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Decreto 
 
Descrición decreto: aprobación das bases da convocatoria dos premios do Entroido 2019 
 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA- PRESIDENCIA 
 
D. JOSÉ LUIS OUJO POUSO, Alcalde- Presidente do Concello de Porto do Son, órgano competente para 
a adopción deste acordo, dita a seguinte resolución: 
 
Visto a proposta da Concellería de Cultura para a aprobación das bases da convocatoria dos premios do 
Entroido 2019. 
 
Vistos os informes obrantes no expediente 227/2019 
 
Visto canto antecede, RESOLVE:  
 
Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria dos premios do Entroido 2019: 

 
BASES DO CONCURSO DE ENTROIDO 2019 

 
O Concello de Porto do Son, a través da Concellería de Cultura, convoca unha nova edición do   
Concurso de Disfraces e Comparsas de Entroido. 
 
1. Estas bases se regulan na Ordenanza reguladora da Concesión de Subvencións 

por parte do Concello a asociacións e entidades  sen fin de lucro existentes no 
Concello  publicadas no BOP nº 153 do 4 de xullo de 2008. 
 
 

2. Os créditos presupuestarios ós que se imputan os premios resultantes deste 
concurso ascenden en total a un máximo de 3.775,00€. 

 
 

3. O obxeto e finalidade do presente Concurso de Entroido é o fomento e 
participación cidadá na celebración e organización da mesma así como potenciar a 
actividade lúdica. Rexeitaranse aqueles disfraces/actuacións que atenten contra a 
dignidade das persoas ou vulneren os valores e dereitos recoñecidos na 
Constitución. 
 

4. O Concurso de Entroido 2019 terá lugar o domingo 3 de marzo e martes 5 de 
marzo de 2019, nas seguintes categorías:  
 

o Concurso Infantil, coas Categorías de individual, parella  e parella (domingo,3 de 
marzo). 

o  Concurso dos maiores: coas Categorías de Comparsas, Grupos e Individuais 
(martes, 5 de marzo). 

 

5. Requisitos para participar no Concurso: 
Para poder participar e optar aos premios é imprescindible cubrir a solicitude de inscrición que se 
achega a estas bases como Anexo 1 indicando nel as seguintes categorías se vai a participar: 

A) concurso infantil, para todos os rapaces ata os 12 anos incluídos (puidendose requirir 
documentación que acredite a idade) 



a. A Categoría Individual estará composta por 1 componente. 

b. A Categoría Parella estará composto por 2 componentes. 

c. A Categoría Grupo estará composto por 3 ou máis componentes 

 

B) concurso de maiores: 

a. Comparsa o grupo de persoas integrado por número igual ou superior a 15 membros, 
contando cun mínimo de 6 persoas maiores de idade.  

b.  Grupo:A partir de 3 membros gardarase a relación dun maior por cada 3 rapaces. 

c.  Individuais: un único membro, sendo condición indispensable nesta categoría que a 
idade mínima para participar son os 13 anos cumpridos (en caso de dúbida requirirase 
documentación). 

A folla de incrición debidamente cumplimentada deberá presentarse nos prazos e  lugares que se 
indican a continuación: 

 

 

6.Desenvolvemento do concurso infantil: Os nenos disfrazados presentaranse o 
día 3 de marzo na Praza de España ás 17:00H onde terá lugar o desfile ante o 
xurado. Os mellores disfraces na categoría  “Individual” e “Parella” serán nomeados 
Rei e Raiña do Entroido 2019 e deberán encabezar o desfile do Martes de Entroido 
que terá lugar o día 5 de marzo as 17:00 horas percorrendo as rúas do Son dende 
a saída da Casa de Cultura. 

7.Desenvolvemento do Concurso de Maiores: A proba consistirá na  participación no DESFILE 
que sairá da Casa da Cultura de Porto do Son o día 5 de marzo ás 17:00 horas facendo un 
percorrido polas rúas de Porto do Son ata o lugar onde  teña lugar a actuación perante o xurado, 
que consistirá en cantar e representar a murga no escenario na categoría de Comparsas, e a 
exhibición como mínimo nos Individuais e Grupos. 

