
 

 

 

Entre o 9 e o 13 de febreiro terá lugar a festa do Entroido, unha das celebracións máis populares do ano. Co obxecto de dinamizar 
esta festa e potenciar a participación da cidadanía, o Concello de Carballo organiza un Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas, 
que se regulan segundo as Bases que se indican a continuación.  
PRIMEIRA.- Co obxecto de promocionar unha das festas tradicionais máis importantes no noso Concello e recuperar unha das 
prácticas populares destas datas, o Concello de Carballo, a través da Concellaría de Cultura, convoca unha nova edición do Concurso 
de Disfraces, Comparsas e Carrozas de Entroido.  
SEGUNDA.- Este concurso celebrarase o domingo día 11 de febreiro ás 18.00 h. na Praza do Concello. Todos os participantes formarán 
parte do desfile que transcorrerá polas rúas próximas á Praza do Concello e rematará nesta Praza.  
TERCEIRA.- Poderán participar todas as persoas que se inscriban nos prazos e lugares que se recollen a continuación: 

 INSCRICIÓN 

PRAZO  

Comparsas e carrozas: Desde o mércores 24 de xaneiro ao xoves 8 de febreiro. 

Grupos, parellas e individual: Desde o mércores 24 de xaneiro, ata o domingo 11 de febreiro ás 17.00 
h. 

LUGAR 
Rexistro Xeral do Concello de Carballo, preferentemente o situado no Pazo da Cultura >Rúa do Pan, 
s/n (de 10 a 14h) T 981 704 300 F 981 704 302 (ata o 23 de febreiro) 

Día 11: Praza do Concello (Só para grupos, parellas e individual). De 16.00 a 17.00 h  

Será decisión do xurado admitir a participación de comparsas ou carrozas inscritas fóra de prazo, aínda que nese caso estas non terán 
dereito a recibir gratificación por participar. 
CUARTA.- Establécense as seguintes categorías e modalidades nas que poderán inscribirse os/as interesados/as, que terán opción aos 
premios que se detallan a continuación: 

PREMIOS 

CATEGORÍA MODALIDADE NÚMERO DE COMPOÑENTES PREMIOS 

INFANTIL 
(ata 14 anos) 

COMPARSAS A partir de 8 compoñentes 
1º premio:250 € 
2º premio:110 € 
3º premio: 60 € 

GRUPOS De 2 a 7 compoñentes 1º premio:100 €  

INDIVIDUAL Un compoñente 
1º premio: 90 € 
2º premio: 70 € 
3º premio: 50 € 

ADULTOS 
(a partir de 14 anos) 

CARROZAS A partir de 15 compoñentes 
1º premio:700 € 
2º premio:400 € 

COMPARSAS A partir de 10 compoñentes 
1º premio:500 € 
2º premio:250 € 

GRUPOS De 2 a 9 compoñentes 1º premio:125 € 

INDIVIDUAL Un compoñente 1º premio: 60 € 

INFANTIL OU 
ADULTOS 

PREMIO ESPECIAL 
“CHOQUEIRO DE 
BERGANTIÑOS” 

Un compoñente 
PARTICIPANTE INSCRITO EN CALQUERA DAS 
MODALIDADES (non precisa incrición 
específica) 

1º premio:100 € 

ACCÉSITS 
A DISTRIBUÍR EN CALQUERA CATEGORÍA OU 

MODALIDADE 
900€ 

O xurado poderá outorgar o premio especial “Choqueiro de Bergantiños” a calquera concursante que participe en calquera categoría 
ou modalidade do desfile. Polo tanto non precisa inscrición previa. 
Atendendo á calidade dos disfraces presentados, poderanse entregar accésits en calquera das categorías ou modalidades por un 
importe máximo total de 900 €. 
Ás contías de cada premio aplicaráselles a retención fiscal correspondente. 
Enténdese como comparsa un grupo mínimo de 8 compoñentes na categoría de infantil e de 10 compoñentes na de adultos, 
disfrazados dun mesmo tema, que realizan algún tipo de representación e que NON levan consigo ningún vehículo de tamaño 
significativo. Considerarase carroza unha comparsa, cun mínimo de 15 compoñentes, acompañada dun ou varios vehículos sobre 
rodas, ben sexan autopropulsados ou remolcados, construídos ou decorados expresamente para o Entroido e convenientemente 
deseñada e decorada, cun tamaño mínimo de 2 metros de longo e 1 de ancho, e cunha decoración especial acorde coa denominación 
do grupo. Individualmente cada vehículo da carroza non poderá exceder os 4,00 metros de altura -medidos desde o chan-, 2,50 
metros de ancho e 13 metros de longo, incluído o vehículo de arrastre. Acompañando cada vehículo, ademais do conductor, deberán 
ir un mínimo de 4 adultos. Os vehículos a motor deberán cumprir coa normativa vixente de circulación de vehículos pola vía pública e, 



