
 

ENTROIDO 2020 
 

DESFILE DE DISFRACES E CARROZAS 

VILAGARCÍA DE AROUSA 

 

 

O Concello de Vilagarcía convoca un concurso de Disfraces e Carrozas que se celebrará 

no noso  municipio o vindeiro día 25 de febreiro, as 17.00 hs,, e que se rexerá polas 

seguintes BASES: 

 

PRIMEIRA: Os participantes  neste concurso, formarán parte dun desfile co seguinte 

percorrido:  Rúa Alexandre Bóveda pasando por Arzobispo Lago, Conde Vallellano, Avda. 

Mariña, Colón, Juan Carlos I, rematando a altura de Praza Ravella. 

 Os participantes deberán estar en posición de saída antes das 17:00 hs.  

 

SEGUNDA: Para optar o premio é obrigatorio realizar a inscrición, na que deberán facer 

constar en que categoría  queren participar e o número de conta no que se abonorá o 

correspondente premio segundo o establecido nas bases. A inscrición  das/os 

participantes realizarase nas oficinas da Concellería de Cultura  (Auditorio Municipal) dende o 

dia  6 de febreiro, en horario de 9:00 hs.a 13.30 hs.  ata o martes día  25 febreiro ás 12:00 hs. 

A instancia poderán descargase na sede electrónica (sede.vilagarcia.gal) ou na web municipal 

 

TERCEIRA: No momento da inscrición entregarase a cada participante un dorsal  cun número, 

que deberán levar nun lugar visible, na parte dianteira do seu disfrace ou grupo que 

identificará  a categoría. En caso contrario quedarán fóra do concurso, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA: Establécense os seguintes premios: 

 

- Categoría INFANTIL: (Ata 13 anos): 

INDIVIDUAL INFANTIL: 

 

PRIMEIRO 100,00€ 

SEGUNDO 75,00€ 

TERCEIRO 50,00€ 

    

 

   PARELLA INFANTIL:    

PRIMEIRO 150,00€ 

SEGUNDO 100,00€ 

TERCEIRO 75,00€ 

 

- Categoría ADULTO: (A partir de 14 anos): 

INDIVIDUAL ADULTO: 

PRIMEIRO 100,00€ 

SEGUNDO 75,00€ 

TERCEIRO 50,00€ 

    

   PARELLA ADULTO:    

PRIMEIRO 150,00€ 

SEGUNDO 100,00€ 

TERCEIRO 75,00€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Categoría GRUPOS: 

 

GRUPO ATA 20 COMPOÑENTES: 

PRIMEIRO 800,00€ 

SEGUNDO 500,00€ 

TERCEIRO 300,00€ 

 

   GRUPO MÁIS DE 20 COMPOÑENTES: 

PRIMEIRO 1.300,00€ 

SEGUNDO 800,00€ 

TERCEIRO 500,00€ 

 

QUINTA: o Entroido é unha festa de orixe espontánea por parte do pobo no que a figura do  

CHOQUEIRO foi o seu xerme, motivo pola cal o Concello de Vilagarcía,  estima oportuno 

fomentar a participación de estes choqueiros para manter esta tradición tan popular que nos 

distingue de entroidos de outras latitudes. Polo tanto, se propón crear un accésit por valor de 

1.000,00€, para se, en caso de que houbera choqueiros nas distintas categorías; individuais, 

parella, grupos, poidan percibir algún premio, segundo acorde o xurado do desfile. 

A este accésit, non poderá optar ningún outro disfrace que participe nas categorías anteriores 

(infantil: individual, parella; adulto; individual, parella; grupo: menos de 20 compoñentes e máis 

de 20 compoñentes) 

 

SEXTA: Os premios  por importe superior a 300,00� están suxeitos  á correspondente 

retención fiscal,  segundo a lexislación vixente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉTIMA: O concurso será fallado por un xurado que nomeará a Concellería de Cultura, e que 

estará formado por persoas relacionadas coa cultura, música, información, deseño, 

xornalismo e outros, con total e absoluta  independencia de actuación e toma de acordos 

baixo o criterio fixado nas bases. 

O xurado avaliará especialmente, ente outros aspectos: animación, espectacularidade, 

orixinalidade, espontaneidade, conxunción e animación musical. 

O xurado estará, NON IDENTIFICADO como tal, observando as evolucións dos participantes 

durante o desenvolvemento do concurso. 

 

OITAVA: O xurado, se o estima oportuno, poderá declarar premios desertos, ao seu xuízo. 

 

NOVENA: O fallo do xurado será inapelable e a participación no concurso implica a 

aceptación plena das presentes bases. En todo momento os participantes deberán cumprir 

as indicacións da organización. 

 

DÉCIMA: Os premiados daranse a coñecer  ó remate do desfile, sobre ás 20:30 hs.  no Baile 

de Entroido, na Praza da Peixería, facendose entrega dun diploma acreditativo. Será 

obrigatorio a presenza dalgunha persoa membro de cada participante no concurso no 

momento da lectura dos premios. 

 

DÉCIMO PRIMEIRA: O pagamento dos mesmos faráselle ás persoas ou entidades que 

figuran na ficha de inscrición do concurso, mediante transferencia bancaria, (o número de 

conta deberá indicarse obrigatoriamente na ficha de inscrición acompañando de certificado bancario da 

mesma) entre os días 4 e 11  de marzo de 2020, sempre e cando non houbese que 

suspéndelo ou aprazalo polas inclemencias do tempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCIMO SEGUNDA: A  Concellería de Cultura queda facultada para resolver as posibles 

eventualidades ou controversias  que poidan xurdir e non previstas nestas bases. 

