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BASES DO CONCURSO DE MAIOS E COPLAS 2017

O próximo día 7 de maio celébrase na nosa cidade a tradicional Festa dos Maios, declarada no  
Consello da Xunta de Galicia do 4 de outubro de 2001 Festa de Galicia de Interese Turístico na 
provincia de Ourense.

Con tal motivo, a Concellaría de Cultura convoca un concurso de Maios e Coplas para ese día, de  
acordo coas seguintes BASES:

1.- Poderán  participar  nesta  convocatoria  todas  as  asociacións  culturais,  colexios,  grupos,  
colectivos  veciñais,  entidades  e  calquera  persoa  que  o  desexe,  sempre  que  sexa  maior  de
idade. 

      2.- Haberá as seguintes modalidades:

 MAIOS 

Maio  Enxebre  é  aquel  maio  tradicional  e  figurativo  que  representa  pirámides,  conos  ou  
cruceiros. As súas medidas deben oscilar entre 1.5 e 2.00 metros de altura

Maio  Artístico  é  o  que  recrea,  cos  elementos  tradicionais,  escenas  cotiás,  monumentos  ou  
obras de arte do pobo ou da cidade

Maio creativo é a representación libre dos maios enxebres, puidendo utilizar calquera material

Maio infantil, realizado por nenos e nenas, menores de 18 anos

Normas comúns:

◦ As construcións que se presenten ao concurso terán que ser realizadas integramente para 
a ocasión e non utilizar obxectos recubertos, como aramio recuberto para crear formas ou 
figuras

◦ O musgo que se utilice deberá estar cosido ao esparto, nunca pegado, que será causa de
descualificación

◦ Os materias a  empregar serán tradicionais:  madeira,  sacos de esparto,  musgo,  xestas,
uces, carqueixas, carrabouxos, flores silvestres...

◦ As medidas do Maio enxebre rondará entre 1.5 e 2 metros de altura aproximadamente

 COPLAS

- Nas coplas, o xurado valorará a retranca, a composición, o ritmo e a linguaxe utilizados.
Penalizarán o uso de palabras malsoantes e o uso de coplas copiadas de anos anteriores.

- O canto das coplas será a partir das 12.00 horas no mesmo lugar no que estea situado o
Maio, valorarase o estilo máis tradicional, dentro do propio Maio. Ademais, o xurado poderá
indicarlle ao colectivo que escollan unhas estrofas das súas coplas para ser valoradas, que
serán, como mínimo, dez estrofas, polas limitacións de tempo do xurado.

- Deberán  entregarse  no  momento  de  realizar  a  inscrición  oito  exemplares  co  seu
correspondente depósito legal no Rexistro Xeral do Concello. 

3.- O Concello designará un xurado cualificador procurando que sexa coñecedor da Festividade  
dos Maios e que non estea relacionado de forma directa coas agrupacións participantes. A súa  
decisión  será  inapelable.  Ademais,  un  representante  do  colectivo  gañador  ás  mellores  coplas 
comprométese a formar parte do xurado da vindeira edición.
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4.- O xurado valorará os maios presentados e as coplas, outorgando os seguintes premios: 

Premio Maio artístico : 500,00€
Premio Maio enxebre 300,00€
Premio Maio creativo: 200,00€
Premio maio infantil: 300,00€ 
Premio mellores coplas  200,00€ 
Premio mellores coplas infantís: 200,00€

5.- Ademais, esta concellaría concederá unha axuda pola participación de 200,00 € para todos os
Maios presentados salvo para os Maios artísticos, que será de  400,00 € , logo da comprobación e 
estudo por parte do xurado competente de que o Maio está debidamente elaborado. 

6.- Os premios serán compatibles coas axudas por participación. É condición imprescindible para 
percibir o premio ou a axuda presentar no Rexistro Xeral do Concello  no momento da inscrición a 
fotocopia  do  DNI  ou  CIF  do  perceptor  e  a  folla  de  terceiros  debidamente  cuberta  (deberá  
coincidir cos datos da inscrición) e asinada pola entidade bancaria no caso de non tela presentado  
con anterioridade neste concello

7.- Cada participante terá que presentar maio e coplas. As coplas terán que entregarse , co seu 
correspondente depósito legal. 

