ENTR
ROIDO 2018
B
Bases
de Partticipación no Desfile
D
‐ Concu
urso de Compa
arsas & Grupo
os
Luns 12 dee febreiro de 2018
8 ás 17:30 h

PRIME
EIRA

OB
BXECTO

O obxeccto destas Bases é a convocatoria dun
d concurso entree comparsas e gru
upos de Entroido no
n municipio de Tui.
T
O Excm
mo. Concello de Tu
ui, a través da súa Concellería de Cultura, Patrimon
nio e Medio Ambiiente convoca o Desfile
D
– Concursoo de Comparsas & Grupos, que se realizará
r
dentro das
d actividades do Entroido 2018 na
a cidade de Tui, o luns 12 de febreirro ás 17:30h, festivvo local na nosa ciidade.
En caso
o de suspensión po
or choiva, terá lug
gar como única op
pción o domingo 25
2 de febreiro ás 17:30h.

SEGUND
DA

INSC
CRICIÓN

A inscrrición farase o marrtes 6 de febreiro, en horario de 09::00h a 14:00h, porr rexistro de entra
ada, no dpto. de Seecretaría do Conccello de Tui, en imp
presos normalizad
dos.
Limítasse a participación
n ás 20 primeiras comparsas
c
e os 5 primeiros
p
grupos inscritos, coa exceepción que nunca unha comparsa oou grupo de Tui qu
uedará fóra do concurso.
No intrre de formalizar a inscrición (segunddo impreso normalizaddo) é obrigatorio a presentación da seguinte
s
documen
ntación, senón non
n será admitida a solicitude:
‐
‐
‐

Copia do C.I.F da
a asociación particiipante.
Copia do nomeamento da xunta dirrectiva do libro de actas
a
da asociación
n.
o presidente da aso
ociación.
Copia do D.N.I do

TERCEIIRA

MODAL
LIDADES

COMPA
ARSAS: requírese un mínimo de 25 persoas disfrazad
das en conxunto ata un máximo ind
definido.
GRUPO
OS: requírese un mínimo
m
de 10 perssoas disfrazadas en conxunto ata un
n máximo de 20 persoas.
Ámbala
as dúas modalidad
des competiran co
onxuntamente nass diferentes categorías que levan co
ompensación econ
nómica como prem
mio no concurso que
q rexen estas Ba
ases.

CUARTA
A

X
XURADO

O xura
ado estará formad
do por 6 membro
os de asociacións tudenses, 4 cidad
dáns tudenses e 2 traballadores do
d Concello, e esta
ará presidido polo Concelleiro de Cultura.

QUINTA
A

CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN

Terasse en conta com
ma méritos na va
aloración do Preemio Xeral: Acttualidade (presente, novidade), Vesttiario (roupa), Pa
arodia (interpretacción, sátira, sarcasm
mo, crítica)
Acomp
pañamento Musiccal (música en vivo e animación musical crreada en directo) e Ca
arroza (ou elementoos construídos. [Mediddas máximas: alturaa: 4m – ancho 3m – laargo 12m]).
O barremo de puntuació
ón é de 0 a 6 en ca
ada mérito, así com
ma no premio de Fantasía
F
(vestiario,, coreografía), mentr
res que en A. Musiical será de 0 a 3 puntos,
p
máximo.
O xurrado ten liberdadee absoluta para xu
ulgar aos participantes nas diferenttes modalidades a concurso e, en co
onsecuencia conceeder os premios e fixos que estableccen estas
bases. En
E todo caso, pod
de declarar deserrto un ou varios premios,
p
así coma, diminuír a con
ntía dos fixos outorgados pola parrticipación, no caso de falta de mééritos de
valoracción claros e espeecíficos, como de dificultade,
d
orixina
alidade, ou calida
ade, así como pola
a non participació
ón do 50% total d
dos integrantes no Enterro do Bacallau, ou
asistencia tardía ao mesmo, ou ao Desfile, ou calquera circu
unstancia que sexa
a motivo de penallización.
O Xurrado unha vez fina
alizado o Desfile redactará
r
unha Accta de Escrutinio, na que se recollerrán os premios outorgados a cada p
participante no co
oncurso segundo estipulan
e
estas Bases,
B
como os designados desertos; así mesmo, unha vez finalizado o Entroido
E
se redacttará unha Acta dee Participación, qu
ue recollerá as cantidades económiicas fixas
por parrticipación. Ambas Actas se enviará
án a cada participante unha vez finalizadas as activid
dades enmarcada
as nestas Bases.

SEXTA

PREMIOS
S E FIXOS

PREM
MIOS
1º troffeo +
2º troffeo +
3º troffeo +
4º troffeo +
5º troffeo +
6º troffeo +
7º troffeo +