 

DÉCIMO TERCEIRA:  O Concello de Vilagarcía de Arousa, reservase a potestade de 

fotografar e/ou gravar aos  participantes, así como a utilización destas fotografías e gravacións 

para a promoción do Entroido. 

 

 DÉCIMO CUARTA: A participación neste concurso e a sinatura da ficha de inscrición no 

desfile de Martes de Entroido, implica a total aceptación das presentes bases. 

 

 

 

En Vilagarcía de Arousa, 3 de febreiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. NORMAS  

1.- NORMAS XERAIS: 

1.1. Poderán participar no desfile tódalas persoas físicas ou organizacións populares que 

así o soliciten ao Concello de Vilagarcía de Arousa, e sexan aceptadas, de acordo cos 

requisitos establecidos para a súa inscrición 

1.2. Non se permite a participación no desfile/concurso con animais. 

1.3. O público, os membros da organización, os concursantes e, en xeral, tódolos 

asistentes ao desfile son merecedores do máximo respecto, polo tanto tódolos 

participantes deberán ter un comportamento correcto. 

1.4. Tódolos integrantes formarán parte no desfile/concurso pola súa conta e risco.  O 

Concello de Vilagarcía non responderá de ningún dano, prexuízo ou accidente que os 

participantes e os seus vehículos puidesen ter o ocasinoarlles a  terceiros dentro do 

desfile. 

 

2.- NORMAS RELATIVAS A VEHÍCULOS OU CARROZAS: 

2.1. Cada vehículo que participe no desfile estará obrigado a levar un extintor en  regra.  

As carrozas deberán contar sempre con equipos de seguridade necesarios e levar o 

seu propio equipo de orden composto por un número suficiente de persoal ao seu 

redor que garanta a seguridade tanto das que participan no desfile como dos 

espectadores. 

 

2.2. Dado que o desfile transcorrerá por rúas estreitas, as medidas máximas das carrozas, 

vehículos ou camións que pretendan participar son as seguintes: 

-LONGO; 9 m. máximo 

-ANCHO: 2,5 m. máximo 

-ALTO: 3,5 m. máximo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que participen cun vehículo, carroza, remolque ou outro de grandes dimensións, 

deberán notificalo á organización, para a súa colocación previa na rúa  Alexandre Bóveda. 

As carrozas, plataformas remolcadas  e demais vehículos que superen estas medidas 

estipuladas non poderán participar nos desfiles. 

 

2.3. Todos os vehículos que participen no desfile, tanto dentro como fora do concurso, 

deberán cumprir toda a normativa vixente e dispor de: 

-Permiso de circulación 

-Impreso de ter superado coa ITV 

-Permiso  de condución do condutor 

-Póliza de Seguros de Responsabilidade Civil  que cubra os danos a 

terceiros que se poidan ocasionar durante o percorrido do desfile. 

-Certificado documento que acredite que os extintores (cando sexan 

requerido) se atopan en vigor. 

Toda esta documentación obrigatoria deberá serlle amosada aos corpos de seguridade, no 

caso de que  lle sexa requerida. 

 

2.4. A organización reservase o dereito de admitir ou rexeitar as carrozas, vehículos ou 

camión que non estean en posesión dos permisos obrigatorios ou que non reúnan as 

características necesarias para manter o nivel, a seguridade e calidade do evento. A 

autorización que outorga a organización para participar só se limita ao percorrido do desfile. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Requisitos dos condutores: 

-Os condutores dos vehículos ou carrozas deberán estar en posesión do 

permiso de condución que acredite que posúen a autorización para circular pola 

vía pública con vehículos da clase correspondente ao que conduce no desfile. 

-O condutor do vehículo será o responsable de prever os posibles obstáculos 

de redes e infraestructura eléctrica ou telefónica do percorrido. Deberán analizar 

coa debida antelación a ruta de acceso  máis convinte ao lugar de 

concentración e colaborar en todo momento, cós organizadores do entroido e 

cós corpos de seguridade responsables. 

 

2.6. Desenvolvemento da participación no desfile: 

-Os vehículos e carrozas deberán manter unha distancia de seguridade 

adecuada entre elas. 

-Non se permitirá ás persoas subir ou baixar das carrozas mentres estas se 

atopen en movemento. 

-Prohíbese arroxar dende a carroza calquera obxecto que poda causar algún 

dano ou lesións. 

-Non poderán circular nas carrozas ningún menor sen supersvisión dun adulto. 

-O número de persoas (aforo) dunha carroza deber ser o adecuado  e non 

exceder o mesmo en ningún momento. 

- Os vehículos que participen decorados como carrozas no desfile, deberán en 

todo caso, respectar as normas de tráfico R.D. 2822/1998 de 23 de decembro, 

polo que se aproba o Regulamento Xeral de Vehículos. 

-Tódalas carrozas e vehículos deberán acatar as indicacións da organización e 

corpos de seguridade  e seguir o percorrido obrigatorio que garanta un mellor 

desenvolvemento do desfile/concurso do Entroido 2020. 