 

 

 

tanto os vehículos como as carrozas deben cumprir coa normativa de seguridade aplicable e cos requisitos establecidos na folla de 
inscrición. Se algunha comparsa ou carroza contén algún elemento que poida supoñer un perigo para o público ou para os propios 
participantes, estes deberán comunicarllo á organización no momento da inscrición. 
O Concello velará polo cumprimento das medidas de seguridade.No caso de que durante a construción, organización e/ou posterior 
desenvolvemento do desfile se causen danos a terceiros, a responsabilidade que se derive, será asumida solidaria e integramente 
polos inscritos como participantes no concurso que formen parte de dita carroza. En caso de dúbida, o xurado determinará se os 
participantes se adscriben á categoría de comparsa ou de carroza. Se nalgunha das modalidades colectivas participaran compoñentes 
de idades pertencentes a diferentes categorías (menores e maiores de 14 anos), o xurado decidirá a que categoría se adscriben, para 
o que terá en conta o número de membros de cada idade e a súa repercusión no grupo. Se nunha modalidade dunha categoría 
participan menos de 5 concursantes, o xurado poderá constituir unha única modalidade  que agrupe aos participantes da ambas 
categorías, incorporándo á mesma os premios previstos en ambas. Evitarase a utilización de calquera tipo de artículo pirotécnico. 
Recoméndase que se utilicen materiais ignífugos e non inflamables. De maneira xeral, todos os participantes desfilarán coa música 
que dispoña a organización. Para manter a axilidade do desfile, no caso de que os concursantes interpretasen algunha copla, canción 
ou baile que supoña a parada do desfile, a súa duración máxima será de dous minutos para carrozas e comparsas,un minuto para 
grupos, e 30 segundos para disfraces individuais. Se os concursantes precisan música específica, entregarase á organización entre as 
16.45 e as 17.00 h do día do desfile un CD ou pen cun único tema/pista, gravado en formato música ou mp3. No caso de xurdir algún 
problema coa reprodución do arquivo, a música que se empregará será a prevista pola organización. 
En función do espazo dispoñible e para o mellor desenvolvemento do desfile, a organización determinará o lugar de colocación e orde 
no desfile, dos participantes. 
QUINTA.- Co obxectivo de fomentar a participación, concederanse un máximo de 20 gratificacións, dun importe de 125 € para as 
comparsas de categoría infantil, 125 € para as comparsas de menos de 25 membros da categoría de adultos, 200 € para as comparsas 
de máis de 25 membros da categoría de  adultos e de 250 € a cada unha das carrozas. Estas outorgaranse segundo a orde de 
inscrición, sempre e cando o xurado considere que os participantes reúnen unhas características ou condicións mínimas de calidade. 
Se o número de comparsas e carrozas participantes superan o número de gratificacións dispoñibles, poderá limitarse a un máximo de 
2 gratificacións por cada entidade inscrita. As gratificacións entregaranse con posterioridade á celebración do concurso.  

