AREA DE TURISMO E CULTURA (CULTURA)
CONVOCATORIA E BASES DO PROGRAMA MUSIQUEANDO POLA PROVINCIA DE LUGO,
ANUALIDADE 2019

A Área de Cultura ten entre as súas competencias as de contribuír á difusión da
música tradicional na vertente de música de banda, música coral e música tradicional das
entidades pertencentes á provincia de Lugo e ao mesmo tempo a de potenciar as festas
patronais e de marcado carácter popular que se levan a cabo na provincia de Lugo.
Ao tratarse de actividades de natureza artística, organizados por promotores alleos
á Deputación de Lugo, considérase que non resulta conveniente establecer un
procedemento de concorrencia competitiva para a selección dos beneficiarios, ante a
dificultade de obxectivar os criterios de selección. Por tal motivo, e ao abeiro no disposto
no artigo 22.2 c) da lei xeral de subvencións, establécese un procedemento de
concorrencia pública, pero de carácter non competitivo, no que se seleccionarán aos
beneficiarios do programa.
No Programa “Musiqueando” poderán participar (previa solicitude de inclusión dentro
dos grupos participantes no programa) as agrupacións das seguintes categorías, que teñan
residencia na provincia de Lugo, que estean legalmente constituídas, e que cumpran todos
os requisitos que figuran nestas bases:







Bandas de música
Grupos corais
Grupos de música tradicional.
Non poderán participar grupos infantís, cuxos compoñentes sexan menores de
13 anos. Se nalgún dos grupos existisen membros menores de idade, o grupo
deberá contar coa autorización paterna/materna correspondente.
Do mesmo xeito, en caso de existir integrantes menores de idade deberase
asinar unha declaración responsable pola que se fará cargo da súa
seguridade e demáis responsabilidades derivadas, a persoa responsable do
grupo de música, banda ou coral participante neste Programa.

Este Programa vai dirixido tanto aos Concellos da provincia, os cales poderán solicitar
actuacións para acollerse a este programa. De igual xeito, poderán solicitar actuacións
aquelas entidades sen ánimo de lucro da provincia, que estean xuridicamente constituídas,
e que teñan entre as súas finalidades a promoción da cultura, do mesmo xeito que as
comisións de festas que se encarguen de organizar as festas patronais no ámbito
xeográfico da provincia de Lugo.
 Só se concederán actuacións musicais desde o 1 de abril ata o 20 de
novembro de 2019.
 Os beneficiarios do Programa (concellos e asociacións) só poderán solicitar
unha actuación por anualidade. No caso de que se soliciten, máis de unha
actuación, concederase a primeira presentada, por número de rexistro de
entrada, no Rexistro Xeral da Deputación de Lugo.

Os cachés das actuacións serán os seguintes:
Bandas de música:
Bandas de menos de 15 integrantes : 750 euros.
Bandas entre 15 e 24 integrantes: 1100 euros
Bandas entre 25 e 39 integrantes: 1.500 euros
Bandas entre 40 e 50 integrantes: 2.000 euros
Bandas de máis de 50 integrantes :2.500 euros
Grupos de música tradicional:
Grupos de música tradicional con menos de 10 integrantes: 500 euros
Grupos de musica tradicional entre 10 y 20 integrantes: 750 euros
Grupos de música tradicional con máis de 20 integrantes: 900 euros.
Corais:
Corais hasta 20 integrantes: 600 euros
Corais con máis de 20 integrantes: 800 euros
A Área de Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións, que os
solicitantes (os concellos, as asociacións legalmente constituídas e as comisións de festas)
deberán contribuir ao pago do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e
concedidas, o que representa:
BANDAS DE MÚSICA:











150 euros no pago das actuacións de bandas de música con menos de
integrantes.
220 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 15 e
integrantes.
300 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 25 e
integrantes.
400 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 40 e
integrantes.
500 euros no pago das actuacións de bandas de música con máis de
integrantes..
GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL:

15
24
39
50
50

100 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con
menos de 10 integrantes.
150 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional entre
10 e 20 integrantes.
180 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con

máis de 20 integrantes.
CORAIS:




120 euros no pago das actuacións de corais hasta 20 integrantes.
160 euros no pago das actuacións de corais con máis de 20 integrantes.

