
 
 

 
 

 
BASES 
 
1º Obxecto 

 
 

1º A Concellaría de Cultura do Concello de Mos convoca o 
tradicional desfile e concurso de comparsas que se realiza dentro das 
actividades do programa de Entroido 2023. 
 
De este xeito o Concello de Mos quere contribuír a promover a difusión e 
a posta en valor de todas as manifestacións da cultura popular galega, 
así coma todas as accións destinadas á recuperación do seu patrimonio: 
tradicións, historia, folclore, etnografía, etc. 

 
 Neste desfile poderán inscribirse todas aquelas comparsas integradas 

por un mínimo de 25 compoñentes para poder optar ao premio por 
participación establecido para cada modalidade, adultos e infantís. 

 
 
2º SOLICITUDES E PRAZO: 
 

As comparsas que teñan o seu domicilio social en Mos, terán 
prioridade na inscrición, sempre que o fagan no prazo establecido.  

 
As solicitudes de participación unicamente poderán presentarse a 
través da sede electrónica do Concello de Mos. 
 
No momento de formalizar a inscrición farase constar: 
- Nome da comparsa. 
- Número de membros que a compoñen. O número  máximo que se 

terá en conta e o que figure na solicitude, salvo que o número de 
participantes que figure na acta do desfile sexa menor. 

 
A documentación a seguir soamente será necesaria para aquelas 

comparsas   que non figuren no Rexistro de Asociacións do Concello de Mos 
 

- Tarxeta de identificación Fiscal no caso de ser unha asociación 
constituída. 

- Nome, apelidos, fotocopia do DNI, dirección e teléfono do 
representante (de non ser unha asociación constituída). 

- Nome, fotocopia compulsada do CIF, dirección e teléfono, en caso de 
ser unha asociación legalmente constituída. 

- Certificado da titularidade da conta bancaria do representante ou ben 
da asociación no caso de estar constituída. 

BASES DA CONVOCATORIA DO DESFILE  E CONCURSO DE COMPARSAS 
DO ENTROIDO 2023 . 

 



 
 

 
 
 
 Non serán admitidas as solicitudes que se reciban con posterioridade 

á data indicada calquera que sexa a causa do atraso. 
 
PRAZO.- 
 
O prazo para inscribirse vai dende o  mércores 1 e remata o 

mércores día 15 de febreiro, ambos inclusive. O listado de comparsas 
admitidas será publicado o xoves día 16 de febreiro na web do Concello. 

 
  O Concello, por motivos de seguridade e de organización, resérvase o 

dereito de ampliar o prazo de inscrición se así o considerase necesario. 
 
 
3º O desfile divídese en DUAS seccións: GRUPOS E COMPARSAS, 

dentro das comparsas 2 categorías (INFANTÍS,  ata 12 anos, e 
ADULTOS, de 13 anos en adiante) Consideraranse dunha ou doutra 
categoría atendendo á porcentaxe de idade que teña maior número de 
compoñentes, como mínimo nun 60%. 

 
 
4º O desfile das comparsas celebrarase o domingo día 19 de febreiro ás 

17:00 horas. A concentración será ás 16.30 horas  para dar comezo ao 
desfile e terá lugar diante do concesionario da Renault  dando comezo o 
desfile cara as inmedicaións da Discoteca Queen. 

 
As asociacións que ás 17.00 horas non estean presentes e 

colocadas na súa orde non poderán percibir o premio por 
participación salvo que xustifiquen  a tardanza e que se acredite 
unha causa grave. 

 
 Os participantes seguirán a orde que quede establecida no sorteo que 

se levará a cabo unha vez rematado o prazo de inscrición dos/as 
participantes, data e hora que se lles comunicará a todos/as aqueles/as 
inscritos/as. 

  
 Na orde do desfile terán prioridade as comparsas que teñan entre os 

seus membros a persoas con mobilidade reducida ou necesidades 
especiais. 

  
  
Cada comparsa deberá levar un distintivo co seu nome, número de 
orde e número de compoñentes e deberá colocarse ao inicio da 
comparsa que representa. 
 

       Será motivo de descualificación que non cumpran esta norma. 
 
 
 



 
 

 
6º.   O XURADO  do concurso de comparsas estará formado por: 

 
-  Dúas persoas do mundo do Teatro e o espectáculo. 
-  Unha persoa do mundo do deseño, a confección e  a moda. 
-  Unha persoa do mundo do baile. 
-  Unha persoa do mundo da perruquería e maquillaxe. 
-  Presidido pola Concelleira de Cultura do Concello de Mos  
-  Secretaría do xurado: funcionario/a do Concello de Mos, que designe a 

Presidenta.  
O Xurado terá liberdade de criterio para establecer as súas 

cualificacións pero deberá prestar especial atención a cuestións como: 
 

- Número de membros. 
- Vestiario. 
- Orixinalidade. 
- Coreografías. 
- Presenza de elementos complementarios como carrozas, harmonía, 

simpatía, etc. 
 
 En caso de acadar un empate entre dúas ou máis comparsas ou 

carrozas, procederase a unha segunda votación só coas que empataron 
e, se aínda así se volve empatar, a Concelleira de Cultura e Presidenta 
do Xurado está facultada para resolver as eventualidades que poidan 
xurdir facendo uso do voto de calidade e calquera outras que non estean 
previstas nestas bases.  A participación neste concurso supón a 
aceptación de todas e cada unha das súas bases. A decisión do xurado 
é inapelable. 