8.- A contía global máxima a conceder nesta convocatoria será de 11.000,00 euros con cargo á  
partida 200.3340.48951, do orzamento municipal vixente.

 
9.- Os Maios deberán chegar ao lugar da celebración da festa ao redor das 11 horas e iranse  
colocando no lugar que a organización lles indique.

10.-  Todos  os  participantes  recibirán  un  diploma  que  acredite  a  súa  participación  nos  Maios 
2017.

11.- A inscrición dos participantes farase no  Rexistro Xeral do Concello mediante o  modelo de  
inscrición que se achega (poderá descargarse dende  www.ourense.gal,  www.ourensecultura.es 
ou na concellaría de Cultura, rúa da Canle nº 2-Auditorio Municial). 

12.- O prazo improrrogable  de inscricións rematará o día 2 de maio ás 14.00 horas.

13.- Ao remate da festa, será obrigatorio retirar o Maio, e en caso de non retiralo suporá a perda da 
corresponde axuda por participación e no seu caso do premio que lle puidera corresponder

14.- A participación neste concurso leva implícita a aceptación das presentes bases. As cuestións de
dúbida,  interpretación  ou  imprevistos  que  xurdan  no  desenvolvemento  dos  Maios  serán  
resoltas pola Concellaría de Cultura.

Ourense, 3 de marzo de 2017
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Impreso inscrición
Maios 2017

Datos solicitante

Nome e apelidos:                                                                                         NIF:                                  

Nome da vía:                                                                           Núm.           Piso:             Porta:           

CP:                  Localidade:                           Tlf.:                            E-mail:                                           

Solicita inscribirse no concurso dos Maios 2017:

Datos do Maio

Nome Categoría

Artístico:              Enxebre: 

Creativo:              Infantil: 

Datos fiscais

Nome e apelidos / Razón social DNI / CIF

Observacións

Ourense,          de                             de 2017
Sinatura

Concello de Ourense
Concellería de Cultura
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ANEXO III
SOLICITUDE DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCEIRO E PAGAMENTO POR 
TRANSFERENCIA
SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR TRANSFERENCIA 

DATOS DO/A INTERESADO/A (A encher polo/a interesado/a)
DATOS DEL/DE LA INTERESADA (A rellenar por el/la interesado/a)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF: VÍA PÚBLICA, Nº, ANDAR/PISO, PORTA/PUERTA:

LOCALIDADE/LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO: FAX:

NOME E APELIDOS DO/DA REPRESENTANTE/NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA REPRESENTANTE:

NIF: TELÉFONO:

Data/Fecha:  

……………………………………………

Conforme: O/A TERCEIRO/A

Asdo/Fdo.: …………………………………..
DATOS BANCARIOS (A cubrir pola Entidade Financeira)
DATOS BANCARIOS (A cubrir por la Entidad Financiera)
ENTIDADE FINANCEIRA (Banco ou Caixa)/ENTIDAD 
FINANCIERA:

SUCURSAL:

VÍA PÚBLICA: Nº

LOCALIDADE/LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

 

PAIS Nº CONTROL         ENTIDAD               SUCURSAL             D.C.                Nº DE CONTA/Nº DE CUENTA

Data/Fecha:  

………………………………………

Certificamos que a conta sinalada figura aberta nesta Entidade a
nome do/a interesado/a arriba mencionado/a:

Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta entidad a
nombre del/de la interesado/a arriba mencionado/a:

(Sinatura e selo da Entidade Financeira)
(Sinatura y sello de la Entidad Financiera)

De conformidade co disposto na Lei de Protección de Datos (L.O.15/1999), os datos de carácter persoal, recollidos neste
impreso, serán incorporados a un ficheiro automatizado coa exclusiva finalidade do seu uso dentro deste Concello. O/A
titular dos mesmos pode exercer o seu dereito de rectificación ou cancelación, nos termos da Lei, dirixíndose ó Excmo.
Concello de Ourense. / De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999) los datos de
carácter personal, recogidos en este imporeso, serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad
de su uso en este Ayuntamiento. El/la titular de los mismos podrá ejercer su derecho de rectificación o cancelación en
los términos de la Ley dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de Ourense
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