
 
 

BASES  DE PARTICIPACIÓN das COMPARSAS  no  ENTROIDO 2013 
e do CONCURSO DE DISFRACES  

 
1. O Entroido do Concello de Ferrol celebrarase o martes día 12 de febreiro de 
2013 no centro da cidade.  
 
As actividades que se realizarán serán as seguintes : 

-  Desfile de comparsas e disfraces 
- Gala do Entroido. Festival no que as comparsas desenvolverán a súa 
capacidade creativa nun escenario na Praza de Amboaxe. 
-  Ambientación festiva nas diferentes rúas de Ferrol.  

 
2. O Concello de Ferrol colaborará cun máximo de 12 comparsas inscritas para 
colaborar na celebración nesta festa no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol , ata 
o 4 de febreiro de 2013 coa cantidade de 755.-€ brutos para cada unha das 
comparsas participantes  (ós que se lle aplicará un desconto do 21% de IRPF) 
que será aboada mediante talón nominativo con posterioridade á celebración do 
festival realizado, sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos. 
 
 No caso de que se inscriban un nº maior de comparsas  terán preeminencia as 
integradas por persoas censadas no Concello de Ferrol e a orde de inscrición. 
 
3. Consideraranse como comparsas o conxunto de persoas que no momento do 
inicio dos actos do martes de Entroido estean constituídos por un mínimo de 15 
persoas, cos seus disfraces xa sexan individuais ou colectivos. A simple 
uniformidade dos seus compoñentes non será considerado como “disfraz”, 
quedando nas mans da organización a exclusión daquelas agrupacións que non 
cumpran estas normas, sen posibilidade de apelación.  
 
4. Todas as comparsas deberán estar disfrazadas axeitadamente e preparadas 
para a súa participación, tanto no desfile coma no festival, así como á disposición da 
organización nos horarios fixados por ésta.  
 
5. As comparsas participantes interpretarán un repertorio durante un mínimo de 5 
minutos e un máximo de 7 min., incluíndo o tempo de acceso e saída do escenario.  
 
6. As letras das cancións serán en galego.  
 
7. As comparsas participantes participarán no desfile, na gala realizada esta tarde 
noite e permanecerán nas rúas da cidade ambientando a zona ,  ata as doce da 
noite do martes de Entroido, ou ata que remate o festival se este finalizase máis 
tarde desa hora segundo  o establecido pola organización do evento.   
 
8. O concello nomeará  un xurado para a valoración dos premios de disfraces 
que se outorgarán dacordo coas seguintes estipulacións:  
 
Para a categoría de individuais ou parellas un 1º premio (150 €) e 2º premio (100 
euros) 
 
Na categoría de grupos  (compostos por menos de 10 persoas) haberá un 1º 
premio (300€) e un 2º premio (150€) (Cantidades inferiores a 300€  exentas de impostos segundo 
a lexislación vixente). 
 
9. Para calquera consulta ou aclaración poñerse en contacto co Negociado de 
Cultura, no teléfono 981 944 180.  


