª) O tempo máximo de permanencia no escenario será de 5 minutos para o espectáculo coreográfico 
ou musical. Non poderá utilizarse ningunha sustancia que poida ser inflamable ou perigosa durante 
a actuación. 

8ª) O xurado estará presidido pola concelleira de cultura ou persoa en quen delegue, e composto por 2 

membros de recoñecida solvencia e 1 secretario/a, con voz e sen voto, que levantará acta. 

9ª) O ditame darase a coñecer unha vez finalizado o pase dos participantes polo escenario. O ditame do 

xurado será inapelable, quen resolverá calquera circunstancia non prevista nestas bases. O xurado 

poderá declarar deserto calquera dos premios e o seu importe poderase destinar a outra 

modalidade en calidade de accésit. 

10ª) Para a modalidade de vestiario e coreografía terase en conta a orixinalidade da idea, os materiais 

de elaboración do vestiario, a construción artesanal xunto coa súa complexidade e acabados, así 

https://sede.arteixo.org/
https://sede.arteixo.org/sxc/gl/


 

  

 

  

Telfs: 981 600 009 – 981 659 000 
web. www.arteixo.org 

  

 

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O 

código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 

1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas) 

2 de 4 

 

como a graza para o seu porte e as coreografías que presenten e para a modalidade de copla se 

terá en conta a simpatía e agudeza das letras, a natureza da composición musical (orixinal ou non), 

a correcta execución da interpretación musical e a afinación e o axuste do conxunto coral. 

Cada criterio de valoración será puntuado do seguinte xeito: 0 puntos: carece; 1 punto: malo; 2 

puntos: regular e 3 puntos: bo. A suma total de cada criterio e da totalidade dos membros do xurado 

establecerá a orde dos premios. No caso de empate decidirá a presidencia do xurado. 

Para o pagamento dos premios é indispensable asinar a Declaración Responsable de non estar 
incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario, establecidas no art. 13 
da Lei 38/2003, Xeral de subvencións e atoparse ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social, segundo modelo que se xunta.  

11ª) Os participantes deberán cumprir coas medidas de seguridade indicadas nestas bases e coas que 

lle comunique a organización ou os servizos de seguridade o día do concurso, e son responsables 

dos danos que puideran causar no seu transcurso eximindo de responsabilidade ao Concello de 

Arteixo, polo que todas as persoas participantes deberan dispoñer de seguro de asistencia sanitaria 

ante calquera incidente que poida xurdir durante a celebración da actividade. 

12ª) As bases e as solicitudes poderán descargarse da web municipal do concello: www.arteixo.org ou 

recollerse no Centro Cívico Cultural de Arteixo a partir do día seguinte da súa publicación no BOP.  

13ª) A participación neste concurso leva implícita a aceptación das presentes bases. 
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FOLLA DE INSCRICIÓN COMPARSAS 2023 
 

DENOMINACIÓN DA COMPARSA:______________________________________________________ 
 
DISFRACE:_________________________________________________________________________ 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA:____________________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE:___________________________________________DNI:____________________ 
 
ENDEREZO:________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:__________________________E-MAIL:________________________________________ 
 
ENTIDADE Á QUE REPRESENTA:_______________________________________________________ 
 
NÚMERO DE COMPOÑENTES:___________________________MENORES 16 ANOS_____________ 

 
TÍTULO DAS COPLAS A INTERPRETAR (máximo 2): 
 
1º___________________________________________________________________  Achégase letra 

2º___________________________________________________________________  Achégase letra 

 
OBSERVACIÓNS: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

De conformidade co disposto nas bases do Concurso de Comparsas do Entroido 2023 en Arteixo 

DECLARO baixo a miña responsabilidade: 

1. Que a persoa asinante e/ou a asociación que representa, as/os administradores e 

representantes, reúnen todos os requisitos previstos nas Bases reguladoras e non se atopan 

incursos en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario do premio 

establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.  

2. Se atopa ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co 

Concello de Arteixo. 

 
Arteixo,           de                             de 2023 

 
(sinatura) 

Nome, apelidos, DNI da persoa asinante e selo da entidade (se procede) 
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ASPECTOS COMÚNS A TODAS AS MODALIDADES DE CONCURSO: 

1. Con cada inscrición deberá achegarse a correspondente DCB (designación de conta bancaria, 
cuberta e asinada polo representante e a entidade bancaria, e a DR (declaración responsable) 
debidamente cuberta. Ademais, o DNI ou o CIF das persoas físicas ou xurídicas solicitantes, 
segundo proceda, e o documento acreditativo da representación, respecto da persoa que formule a 
solicitude, no caso de persoas xurídicas. 

2. A presentación da documentación requirida é condición indispensable para admitir a solicitude de 
participación nos concursos. 

3. A Concellaría de Cultura resérvase o dereito de alterar ou modificar, se fose necesario, o 
desenvolvemento, lugar, data e hora dos actos. 

4. O incumprimento das bases leva implícito a retirada dos premios que puideran corresponder. 

5. Se as condicións meteorolóxicas fosen adversas para o desenvolvemento do desfile do martes de 
Entroido, o Concello adoptará as mellores medidas para a seguridade dos participantes, incluso a 
suspensión da totalidade ou parte do evento. 

6. A convocatoria exporase nos taboleiros de anuncios e na páxina web municipal, sen prexuízo 
doutros medios de difusión previstos na lexislación vixente. 

7. As persoas participantes nos concursos autorizan ao Concello de Arteixo a tomar e publicar 
fotografías e vídeos nos que puidera aparecer a súa imaxe, co fin de difundir as actividades de 
Entroido. 

8. As subvencións e premios que se concedan con cargo á presente convocatoria, atópanse suxeitas 
ao establecido nesta convocatoria, así como na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións e na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Arteixo, que terán o carácter de 
Bases reguladoras. 
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