XVI CAMPANYA DE CONCERTS
D’ INTERCANVIS 2019

- BASES –
OBJECTE DE LA CAMPANYA:
L'objecte d'aquesta campanya és la realització d'un programa de concerts d'intercanvi que
podrà realitzar-se
se per parelles entre agrupacions artístiques de les federacions següents:
Federació de Cors de la Comunitat Valen
Valenciana
ciana (FECOCOVA), Federació de Folklore de la
Comunitat Valenciana (FFCV), Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
(FSMCV) i Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT). L'objectiu últim d'aquests
concerts és el de la promoció
ó musical i interrelació entre les diferents agrupacions de les
entitats: FSMCV, FECOCOVA, FFCV i FVDiT.

SOL·LICITUDS:
1. Aportació de dades per a la participació:
Atés que en el nostre col·lectiu trobem entitats amb diferents unitats artístiques, és necessari
indicar abans del 6 de maig de 2019, prèviament a la inscripció, amb quina d'elles participarà
l'entitat en la campanya.
Les entitats pertanyents a FECOCOVA, FFCV i FVDiT hauran de sol·licitar a la seua Federació
corresponent la seua participaci
participació indicant amb quina unitat
nitat artística de la seua entitat
participarà en la campanya.
En tot cas, les entitats hauran d'indicar si les unitats artístiques participants en la campanya
tenen caràcter pedagògic, ja que aquestes activitats no generen drets d'autor
d'au
quedant per
tant exemptes de l'abonament del cànon SGAE corresponent.
Les entitats pertanyents a la FSMCV hauran d'indicar en la seua plataforma de gestió (Velneo) i
mitjançant la secció “Intercanvis”, que trobaran al menú d'inici, amb quina unitat artística de la
seua entitat participarà en la campanya.
2. Inscripció:
Cada entitat pot realitzar tants intercanvis com nombre de federacions en les quals estiga
associada, sempre que:
- L'intercanvi siga amb una entitat diferent, és a dir, no es podran reali
realitzar intercanvis
entre grups artístics de la mateixa entitat.
- Cada grup artístic no podrà realitzar més d'un intercanvi.
- L'entitat es trobe correctament inscrita en les federacions participa
participants fins al 30
d'abril de 2019.
Totes les entitats una vegada dona
donades
des d'alta en la pàgina corresponent del portal de
la FSMCV (https://fsmcv.org/xvi--campanya-de-concerts-dintercanvis-2019
2019), hauran d'accedir a
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ell per a comprovar que apareixen en e
ell llistat. Una vegada comprovat això, podran
seleccionar a la seua parella per a realitzar l'intercanvi i així participar en aquesta campanya. El
termini per a aquest accés inicia el 15 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019
2019. Únicament
s'admetrà una sol·licitud
·licitud per membre de federació participant, és a dir, si una entitat es troba
inscrita en més d'una federació, podrà participar tantes vegades com federacions en les quals
estiga associada.
DIFUSIÓ:
La FSMCV facilitarà tant el cartell com els programes de mà oficials de la campanya
(únicament en format digital), una vegada formalitzada la sol·licitud per part de les dues
entitats participants, que hauran d'imprimir sobre ells el programa de l'actuació.
Es permet incloure logos externs a la present campa
campanya,
nya, sempre que s'indique el motiu. Per
exemple, per a indicar una col·laboració extra com la cessió d'espai o local s'ha d'incloure a
més del logo, la frase: “Local cedit per…” i indicar all text també l'organisme que haja efectuat
aquesta cessió i el logo de la qual s'inclou.

DATES DELS CONCERTS:
El període per a la realització dels dos concerts d'intercanvi serà el comprés entre el desé dia
hàbil a partir de la data d'acord dels dos participants per a la seua realització i la seua
confirmació via web (sempre
mpre que aquesta data siga posterior al 15 de JUNY) i el dia 13
d'octubre de 2019. Només es permetrà realitzar els DOS concerts en la mateixa data, quan
els CÓDIS POSTALS dels participants siguen diferents i existisca una diferència mínima de 2
hores des de
e l'inici del primer concert a l'inici del segon concert.
Fora del període establit es permet la celebració de concerts d'intercanvis des del 15 de març.
Tots aquells que se celebren abans del 15 de juny deuran:
- Comunicar 10 dies abans de la celebració del concert mitjançant correu electrònic
(interca@fsmcv.org) la data, hora, ubicació, nom, CIF i dades de contacte de les dues
entitats participants. Aquesta comunicació haurà de rebre confirmació per part de
l'organització (FSMCV) per a poder realitzar
realitzar-se dins de la campanya.
- Realitzar la seua inscripció mitjançant la web en les dates establides perquè quede
registrada en el sistema. Tot aquell concert que, una vegada comunicat, no s'haja
registrat en la web NO es considerarà realitzat dins de la campany
campanya
a d'intercanvis 2019.
2019