O resto do caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da
Deputación de Lugo (Área de Cultura). Neste senso, os grupos actuantes deberán
facturar á Deputación de Lugo, o 80% do custo da actividade musical; é dicir:
BANDAS DE MÚSICA:






600 euros no pago das actuacións de bandas de música con menos de 15
integrantes.
880 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 15 e 24
integrantes
1200 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 25 e 39
integrantes
1600 euros no pago das actuacións de bandas de música entre 40 e 50
integrantes.
2.000 euros no pago das actuacións de bandas de música con máis de 50
integrantes.
GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL:





400 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con
menos de 10 integrantes.
600 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional entre 10
e 20 integrantes.
720 euros no pago das actuacións de grupos de música tradicional con
máis de 20 integrantes.
CORAIS:





480 euros no pago das actuacións de corais hasta 20 integrantes.
640 euros no pago das actuacións de corais con máis de 20 integrantes.

En canto ao réxime dos contratos menores, estarase ao disposto polo marco
normativo establecido nos artigos 29.8, 118 e 131.3 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro de Contratos do Sector Público.

OBRIGAS E COMPROMISOS:

Polo que se refire aos concellos e as demáis entidades solicitantes das
actuacións deberán aceptar as condicións deste programa, quedando obrigados a:
a) Aboar a parte correspondente do caché do grupo que actúe (20% do custo
total da actuación concedida). A Deputación reservarase o dereito de requirir,
se é o caso, a presentación dos documentos que xustifiquen o pagamento da
porcentaxe correspondente que lles deben efectuar os Concellos e as

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)



asociacións solicitantes aos grupos actuantes (coros, bandas e grupos de
música tradicional) pola realización das súas actuacións.
Dispor dos seguros pertinentes para a realización das actuacións do Programa
Musiqueando 2019. A Deputación queda exenta de calquera responsabilidade
derivada deste programa, incluídas as derivadas das situacións que se poidan
producir non só durante a propia actuación, senón tamén do desprazamento
previo e posterior ás actuacións por parte dos grupos participantes neste
programa.
Aceptar e asumir todas as obrigas e condicións establecidas na presente
convocatoria.
Organizar as actuacións velando polo seu correcto desenvolvemento.
Utilizar o idioma galego nos carteis anunciadores e en toda a propaganda que
se faga do evento.
Expedir documentos acreditativos da realización das actuacións concedidas:
declaración, certificación ou calquera outro no que se acredite a realización da
actuación.
Facer publicidade e distribuir- se é o caso- os carteis anunciadores de que a
actuación pertence ao Programa “Musiqueando pola Provincia de Lugo” onde
aparecerá o logo da Deputación Provincial de Lugo (Área de Cultura), así como
utilizar- se fose o caso- o material de difusión que puidese proporcionarlle a
Deputación de Lugo. Esta poderá, se o considera necesario, solicitar a
xustificación de uso de dita publicidade.
Non se poderá facer ningunha modificación na actuación (data/hora ou grupo
asignado) sen autorización expresa da Deputación, polo que se xurde calquera
tipo de inconvinte deberán poñerse en contacto coa Área de Cultura:
teléfono: 982- 260 260.
fax: 982- 260 269.
e-mail: secretariacultura @deputacionlugo.org
Se algún dos solicitantes de anos anteriores non ten satisfeito a súa parte aos
grupos participantes no programa, a Deputación reservarase o dereito de
concesión da actuación.
En ningún caso os beneficiarios das actuacións elixen ao Grupo de Música.

→ De igual xeito, a Deputación de Lugo comprométese a:
* A aboar a porcentaxe do 80% da actuación ao grupo ou grupos participantes
neste programa e, en todo caso, sempre que se acredite a realización da actuación,
aínda no caso que houbera algún incumprimento de carácter formal por parte da
entidade solicitante da actuación.
* Solucionar canto inconvinte puidera xurdir para o desenvolvemento do
programa.
* Decidir e distribuír o cronograma espacial e temporal das solicitudes.
* Cantas outras situacións se deriven do contido estrito deste Programa.