Se os concursantes precisan de música específica, deberán entregar ao persoal do Concello 
encargado da organización un pendrive ca letra e música requirida antes da actuación diante do 
xurado.Poderase facer uso da instalación da Radio Municipal para este fin se fose preciso.No caso 
de xurdir algún problema coa reprodución do arquivo entregado , empregarase a música prevista 
pola organización. 

8.A valoración das probas farase polo Xurado atendendo ós seguintes criterios e 
puntos asignados a cada un deles.  

1. Animación no desfile durante os percorridos polas rúas e no 
lugar de celebración do Concurso. 

2. A orixinalidade do disfraz. 

3. Execución e posta en escena ante o xurado. 

4. Música e letra (nas categorías de grupos e comparsas). 

5. Perruquería e maquillaxe. 

6. Dificultade e boa execución do vestiario  

INSCRICION 

PRAZO  Concurso infantil: Ata o venres 1 de marzo ás 14:00h.  

Concurso dos maiores: Ata o luns 4 de marzo ás 14:00h. 

Ata unha hora antes do inicio do Concurso no lugar do desfile. 

LUGAR Sede electrónica: www.portodoson.gal 

Poderase descargar a folla de inscrición na mesma páxina e remitir 
posteriormente ao correo: culturaportodoson@gmail.com  

Oficina de Cultura, sita na Casa da Cultura de Porto do Son 

Mais información No teléfono no 98767758 
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A puntuación máxima a acadar nas distintas categorías do concurso de nenos (individuais, 
grupos e parellas) ascende a  45 puntos.  

 

 

A puntuación máxima a acadar nas no concurso de Maiores é de 55 puntos para as categorías 
de comparsas e grupos e no caso dos individuais é  de 45 puntos.  

En caso de empate outorgarase o premio ao disfraz con maior puntuación no apartado b) de 
orixinalidade. 

 

9. O Xurado será designado polo Concello de Porto do Son  e estará composto 
por 5 persoas alleas á organización do acto e de recoñecido prestixio: 

 

a. Profesional do ámbito do baile. 

b. Profesional do ámbito do corte, confección, costura e moda.  

c. Representante de asociación do ámbito cultural/deportivo. 

d. Profesional do ámbito da música. 

e. Profesional do ámbito da perruquería / estética. 

O nomeamento público dos membros titulares e suplentes do Xurado darase a coñecer o venres 
anterior á celebración do concurso e publicarase na páxina web municipal.  

 

O xurado terá liberdade de criterio para establecer as súas cualificacións. A decisión do xurado 
será inapelable. O Xurado poderá declarar “desertos” calquera dos premios ou deixar fóra do 
concurso aos   participantes se non reunisen as condicións mínimas establecidas nas presentes 
bases. O xurado do concurso terá a competencia de resolver calquera circunstancia non prevista 
nas presentes bases. 

 

10. Os premios outorgaranse en función das puntuacións máximas acadadas 
por orde de prelación segundo se detalla:  

 

CONCURSO INFANTIL – Categorías Individuais, grupos e parellas 

Domingo, 3 de marzo 

Animación 
no desfile 

Orixinalidade 
do disfraz 

Execución 
e posta 

en escena 

Perruquería 
e 

maquillaxe 

Dificultade e boa 
execución do vestuario 

Comprado Feito 

0-5 0-10 0-10 0-5 0-5 5-10 

CONCURSO DOS MAIORES – Categorías Comparsas, grupos e individuais 

Martes, 5 de marzo 
 

Anima
ción 
no 

desfile 

Orixinalida
de do 
disfraz 

Execución 
e posta en 

escena 

Música e letra 

(Comparsas e 
grupos) 

Perruquerí
a e 

maquillaxe 

Dificultade e boa 
execución do 

vestuario 

Compra
do 

Feito 

0-5 0-10 0-10 0-10 0-5 0-5 5-10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día da celebración da actividade, ao finalizar o concurso o xurado se reunirá para a 
deliberación dos resultados, levantando acta da puntuación acada polos participantes nas 
distintas categorías, e comunicando ao público e autoridades presentes os gañadores do 
concurso. 

A adxudicación dos premios farase de seguido coa entrega dos diplomas correspondentes.  

