
ENTROIDO 2019

FESTIVAL DE COMPARSAS
DOMINGO 3 DE MARZO DE 2019

AUDITORIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

BASES

PRIMERO:  Todas as comparsas que queiran participar no festival, teñen que inscribirse na

Concellería, cubrindo para iso, a ficha de inscrición, que lles será facilitada alí mesmo. O prazo

para a súa presentación será a partir do día 8 de febreiro e rematando  o día 15 de febreiro de

2019, en horario de 9:00 hs. a 13:30 hs.

SEGUNDO: Todas as comparsas teñen que estar formadas como mínimo, por 20 persoas e

farán entrega no momento  da súa inscrición,  do listado  dos seus compoñentes  indicando,

nome, apelidos e  D.N.I.

Os  integrantes  de  cada  comparsa  só  poderán  participar,  única  e  exclusivamente,  nunha

comparsa.

Así mesmo terán un/unha representante legal maior de idade, o cal asume a responsabilidade

en caso de posibles reclamacións que puidesen producirse. Deberá entregar unha copia do

seu D.N.I. no momento da súa inscrición.

TERCEIRO:  O festival contará coa participación dun máximo de 10 comparsas. No caso de

superar esta cantidade, seleccionaranse pola súa orde de inscrición e con prioridade para as

comparsas de Vilagarcía de Arousa. Deste xeito, a simple inscrición non garante a participación

no  festival,  participación  condicionada  pois,  á  fin  do  prazo  de  inscrición  e  á  confirmación

definitiva pola organización do evento.



CUARTO:  No momento da inscrición deberán entregar tres copias das cantigas que van a

interpretar, que estarán escritas en galego.

QUINTO:  As comparsas deberán estar nas instalación do Auditorio, no horario que determine

a organización  có fin de proceder a súa actuación e, os representantes deberán estar provistos

dunha fotocopia do D.N.I.

As comparsas terán un tempo de entre 10 e 15 minutos  para facer a súa actuación.

SEXTO:  Dado que o festival non ten carácter competitivo, todas as comparsas que participen

percibirán unha compensación económica de 300,00€ que se entregará ao remate de cada

actuación.

SÉTIMO:  Aquelas comparsas que participen no festival e que a súa vez desexen formar parte

do desfile  do  martes  de Entroido  (5  de marzo)  deberán  indícalo  na ficha  de inscrición.  A

cantidade que percibirán será de 300,00€

OITAVO:  A participación e a sinatura  da ficha de inscrición  no Festival  de  Comparsas do

Entroido de Vilagarcía 2019, implica a aceptación destas bases.

A Concelleira de Cultura

Sonia Outón Casal.



ENTROIDO 2019

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 5 de marzo, as 17.00 hs,,  e que se rexerá polas seguintes

BASES:

PRIMEIRO: Os participantes  neste concurso, formarán parte dun desfile que sairá ás 17:00 hs,

da Rúa Alexandre Bóveda.  Os participantes deberán estar en posición de saída antes das

17:00 hs. 

SEGUNDO:  A  inscrición   das/os  participantes  realizarase  nas  oficinas  da  Concellería  de

Cultura  (Auditorio Municipal) dende o dia 8 de febreiro, en horario de 9:00 hs.a 13.30 hs.  ata o

martes día 5 marzo ás 12:00 hs.

TERCEIRO:  No momento da inscrición entregarase a cada participante unha cartolina  cun

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

caso contrario quedarán fóra do concurso,

CUARTO:   Dado  que  o  desfile  transcorrerá  por  rúas  estreitas,  as  medidas  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.

QUINTO: Todos os vehículos que participen no desfile, tanto dentro como fora do concurso,

deberán cumprir toda a normativa vixente e dispor do seguro obrigatorio e do seguro de

responsabilidade civil  que cubra os danos a terceiros que se poidan ocasionar durante o

percorrido do desfile.

Así mesmo os condutores dos vehículos ou carrozas, deberán estar en posesión do permiso de

circulación en vigor, que acredite que posúen a autorización para circular pola vía pública con

vehículos da clase correspondente ao que conducen no desfile.

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

caso que de lles ser requerida.

SEXTO:  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.

SÉTIMO:  Todos  participarán  pola  súa  propia  conta  e  risco.  O  Concello  de  Vilagarcía  de

Arousa, non responderá por ningún dano, prexuízo ou accidente que os participantes e os seus

vehículos puidesen ter ou ocasionarlles a terceiros dentro do desfile.

NON SE PERMITE A PARTICIPACIÓN NO DESFILE/CONCURSO CON ANIMAIS

OITAVO; Establécense os seguintes premios:



- Categoría I  NFANTIL  : (Ata 15 anos):

INDIVIDUAL INFANTIL:

PRIMEIRO 150,00€
SEGUNDO 100,00€
TERCEIRO 50,O0€

PARELLA INFANTIL:

PRIMEIRO 200,00€
SEGUNDO 150,00€
TERCEIRO 100,00€

- Categoría   ADULTO  : (A partir de 16 anos):

INDIVIDUAL ADULTO:

PRIMEIRO 150,00€
SEGUNDO 100,00€
TERCEIRO 50,O0€

PARELLA ADULTO:

PRIMEIRO 200,00€
SEGUNDO 150,00€
TERCEIRO 100,00€

- Categoría GRUPOS:

GRUPO ATA 20 COMPOÑENTES:

PRIMEIRO 800,00€
SEGUNDO 500,00€
TERCEIRO 300,00€



GRUPO MÁIS DE 20 COMPOÑENTES:

PRIMEIRO 1.000,00€
SEGUNDO 700,00€
TERCEIRO 500,00€

NOVENO: 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)

DÉCIMO:  Aos  premios  aplicaráselle  a  súa  correspondente  retención  de  IRPF,  segundo  a

lexislación vixente.

DÉCIMO PRIMEIRO:  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 estará, NON IDENTIFICADO como tal,

observando as evolucións dos participantes durante o desenvolvemento do concurso.

DECIMO  SEGUNDO:  O  xurado  avaliará  especialmente,  ente  outros  aspectos:  animación,

espectacularidade, orixinalidade, espontaneidade, conxunción e animación musical.



DÉCIMO TERCEIRO: O xurado, se o estima oportuno, poderá declarar premios desertos.

DÉCIMO  CUARTO:  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.

Corresponde a Concellería de Cultura a interpretación das bases no aspecto que fose preciso.

DÉCIMO QUINTO: Os premios daranse a coñecer ó remate do desfile, sobre ás 20:30 hs.  no

Baile de Entroido, na Praza da Peixería, e 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)  entre os días

13 e 22 de marzo de 2019,  sempre e cando non houbese que suspéndelo ou aprazalo

polas inclemencias do tempo.

DÉCIMO SEXTO:   O Concello de Vilagarcía de Arousa, reservase a potestade de fotografar

e/ou gravas os participantes,  así  como a utilización destas fotografías e gravacións para a

promoción do Entroido.

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

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

A Concelleira de Cultural

Sonia Outón Casal