→ Polo que aos grupos participantes no Programa “Musiqueando”, as súas
obrigas para acollerse a este Programa de difusión da música tradicional na vertente de
música de banda, música coral e música tradicional son:
a) Estar dados de alta no IAE, nunha actividade, acorde coa prestación a
desenvolver

b) Actuar, obrigatoriamente, co número de compoñentes que sinalan ter na ficha de
inscrición. No caso de que non poida actuar o grupo ao completo, deben renunciar
á actuación.
c) Realizar as actuacións nos lugares, días e horas asinados pola Deputación de Lugo.
d) Expedir as facturas legais correspondentes ás actuacións realizadas, con cargo á
Deputación, o (80% do custo total de cada actuación), e con cargo ao Concello ou
Entidade solicitante o 20% restante.
e) Deberán poñerse en contacto coa Área de Cultura se xurde calquera tipo de
inconvinte que non permita levar a cabo a actuación.
f) Utilizar o idioma galego nas presentacións das actuacións.
g) As actuacións terán unha duración máxima dunha hora (1,30 hora), podendo
levarse a cabo nun único pase ou pola contra en dous pases de 45 minutos cada un.
h) Aceptar e asumir todas as obrigas e condicións establecidas na presente
convocatoria.
i) Os grupos terán que contar co seguro pertinente para a realización das actuacións,
e para eses efectos deberán cubrir o modelo de declaración xurada recollido nas
bases. A Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada deste
programa, incluídas as derivadas das situacións que se poidan producir non só
durante a propia actuación, senón tamén durante o desprazamento -previo e
posterior ás actuacións- por parte dos grupos participantes neste programa.
j) Non poderán participar grupos infantís, cuxos compoñentes sexan menores de 13
anos. Se en algún dos grupos existisen membros menores de idade asinarase o
documento polo que se fai cargo da súa seguridade a persoa responsable do grupo
de música.
k) Non se poderá facer ningunha modificación na actuación sen autorización expresa
da Deputación, polo que se xurde calquera tipo de inconvinte deberán poñerse en
contacto coa Área de Cultura (Tlf: 982. 260 260).

MODELOS DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA MUSIQUEANDO E PRAZOS DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

A) Concellos e entidades solicitantes das actuacións:




Solicitude debidamente cumprimentada no modelo normalizado que
acompaña estas bases, aprobado ao igual que as bases da convocatoria na
Xunta de Goberno (Anexo I), con copia compulsada do NIF do representante e
copia compulsada do CIF da entidade solicitante (agás para os Concellos). Non
se admitirán solicitudes que non utilicen o modelo de solicitude normalizado e
aprobado.
Na solicitude deberá figurar obrigatoriamente un enderezo de correo
electrónico no que se comunicará a concesión da actuación, así como todos os
datos do grupo de música concedido. Calquera comunicación entre a
Deputación e os solicitantes do Programa Musiqueando farase
prioritariamente por correo electrónico.






As solicitudes presentadas e rexistradas despois da data indicada nas bases
serán desestimadas ao atoparse fóra do prazo de solicitude establecido.
Compromiso (por escrito) de facer fronte ás obrigas económicas derivadas
deste programa (20% do custo da actuación), de ter contratados os seguros
correspondentes para o desenvolvemento da/s actuación/s adscrita/s á
convocatoria e de aceptar e asumir todas as obrigas e condicións establecidas
na mesma(Anexo II)
Aceptación da actuación solicitada (Anexo III), ou ben a súa renuncia a mesma
(Anexo IV).
o Unha vez comunicada a concesión da actuación, por parte da
Deputación, os beneficiarios terán un prazo de 15 días para enviar á
Deputación a aceptación da actuación (Anexo III) ou a renuncia a dita
actuación (Anexo IV). O prazo contará a partir do momento en que se
reciba o correo electrónico de concesión de actuación, podendo
remitirse ditos Anexos por correo electrónico, a:
secretariacultura@deputacionlugo.org, ou ben por fax, ao número:
982- 260 269.





Transcurrido este prazo, non se poderá renunciar á realización
da actuación concedida se non é por causa moi xustificada.

Orzamento estimado de ingresos e gastos da festividade que se vai celebrar
(Anexo VI).
Con posterioridade á actuación deberán facer chegar o Servizo de Cultura o
Anexo V (Certificación de actuación a cubrir polo beneficiario da actuación).
o Unha vez rematada á actuación, os Concellos e entidades solicitantes
deberán facer chegar ao Servizo de Cultura da Deputación de Lugo o
Anexo V (certificado de actuación a cubrir polo beneficiario da
actuación) no prazo de 15 días desde a celebración da actividade.
Este
documento
poderá
enviarse
por
mail
a:
secretariacultura@deputacionlugo.org, por fax ao seguinte número:
982- 260 269, ou ben por correo postal ao seguinte enderezo:
Área de Turismo e Cultura (CULTURA)
Programa Musiqueando pola Provincia, 2018
Diputación Provincial de Lugo
Rúa San Marcos, 8
27001- LUGO.