GRATIFICACIÓNS 

CATEGORÍA MODALIDADE GRATIFICACIÓN 

INFANTIL COMPARSAS 125 € 

ADULTOS 

COMPARSAS DE MENOS DE 25 MEMBROS 125 € 

COMPARSAS DE MÁIS DE 25 MEMBROS 200 € 

CARROZAS 250 € 

Concederanse un máximo de 20 gratificacións 

SEXTA.- O xurado será designado polo Concello de Carballo e del formarán parte representantes municipais, de entidades culturais e 
sociais ou outras persoas de recoñecida capacidade. A decisión do xurado será inapelable e adoptarase por maioría simple de entre os 
seus membros. 
O xurado deliberará e emitirá o seu fallo ao finalizar o desfile, para o que terá en conta a orixinalidade e singularidade dos 
participantes, os materiais de elaboración dos disfraces e carrozas, a confección e construción artesanal, a complexidade da 
elaboración, os acabados da proposta, así como a simpatía dos participantes, interpretación de cancións ou realización de 
coreografías ou representacións vinculadas aos disfraces. Nas modalidades de carrozas e comparsas valorarase, de maneira especial, 
a existencia ou non de coplas e a súa calidade. 
O xurado poderá declarar deserto calquera dos premios se considera que os participantes non reúnen a calidade precisa. Se nalgunha 
das modalidades non se entrega algún premio poderase destinar o seu importe a outra modalidade en calidade de accésit. 
O xurado do concurso terá a competencia de resolver calquera circunstancia non prevista nas presentes bases. 
SÉTIMA.- A adxudicación dos premios e gratificacións farase pública o mesmo día do desfile, unha vez se celebre a reunión do xurado, 
e aboaranse a continuación, exceptuando aqueles que poidan estar suxeitos á retención do IRPF (os superiores a 300 €), que se  
aboarán mediante transferencia bancaria nos días posteriores á celebración do Concurso. 
OITAVA.- Os participantes deberán cumprir coas medidas de seguridade indicadas nestas bases e coas que lle comunique a 
organización ou os servizos de seguridade o día do concurso, e son responsables dos danos que poideran causar no transcurso do 
Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas, e eximen de responsabilidade ao Concello de Carballo. 
A participación no Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas, supón a total e plena aceptación destas bases. 
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CARROZAS 
A cubrir só por participantes na modalidade de Carrozas 

 
 

D/Dª .............................................................................................. con NIF .................................., 

e enderezo en ....................................................................................................... CP:.................., 

localidade:......................., provincia .................... e teléfonos fixo …..........… móbil: …...........….. 

e con e-mail …................................................................................................, en representación 

da carroza inscrita no Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas do Entroido 2018 do 

Concello de Carballo, co nome ...................................................................................................... 

De conformidade co disposto nas bases do Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas do 
Entroido 2018 e coas especificacións que se recollen a continuación, presento esta 
DECLARACION RESPONSABLE nos seguintes termos: 

 Declaro baixo a miña responsabilidade, cumprir cos requisitos técnicos e en materia de 
seguridade e salubridade na execución da carroza que se está a presentar a este 
Concurso. 

 Declaro baixo a miña responsabilidade, que o/os vehículo/s que se utilicen na carroza 
cumpren coa normativa vixente de circulación de vehículos pola vía pública e que dispoñen 
da documentación obrigatoria de conformidade coa normativa vixente . 

Cabeza tractora: 
1. Cada carroza contará cun tractor ou medio de locomoción que a remolque durante o 
percorrido. En caso de camión-carroza, non será necesario outro vehículo para remolcar. 
2. Os vehículos deberán cumplir coa normativa vixente de circulación de vehículos pola vía 
pública. 
Remolques-carrozas: 
1. As medidas máximas serán dun longo non superior aos 8 metros, dun ancho non superior 
aos 2,5 metros e dun alto non superior a 4 metros. En ningún caso se poderán sobrepasar as 
medidas establecidas. 
2. Non deberán posuír elementos cortantes e aconséllanse que conten con faldóns que 
protexan e oculten as rodas. 
3. Os elementos con puntos de anclaxe automáticos serán fácilmente desmontables e non 
poderán sobresaír dos laterais. 
4. Recoméndase a utilización de materiais non inflamables ou ignífugos. 
5. Os equipos de son e de luz terán que ir protexidos e ocultos. Débese evitar utilizar 
iluminación mediante velas, petróleo, gas ou calquera outro tipo de combustible. 
6. Aquelas carrozas que precisen de grupo electróxeno deberano protexer de golpes e 
inclemencias meteorolóxicas. O seu combustible non se poderá transportar na carroza, deberá 
ir no vehículo de arrastre, convenientemente situado para garantir a seguridade durante o 
desfile ou nun depósito homologado. 
Xerais: 
1. Recoméndase levar un mínimo dun extintor. 
2. Evitarase a utilización de artículos pirotécnicos. 
3. Cada carroza deberá ir acompañada por un mínimo de 4 adultos. 
 
SOLICITO que se teña por presentada a presente DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 

Carballo, .........de ...................... de 2018 

 

ASDO: 

 

ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLO 
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ENTROIDO 2018  CARBALLO 
 

CONCURSO DE DISFRACES, COMPARSAS E CARROZAS  
 
 
 

DECLARACIÓN TITULARIDADE DE CONTA 
 
D./Dna. ........................................................................................................................................... 

con NIF ........................... e enderezo en rúa/praza/lugar .............................................................. 