Pagamento dos premios: 

i. O pago dos premios realizarase aos representantes dos grupos e comparsas 
premiados que consten na folla de inscrición, mediante transferencia bancaria nos 
números de contas indicadas. Ás contías de cada premio aplicaráselles a retención 
fiscal legalmente establecida ( premios superiores a 300€). 

ii. Os premios do Concurso Infantil consistirán en vales nominativos para trocar  ata o 30 
de abril de 2019 nos distintos establecementos do Concello de Porto do Son. Os 
establecementos adheridos, deberán expedir factura a nome do beneficiario, que será 
pagada pola Administración, tras a correspondente presentación da mesma no rexistro 
municipal  xunto co vale debidamente cumprimentado co nome e apelidos do 
beneficiario, a categoría na que participou e o premio acadado.  O departamento de 
Cultura remitirá as facturas, “vales” e acta do xurado xunto co informe de cumprimento 
indicando que a documentación anterior é correcta,  aos Servizos Económicos do 
Concello, os cales farán os trámites necesarios para o pago ó provedor. 

 

11. A participación no Concurso de Entroido implica o coñecemento e aceptación 
das presentes bases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios do Concurso Infantil 

 1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO 

CATEGORÍA 
INDIVIDUAL 70,00 € 50,00 € 30,00 € 

CATEGORÍA 
PARELLA 100€ 60€ 40€ 
CATEGORÍA  
GRUPO  150,00 € 75,00 € 50,00 € 

REI E RAÍÑA                 100,00 € respectivamente 

Premios do Concurso dos maiores 
  1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO 

COMPARSAS      800,00 €  500,00 €       300,00 €  
GRUPOS      500,00 €  300,00 €       200,00 €  

INDIVIDUAIS      200,00 €  100,00 €         50,00 €  
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Anexo 1 

CONCURSO DE COMPARSAS, GRUPOS E INDIVIDUAIS 
 

No caso de non pertencer a ningunha entidade legalmente constituída, datos das catro 

persoas maiores de idade representantes do grupo e das seis persoas maiores de idade no 
caso da comparsa. En caso de resultar gañador, os premios prorratearanse en partes iguais  
entre os representantes que cubran a solicitude facéndose retención de IRPF para o caso de 
que a contía a ingresar sexa superior a 300 €. 

Nome e apelidos d@ representante 1  

Teléfono        NIF   

Nome e apelidos d@ representante2  

Teléfono  NIF   

Nome e apelidos d@ representante3  

Teléfono  NIF   

Nome e apelidos d@ representante4  

Teléfono  NIF   

Nome e apelidos d@ representante5  

Teléfono  NIF   

Nome e apelidos d@ representante6  

Teléfono  NIF   

Música:   SI                NON 

 
 

FICHA DE INSCRICIÓN 

Nome da Comparsa, Grupo ou Individual  

Tema   

Nº de membros   

Razón social da entidade que a organiza  

CIF da entidade  

IBAN do número de conta da entidade  

Representante da entidade: Nome e apelidos  

Teléfono  

NIF  



Data/ hora: ______________________________________________________ 
Sinatura do representante da entidade -  individual, comparsa ou grupo- 
 
 
 
 
Asdo_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ficha de inscrición deberá vir acompañada da seguinte documentación: 
No caso das entidades: 

Copia do Cif/Copia DNI representante/Certificado de número de conta da entidade 
No caso de non estar constituídos legalmente: 

Fotocopia do NIF dos 4 representantes no caso dos grupos e 6 representantes no caso das comparsas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA INSCRICIÓN CONCURSO INFANTIL 
 

 
FICHA DE INSCRICIÓN 

Nome do neno/a e apelidos  

DNI (en caso de telo)  

Nome do pai/nai/tutor  

Enderezo  
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Data /hora:_________________________________ 
 
 
 

Sinatura do pai/nai/tutor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº teléfono  

Disfraz  

Categoría  

 
Segundo.- Autorizar o gasto relativo aos premios, con imputación á aplicación orzamentaria 3381.48100 
por importe de 3.775,00 € . 
 
Terceiro.- Aprobar a difusión e a publicidade da convocatoria no BOP, na Base Nacional de Subvencións, 
na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do concello. 
 
Cuarto.- Dar conta deste decreto aos Departamentos de Cultura e á Intervención municipal. 

 
Porto do Son, na data da sinatura dixital 

 
O ALCALDE- PRESIDENTE,                                    O SECRETARIO, dou fe, 
  
 
Asdo. José Luis Oujo Pouso.        Asdo. José Manuel González García. 
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