NOTA.-: Para calquera aclaración ou dúbida, pódense poñer en contacto co Servizo
de Cultura no seguinte teléfono: 982- 260 260
B) Grupos de música tradicional, Corais e Bandas:
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa
solicitude no modelo normalizado que se proporcionará na Área de Cultura e que
deberá presentarse por Rexistro, na Deputación de Lugo, (Anexo VII), acompañada da
seguinte documentación:










Copia compulsada de estar dados de alta no IAE nunha actividade acorde coa
prestación a desenvolver.
Modelo de declaración responsable (Anexo XIII)
Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da entidade.
Aceptar e asumir todas as obrigas e condicións establecidas na presente
convocatoria (Anexo IX).
Fotocopia compulsada da tarxeta do NIF do representante
Certificado dos datos bancarios
Documentación técnica (número de membros, ficha técnica das obras,
condicións mínimas de actuacións- se fose o caso-). Anexo X
Declaracións responsables de que o grupo/ banda ou coral conta:
o

o

Cos seguros pertinentes para a realización das actuacións do Programa
Musiqueando 2019. A Deputación queda exenta de calquera
responsabilidade derivada deste programa, incluídas as derivadas das
situacións que se poidan producir non só durante a propia actuación,
senón tamén do desprazamento previo e posterior ás actuacións por
parte dos grupos participantes neste programa. (Anexo VIII)
Declaración de non ter no seu elenco menores de idade, ou en caso de
telos, conforme actúan baixo a responsabilidade do responsable do
grupo/ banda ou coral. (Anexo VIII).

● Compromiso de aceptación das condicións de financiación do Programa
E de actuación de todos os compoñentes inscritos no grupo (Anexo IX).
● Aceptación da actuación solicitada (Anexo XI), ou ben a súa renuncia a
mesma (Anexo XII).
o Unha vez comunicada a concesión da actuación, por parte da
Deputación, os beneficiarios terán un prazo de 15 días para enviar á
Deputación a aceptación da actuación (Anexo XI) ou a renuncia a
mesma (Anexo XII). O prazo contará a partir do momento en que se
reciba o correo electrónico de concesión de actuación, podendo
remitirse ditos Anexos por correo electrónico, a:
secretariacultura@deputacionlugo.org, ou ben por fax, ao número:
982- 260 269.


Transcurrido este prazo, non se poderá renunciar á realización
da actuación concedida se non é por causa moi xustificada.

● Expedir as facturas legais correspondentes ás actuacións realizadas, con
cargo á Deputación, o (80% do custo total de cada actuación), e con cargo
ao Concello ou Entidade solicitante o 20% restante.
NOTA.-: Para calquera aclaración ou dúbida, pódense poñer en contacto co Servizo
de Cultura no seguinte teléfono: 982- 260 260.



LUGAR E PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

A) Concellos e entidades solicitantes
Os concellos e as entidades da provincia que desexen solicitar actuacións
dentro deste programa deberán presentar as súas solicitudes até o día 1 de marzo de
2019 en calquera dos rexistros autorizados a este efecto pola lexislación vixente.
B) Grupos de música tradicional, bandas e Corais
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán
presentar a súa solicitude até o día 1 de marzo de 2019, en calquera dos rexistros
autorizados a este efecto pola lexislación vixente.
→ Todas aquelas solicitudes que sexan presentadas e rexistradas despois destas datas,
serán desestimadas ao atoparse fóra de prazo.
→ Calquera modificación/cancelación na solicitude ou na resolución da
concesión (por parte dos solicitantes ou dos grupos musicais) terá que ser
comunicada á unidade administrativa tramitadora da convocatoria nun prazo
mínimo de 15 días hábiles antes da data sinalada. En caso contrario, a
modificación/cancelación
non
causará
efectos,
manténdose
as
responsabilidades que puideran derivarse para os colectivos participantes
(solicitantes e grupos musicais) e, eximíndose a Deputación de calquera
responsabilidade a este respecto.
Lugo, 8 de febreiro de 2019.
O Presidente.-

A Secretaria Xeral.-

Darío Campos Conde

María Esther Alvarez Martínez