................................................................. nº ........ piso .......... letra ......... código postal .............. 

localidade ......................... tfno. móbil ............................. tfno ........................... fax ..................... 

enderezo electrónico ...................................................................................................................... 

En representación de □ Si mesmo/a ou  □ da entidade ............................................................... 

con CIF ........................ e enderezo en rúa/praza/lugar ................................................................ 

..................................................................... nº ........ piso .......... letra ......... código postal ......... 

localidade ......................... tfno móbil ........................... tfno .............................. fax ..................... 

enderezo electrónico ...................................................................................................................... 

 
De acordo coa BASE SÉTIMA da Convocatoria do Concurso de disfraces, comparsas 
e carrozas 2018 convocado polo Concello de Carballo, na que se especifica que “a 
adxudicación dos premios e gratificacións farase pública o mesmo día do desfile, unha 
vez delibere o xurado, e aboaranse a continuación, exceptuando aqueles importes 
suxeitos á retención do IRPF (os premios superiores a 300 €), que se aboarán 
mediante transferencia bancaria nos días posteriores á celebración do Concurso”, 
 
 
 
Achego os datos da titularidade da conta da entidade financiera IBAN  a nome da 
persoa física ou entidade: 
 

                        

 
 
 
O número de conta bancaria (IBAN) é imprescindible que a presenten todos 
aquelas persoas inscritas na categoría de ADULTO nas modalidades de 
COMPARSA e CARROZA 
 
 
 
 
 

Carballo, …….. de ................................ de 2018 
 

Asdo.: 
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ENTROIDO 2018  CARBALLO 
CONCURSO DE DISFRACES, COMPARSAS E CARROZAS  

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 
 
D./Dna. ........................................................................................................................................... 

con NIF ........................... e enderezo en rúa/praza/lugar .............................................................. 

................................................................. nº ........ piso .......... letra ......... código postal .............. 

localidade ......................... tfno. móbil ............................. tfno ........................... fax ..................... 

enderezo electrónico ...................................................................................................................... 

En representación de □ Si mesmo/a ou  □ da entidade ............................................................... 

con CIF ........................ e enderezo en rúa/praza/lugar ................................................................ 

..................................................................... nº ........ piso .......... letra ......... código postal ......... 

localidade ......................... tfno móbil ........................... tfno .............................. fax ..................... 

enderezo electrónico ...................................................................................................................... 

 
De acordo coas Bases da Convocatoria do Concurso de disfraces, comparsas e 
carrozas 2018 convocado polo Concello de Carballo, que se celebrará o domingo 11 
de febreiro a partir das 18.00 h, SOLICITA a INSCRICIÓN no concurso, de acordo 
coas seguintes características:  

 

CATEGORÍA INFANTIL ADULTO 

MODALIDADE 
(sinalar  cun X a que 

proceda) 

DISFRAZ INDIVIDUAL 

 

GRUPO 

 COMPARSA 
(infantil mínimo 8 

compoñentes e adulto 
10 compoñentes) 

 
CARROZA 
(mínimo 15 

compoñentes) 

 

    

    

NOME do disfraz, comparsa ou carroza 
 
 

ESPECIFICACIÓNS RELEVANTES 
 
 

NÚMERO DE MEMBROS   MAIORES DE 14 ANOS  MENORES DE 14 ANOS  

TRAEN MÚSICA SI  NON  Duración (en segundos)  FORMATO  

MODALIDADE DE 
CARROZA 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Vehículos que a 
compoñen 

MEDIDAS  VECHÍCULOS lonxitude altura ancho 
motor 

si non 

Nº:   vehículo a      

 vehículo b      

 vehículo c      

 vehículo d      

 TOTAL     
 

A inscrición na MODALIDADE DE CARROZAS non é válida se non se presenta a Declaración 
Responsable que se acompaña a este impreso. 

O xurado poderá excluir ou penalizar aos concursantes que imcumpran algunha das condicións das 
bases.  
Todos os participantes deben presentarse o día do concurso, na entrada da Casa do Concello, para 
confirmar as súas inscricións ENTRE AS 16.30 h E AS 17.00 h. ASÍ COMO PARA RECOLLER OS 

DORSAIS.  A orde de colocación será determinada pola organización. 
O abaixo asinante declara que coñece e acepta as bases do presente concurso e que cumple con todas 
as condicións que se especifican nas bases.  
 