04/04/2019

- Pàgina 2

XVI CAMPANYA DE CONCERTS
D’ INTERCANVIS 2019
CONCERTS:
Únicament podran actuar dues entitats en cada concert a través d'alguna de les seues
agrupacions instrumentals, vocals, de dansa, etc.
La celebració dels dos concerts no podrà efectuar
efectuar-se
se dins d'altres campanyes, concerts o
festivals.
Per a les entitats les unitats artístiques de les quals no disposen d'instruments, se'ls indica que
la música ha de ser en directe, no sent acceptada la utilització de mitjans de reproducció.
Es podran realitzar els concerts d'intercanvis en localitats diferents a la pròpia de les entitats
participants, però sempre dins de la Comunitat Valenciana.
Mínim de participants. Haurà de respectar
respectar-se
se un mínim número d'interprets Als
A grups artístics
que participen en els intercanvis. El mínim d'intèrpr
d'intèrprets
ets s'estableix segons la unitat artística que
vaja a participar:
- Banda o grup instrumental: 15 músics/ques
- Orquestra: 15 músics/ques
- Big bands: 10 músics/ques
- Cor: 15 músics/ques
- Grups de balls: 15 participants, inclòs un mínim de 4 parelles
- Colla de dolçaina i tabal: 8 músics/ques
- Rondalla i orquestra de pols i pua: 8 músics/ques
MOLT IMPORTANT: La realització dels concerts podrà ser verificada per un AUDITOR EXTERN.
Per això, qualsevol petició de modificació dels termes inicialment expres sats en la Sol·licitud de
Participació (data, hora i/o lloc de celebració, participants, etc.) haurà de ser sol·licitada a
la FSMCV a través de la pàgina web de registre i consulta d'estat del seu intercanvi
(https://fsmcv.org/xvi-campanya--de-concerts-dintercanvis-2019) i amb una antelació a la
celebració de l'acte no inferior als 10 dies, per al seu estudi, valoració, i acceptació expressa, si
escau. L'acceptació es contestarà via e
email a les entitats implicades.