 
 

 
7º PREMIOS POR PARTICIPACIÓN: 
 
 Para que o premio poida facerse efectivo, é necesario que o 

representante da comparsa presente no Concello unha fotocopia do CIF, 
e un certificado da conta bancaria , así como a fotocopia do DNI, do/a 
representante.   

 No caso de comparsas non constituídas como asociación cultural 
presentarán os seguintes datos: nome do/a representante autorizándose 
a si mesmo ao cobro do premio, sinatura, nome, nº de conta bancaria, 
así como DNI e sinatura de todos/as os/as compoñentes das comparsas  
 
 
autorizando ao representante ao dito cobro. Toda compensación está 
suxeita ás retencións fixadas pola lei. 

 
 O número máximo que se terá en conta é o que figure na solicitude e 

relación de participantes salvo que o número de participantes que figure 
na acta do desfile sexa menor. 



 
 
 Décimo sexta. Publicidade da convocatoria 

Estas bases reguladoras publicaranse no BOPPO e na Sede electrónica do Concello 
de Mos (www.concellomos.es). 

Décimo sétima. Protección de datos 

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de tratamento pola 
Concellaría de Cultura do Concello de Mos, en calidade de órgano responsable, coa 
finalidade de xestionalo, verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare 
na súa solicitude para comprobar a súa exactitude e levar a cabo todas as actuacións 
administrativas que, no seu caso, deriven. 

A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha tarefa de 
interese público ou no exercicio de poderes públicos segundo as normas de rango legal 
recollidas no apartado “normativa aplicable”  

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de comunicación ás 
administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa 
necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a 
unha materia. 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 
exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto. 
 

Décimo oitava. Normativa supletoria 

Para todo o non establecido nestas bases aplicaranse as de execución do Orzamento 
Municipal e a demais lexislación aplicable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 

 
8º PREMIOS POR NÚMERO DE COMPOÑENTES:  
 
 
CATEGORÍA A 
 
GRUPOS: 

De 15 a 25 compoñentes por participar    200,00 € 
Premio único ao mellor grupo       200,00 € 

 
 
CATEGORÍA B 
 
COMPARSAS:     
          
De 26 a 40 compoñentes categoría infantil por participar  300,00€ 
Máis de 41 compoñentes categoría  infantil  por participar  400,00€ 
 
De 26 a 40 compoñentes categoría adulto por participar  400,00€ 
Máis de 41 compoñentes categoría  adulto por participar  500,00€ 
 

 
Premio único á mellor comparsa infantil     500,00 € 
Premio único á mellor comparsa de adultos    500,00 € 
 
 
Mención especial á mellor carroza     300,00 € 
Mención especial ao mellor vestiario     300,00 € 
Mención especial animación      300,00 € 

 
 

 
8º  O premio por número de compoñentes rematará no momento en que a 

cantidade a repartir por comparsas inscritas, segundo o número de 
compoñentes e categorías e por rigorosa orde de inscrición, chegue á 
cantidade disposta polo Concello sendo o presuposto máximo para estes 
efectos de 5.900,00€ por participación, máis 2.100,00 € para 
premios. Unha vez chegado ao dito tope máximo as comparsas que 
desexen participar no Entroido, poderán inscribirse sen opción ao premio 
por participación pero si a participar no Concurso de Mellor Carroza ou 
Mellor Comparsa, sempre e cando cumpran coas bases. 

 

 DOTACIÓN, IMPUTACIÓN ORZAMENTARIA 

A concesión da participación estará suxeita á dispoñibilidade orzamentaria e 
convócanse con cargo á aplicación 330.489.0005 cun importe total de 
8.000,00 €. 

 



 
 
 

 
9º O feito de participar supón a plena aceptación das presentes bases. O 

incumprimento de calquera das cláusulas dará lugar á falta de 
pagamento das compensacións comprendidas no artigo 8º. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTROIDO 2023 
 

           SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 
 
 
D. /Dª. __________________________________ DNI _________________       
 
teléfono ___________ en representación de: ________________________ 
 
Enderezo/domicilio social________________________________________ 
 
EMAIL_____________________________________________ 
 
Nome da comparsa____________________________________________ 
 
por medio da presente instancia solicito a inscrición da miña representada para participar 

no Entroido 2023 organizado polo Concello de Mos. 
 

O desfile dividirase en dúas seccións: INFANTÍS  ata 12 anos e ADULTOS, de 13 anos 
en adiante. Consideraranse dunha ou doutra categoría atendendo á sección que teña 
maior número de compoñentes. 

 
Adultos (a partir de 13 anos):  nº compoñentes:__________  
Infantil (ata 12 anos):  nº compoñentes_________________ 
 

Acompañamento de vehículo ou carroza_____________ Medidas totais ______________ 
   
 
O feito de participar supón a plena aceptación das bases. O incumprimento  das 

devanditas cláusulas dará lugar á falta de pagamento das compensacións.  
 
        Conforme coas bases.   Sinatura: 
 
 
 
 
Mos, _______de______________________ 2023. 

 
9º O feito de participar supón a plena aceptación das presentes bases. O 

incumprimento de calquera das cláusulas dará lugar á falta de pagamento das 
compensacións comprendidas no artigo 8º. 

 
 
(Documento asinado dixitalmente á marxe). 
  