Carballo, …….. de ................................ de 2018 
 

Asdo.: 

 
CONCELLO DE CARBALLO | Prazo de entrega ata o 8 de febreiro 

Entregar no Rexistro Xeral do Concello de Carballo, preferentemente no Rexistro do Pazo da Cultura 

 
 

  



Organiza: Concellaría de Cultura
Coa colaboración das asociacions culturais, de veciños, 

e da Brigada Municipal de Obras, Policía Local e 
Protección Civil de Carballo

CONCURSOS DE 
DISFRACES, OBRADOIROS, 
BAILES, CHARANGAS, 
ENTERRO DA SARDIÑA...

+info
CONCELLARÍA 
DE CULTURA
T 981 704 300

www.carballo.gal

ENTROIDO
CARBALLO
do 8 ao 20 de febreiro

ENTROIDO
CARBALLO



xoves 8
16.15 - 19.30 h
RUS: OBRADOIROS DE 
ENTROIDO
CEIP Canosa-Rus
Prezo da entrada 5 € con reserva 
previa
Organiza: AC A Braña de Ramil-
Rus

sábado 10
20.00 h
OZA: REGUEIFA E 
FOLIADA DE ENTROIDO
Local Social de Oza
Organiza: AAVV A Torre Vixía e 
Escola do Alpendre

20.00 h
BERDILLO: FESTA DE 
ENTROIDO
Local Social de Berdillo
Organizan: Asociacións de 
Berdillo

20.00 h
SÍSAMO: FESTA DE 
ENTROIDO
Concurso de doces de 
entroido, concurso de 
disfraces infantil e adultos

e actuación musical de DJ 
David
Local Social de Sísamo 
(só para socios)
Organiza: AV Santiago Apóstol de 
Sísamo

DOMINGO 11
17.00 h - 22.30 h
ACTUACIÓN DA 
CHARANGA MEKÁNICA
Praza do Concello e rúas de 
Carballo

18.00 h
CONCURSO E DESFILE 
DE DISFRACES, 
COMPARSAS 
E CARROZAS
Presentado polo actor 
Pepo Suevos
Durante o baile farase 
entrega dos premios do 
concurso 
MÁIS DE 8.000 EUROS 
EN PREMIOS 
Praza do Concello

20.30 h
BAILE DE DISFRACES 
COA ORQUESTRA 
TRÉBOL
Praza do Concello
Patrocina: Concellaría da Terceira 
Idade

martes 13
18.00 h
FESTA E BAILE DE 
DISFRACES PARA A 
TERCEIRA IDADE CON 
ROCÍO PÉREZ
Pazo da Cultura
Organiza: Concell. de Terceira Idade

18.30 - 22.00 h
ACTUACIÓN DA 
CHARANGA OS 
CHARANGOS
Praza do Concello e rúas de Carballo

21.00 h
ENTERRO DA SARDIÑA
Saída da Praza do Concello 
ata o Parque do Anllóns
Colabora: Grupo de Teatro 
Vagalume Animación e Cruz 
Vermella de Carballo

sábado 17
14.00 h
SOFÁN: COCIDO, 
CONCURSO DE 
DISFRACES E SESIÓN 
VERMÚ-BAILE DE 
ANTROIDO co Dúo 
Diamante
Pavillón Polideportivo Gándara-Sofán
Organiza: AA VV San Salvador de 
Sofán

14.30 h
ARDAÑA: COCIDO, 
SORTEO,PREMIOS E BAILE 
DE DISFRACES
Restaurante Casa Sánchez 
(con entrada)
Organiza: AA VV Sta. María de 
Ardaña 

17.00 h
ARTES: FESTA DE 
ENTROIDO
Concurso de disfraces 
infantil e de adultos con 
degustación de doces
Local Social de Artes
Organiza: AC Aquelarre de Artes

20.30 h
CANCES: CANTARES 
EN EL CORRAL DE LA 
PALLEIRA
Local Social de Cances
Chocolatada e agasallos para quen 
traia doces caseiros de entroido
Organiza: AC San Campio de 
Cances

martes 20
17.30 h
COCIÑANDO GALIZA. 
Obradoiro gastronómico 
de recitas elaboradas con 
filloas 
Ludoteca Municipal
De balde con inscrición previa, 
máximo 20 asistentes

ENTROIDO
CARBALLO