XERAL PARODIA
P
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €

CAR
RROZAS
4 €
400
3 €
350
3 €
300
2 €
250
2 €
200
150 €

A. MUSICAL
M
300 €
250 €
200 €
150 €

XE
ERAL FANTASIA
250 €

FIXOS

COMPARSAS
TUDENSES

COMPARSAS
FORÁNEAS

GRUPOS
TUDENSES

GRUPOS
FORÁNEOS
F

CON CARROZA

500 €

250 €

200 €

100 €

SEN CARROZA

250 €

125 €

100 €

50 €

No Dessfile – Concurso dee Entroido 2018 reepartiranse 5.600
0 € en 18 premios de catro categoríías, así como, 18 trrofeos valorados een 400 €, e reserva
aranse 11.000 € como
c
fixos
por partticipación, cifra máxima
m
establecida
a no caso de que todos
t
os inscritos foran
f
de Tui e con
ncorreran con carrroza.
Unha vez
v enviadas as Acctas de Escrutinio e Participación, requirirase
r
a segu
uinte documentaciión para o cobro dos
d premios, así coomo para o cobro dos fixos cuxa facctura se
presenta
ará a través de FA
ACe (o código DIR3 do Conncello de Tui en FACe é: L001360558), plataform
ma de facturación electrónica na qu
ue se debe achegarr a dita documenttación :
Certificado de cód
digo conta cliente da
d asociación inscriita.
Declaración respo
onsable de atoparsee ao corrente das obrigas
o
tributarias e da seguridade social, segundo impreeso normalizado.
Declaración respo
onsable da exención
n do I.V.E., se fóra o caso, segundo imp
preso normalizado.
Certificado de esta
ar ó corrente nas obrigacións
o
da Segu
uridad Social.
Certificado da Axeencia Estatal de Ad
dministración Tribu
utaria de atoparse ó corrente das súass obrigas tributaria
as. (segundo a Ley de Conttratos do Sector Público, e con unha validez de 6 messes)
Certificado de deu
udas da Axencia Triibutaria de Galicia. (segundo a Ley de Contraatos do Sector Público, e con unha validez de 6 meses))

-

SÉTIMA
MA

PERCO
ORRIDO

A con
ncentración de participantes farasee o luns 12 de feb
breiro de 15:45h a 17:15h no tramo final da rúa Casal Aboy e rúa A Guarda, accedend
do obrigatoriameente pola
interseccción da Avenida da Concordia coa
a Rúa Maristas e lo
ogo pola rúa Oureense, colocándose en orde para a sa
aída que será ás 17
7:30h.
O perccorrido será por un
u circuíto pechad
do ao tráfico polass rúas Casal Aboy, Compostela, Beta
anzos, Irmáns Marristas, Ourense e A Guarda, con PRO
OHIBICIÓN de paradas.

OITAVA
A

ORDE DE
D SAÍDA

A ord
de de saída dos participantes, debid
damente inscritos, asignarase media
ante sorteo públicco, que se realizarrá o mércores 7 de febreiro ás 20:0
00h no Salón de Seesións do
Concelllo de Tui. Ao mesm
mo deberá asistirr obrigatoriamentte un representan
nte, maior de idad
de, por cada inscrrición realizada, ooutorgándolle un número que debeerá levar
cada pa
articipante nun lu
ugar visible, tanto no Desfile – Conccurso, como no Entterro do Bacallau,, respectando a seeguinte orde de sa
aída:
1º: comparsas de fantasía
f
‐ 2º comp
parsas sen acompa
añamento musica
al ‐ 3º comparsas con acompañameento musical ‐ 4º: comparsas sen ca
arroza ‐ 5º: grupo
os

Ao rem
mate do sorteo serrá o momento de realizar
r
trocos enttre números de pa
articipación dentrro destes criterios de orde menciona
ados, segundo aprrobación da organ
nización.

NOVEN
NA

ENT
TERRO DO BACALLAU

Os premios
p
do Desfilee – Concurso e as cantidades fixas por participación
n serán aboadas sempre
s
e cando o 50% dos particip
pantes das compa
arsas no desfile, assistan ao
Enterro
o, de rigoroso loito
o, perfectamente identificados
i
e aco
ompañados por tó
ódolos músicos pa
articipantes no dessfile.
O Entterro do Bacallau
u celebrarase o do
omingo 18 de febrreiro, saíndo ás 19:30h dende a Prraza de San Ferna
ando, para percorrrer as rúas Seixa
as, Porta da Pía, Ordoñez,
O
Corredo
oira, con parada no
n Cantón de Dióm
medes para realizzar o funeral, lend
do ou cantando ass coplas (3 persoas e 5 minutos máximo, a cara descuberta) ao
o finado Bacallau, tanto os
grupos ou comparsa quee así o desexen (enttregar copia previa noo rexistro de entrada o martes 13 de febreirro de 09h a 14h e seránn lidas por orde de rexxistro), seguindo po
ola rúa Augusto G.. Besada,
Rúa Ou
urense e Aparcameento Municipal, on
nde será a cerimo
onia do enterro meediante incineraciión.
Os gañadores do premiio xeral serán os portadores
p
do Baccallau, os gañadorres en a. musical farán
fa
a escolta mu
usical, e os gañadoores en carroza fabricarán o bacalla
au.

DÉCIMA
A

COMUNIICACIÓN

Esta
as Bases entrara
an en vigor o día
a seguinte da súa
a publicación no B.O.P (Boletín Oficial
O
da Provinccia), unha vez reexistradas na Base de Datos Naccional de
Subven
ncións. Estarán a dispor dos interresados, xuntos os
o modelos de insscricións, e outro
os anexos solicita
ado, na páxina w
web www.concelllotui.org, no tabo
oleiro de
información do Concello de Tui e no dep
partamento de Cu
ultura. Tamén seerán difundidas a través da Radio Municipal de Tu
ui e en diferentes medios de comun
nicación
e redess sociais.
Depa
artamento de Cu
ultura ‐ Concelle
ería de Cultura ‐ Excmo. Concelllo de Tui ‐ Praza
a do Concello, 1 ‐ 36.700 ‐ TUI ‐ Baixo Miño ‐ Pontevedra ‐ Galicia
G
Teléfo
ono: 986 60 36 25
2 ext: 30 ‐ Móbil: 696 48 22 48
8 ‐ Fax: 986 60 40
4 23 ‐ info@culturatui.info ‐ www.culturatu
ui.info ‐ Policcía Local: 696 48
8 22 44