DOTACIÓ ECONÒMICA: Cada Federació assignarà a les entitats participants la quantitat
econòmica corresponent d'acord a les seues normes internes de valoració. Aquesta distribució
figura en l'Annex 1.
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JUSTIFICACIÓ:
Per a iniciar el procés de justificació s'ha d'emplenar
d'emplenar,, per tots dos participants,
participants l'Enquesta
d'Avaluació de la present convocatòria. Aquesta enquesta s'emplenarà online entrant de nou
a la web https://fsmcv.org/xvi
https://fsmcv.org/xvi-campanya-de-concerts-dintercanvis-2019
2019 després de la
realització de les actuacions. Perquè l'intercanvi es considere justificat degudament, les
entitats hauran d'haver emplenat aquesta enquesta.
Una vegada s'ha emplenat l'enquesta
nquesta online, s'habilitarà l'opció de:
 Descarregar un certificat de l'actuació realitzada acreditatiu de l'efectiva
realització de l'actuació, certificat que hauran d'emplenar, imprimir, signar i
segellar.
 Descarregar la ffactura justificativa, en la quall hauran de consignar,
obligatòriament, la data, núm. de factura, núm. de compte bancari IBAN,
imprimir, signar i segellar.
Aquests dos documents, al costat de:
 Un programa original del concert realitzat en la seua localitat, emplenat sobre el
model facilitat
litat per la FSMCV
 Dues fotografies de l'esdeveniment en què s'aprecien el nombre de participants.
S’entregaran a través de la página web de registre i consulta d’estat del seu
intercanvi https://fsmcv.org/xvi
https://fsmcv.org/xvi-campanya-de-concerts-dintercanvis
dintercanvis-2019.
TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ:
1. Concerts realitzats abans de l'1 de juliol de 2019:
- De l'1 al 15 de juliol de 2019
2. Concerts realitzats després de l'1 de juliol de 2019:
- 15 dies després
sprés a la celebració del concert en què exerceix com a amfitrió
El període de requeriment d'informació s'estendrà 15 dies naturals una vegada finalitzat el
termini de justificació.
S'entendrà per presentada la documentació justificativa de la participació en la Campanya de
Concerts d'Intercanvis 2019 quan les dues entitats participants aporten a la FSMCV tota la
documentació requerida.
La documentació justificativa presentada serà verificada per un AUDITOR EXTERN.
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PAGAMENT DE LES FACTURES:
La FSMCV liquidarà les factures directament als comptes bancaris assenyalats en aquestes
quan perceba de Culturarts - Institut Valencià de Cultura les dotacions corresponents. Com a
orientació, en els últims exercicis el pagament s'ha produït al voltant del mes de maig de l'any
següent a la convocatòria anual.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE:
La participació comportarà de forma automàtica l'autorització en favor de la FEDERACIÓ DE
SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) per a realitzar
realit
fotografies
i/o enregistraments i fixacions tant audiovisuals com fonogràfiques de les actuacions dels
artistes intèrprets i executants que componen les agrupacions seleccionades participants, que
podrà utilitzar amb finalitats promocionals o qualsevol altre ús previst en els Estatuts de
la FSMCV.
La titularitat dels drets fonogràfics i audiovisuals inherents, incloent els drets d'imatge que
resulten de les actuacions, correspondran única, exclusivament i a nivell mundial a la
FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUS
MUSICALS
ICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) ,
quedant salvaguardats en tot cas tots aquells drets de propietat intel·lectual personalíssims i
de caràcter irrenunciable que corresponen als intèrprets previstos i regulats en els articles 108
i anàlegs de la Lleii de Propietat Intel·lectual, així com els morals previstos en l'article 113 del
mateix cos legal.
Atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució Espanyola i
regulat per la Llei 1/1982, del 5 de maig de 1982, sobre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i vist el contingut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE)
2016/679, General de Protecció de Dade
Dadess (RGPD), les entitats associatives participants amb
les seues unitats artístiques, reconeixen estar autoritzades pels pares o tutors legals de tot
menor d'edat que aparega en imatges en el material fotogràfic i audiovisual que s'obtinga
d'aquests esdeveniments,
ments, quedant així mateix autoritzada la FSMCV per a poder-lo
poder difondre i
publicar en diversos mitjans sempre de conformitat al preceptuat en les presents bases i dins
de les activitats que li són pròpies a la FSMCV i les seues finalitats socials.
Les entitats
itats participants reconeixen a més posseir les autoritzacions per a la captació
d'imatges i la seua posterior publicació dels majors d'edat pertanyents a la plantilla de la seua
agrupació musical als mateixos efectes exposats en el paràgraf anterior.
Les autoritzacions queden esteses així mateix als drets de propietat intel·lectual necessaris per
a la realització dels actes, amb salvaguarda d'aquells drets inherents als músics de caràcter
personal i irrenunciable en la seua qualitat d'artistes intèrprets o executants.
En particular, i entre altres, les autoritzacions s'estendran als següents usos i utilitzacions de
les imatges i continguts tant fonogràfics com audiovisuals captats, sense dret a compensació
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de cap mena en favor de la Societat Musical ni de
dels
ls seus músics (amb l'excepció dels drets
irrenunciables dels articles 108 i 113 de la Llei de Propietat Intel·lectual, abans referits):
 Fotografies/imatges digitals
 Enregistraments d'àudio
 Enregistraments audiovisuals
 Materials o publicacions impreses
 Publicacions o presentacions electròniques
 Llocs web de l'organització
 Xarxes socials de l'organització
 Uns altres de similar o anàloga naturalesa
Les entitats participants alliberen i eximeixen a la FSMCV i els seus representants de tota
responsabilitat que
ue puga derivar
derivar-se
se de l'ús de les imatges, material fonogràfic i/o audiovisual
que terceres persones alienes a la FSMCV realitzen d'aquestes, autoritzant l'ús o difusió
d'acord amb l'anterior.

CONSIDERACIONS GENERALS:
 La Junta Directiva de la FSMCV és l'òrgan encarregat de la interpretació d'aquestes
Bases davant qualsevol situació no contemplada en les mateixes d'acord amb el
Conveni signat entre Culturarts – Institut Valencià de Cultura i la FSMCV.
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 Serà la Comissió d'Intercanvis 2019, nomena
nomenada
da pel Consell Intercomarcal de
la FSMCV al març de 2019, qui tindrà, entre les seues atribucions, proposar la resolució
dels incompliments de les bases o situacions que es generen durant l'execució de tota
la Campanya.
 Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se
se en contacte amb els serveis
administratius de la FSMCV, en el següent telèfon o a través del correu electrònic:
96 353 19 43

interca@fsmcv.org

 La participació en la Campanya de Concerts d'Intercan
d'Intercanvis
vis 2019 implica la total
acceptació d'aquestes bases. Les entitats participants assumeixen, com a participants
de cadascun dels concerts, qualsevol responsabilitat civil o mercantil que puga derivar
derivarse de la seua actuació, així com l'abonament de taxes i cànons municipals o autonòmics
que puguen correspondre per l'actuació realitzada. Les despeses corresponents a la
SGAE seran suportats, tal com marca la legislació, per l'entitat organitzadora –FSMCV-.
 La revisió de la documentació per part d'un auditor e
extern
xtern ve imposada per exigència
del mecanisme de justificació de la realització de l'activitat enfront de l'òrgan
concessionari de la subvenció.
 Aquesta campanya estarà supeditada a la signatura del corresponent Conveni,
circumstància que s'anunciarà oport
oportunament
unament en la web www.fsmcv.org. En qualsevol
cas, la realització de concerts d'intercanvi abans de l'anunci d'aquesta signatura serà a
càrrec dels executants si el Conveni d'intercanvis 2019 no arribara a signar
signar-se entre
la FSMCV i el IVC-Culturarts.
Culturarts.
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ANNEX 1 – Entitats federades en FECOCOVA
Per a les entitats federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA),
la distribució de la dotació econòmica es realitzarà assignant en primer lloc la Part A i la Part B
(detallades a continuació)
ació) entre totes les entitats participants de les 4 Federacions, fins a
concloure amb l'import resultant que es distribuirà entre cadascuna de les Federacions. La
dotació econòmica que correspon a FECOCOVA es distribuirà a parts iguals entre les seues
entitats
itats federades participants (Part C).
Part A – Grups artístics diferents
Per al foment dels intercanvis entre els diferents grups artístics que formen part
de les quatre federacions es compensarà amb 250
250€ la realització de l'intercanvi
entre grups artístics
tics diferents
diferents.
Part B – Major distància geográfica
Per al foment dels intercanvis entre grups amb major distància geogràfica i per a
cobrir una part de les despeses de transport, les entitats rebran l'import que
corresponga al desplaçament efectivament realitzat d'acord amb els imports
fixats en aquest punt:
- Per cada q
quilometre
uilometre efectiu (es comptarà anada i tornada contemplantse un mínim de 25 km quan no s'aconseguisca aquesta distància) des de la
seu de la societat musical fins al lloc d
de
e realització dels intercanvis:
1,00€/Km
- L'import corresponent al quilometratge s'aplicarà únicament per una de
les actuacions a realitzar, serà en la de visita a la localitat/entitat contrària,
no en el qual s'actua com a amfitrió.
Part C La resta del que corre
corresponga a les entitats federades en FECOCOVA participants
en la campanya es distribuirà equitativament entre totes les entitats participants.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es determinarà la quantitat corresponent a
cada entitat d'acord
rd amb el nombre d'entitats que hagen presentat la seua sol·licitud. La
quantitat econòmica per a cada entitat estarà reflectida en la factura en el moment de la
justificació.
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ANNEX 1 – Entitats federades en FFCV
Per a les entitats
ats federades en la Fede
Federació de Folklore de la Comunidad Valenciana (FFCV),
(FFCV) la
distribució de la dotació econòmica es realitzarà assignant en primer lloc la Part A i la Part B
(detallades a continuació) entre totes les entitats participants de les 4 Federacions, fins a
concloure amb l'import resultant que es distribuirà entre cadascuna de les Federacions. La
dotació econòmica que correspon a FFCV es distribuirà a parts iguals entre les seues entitats
federades participants (Part C).
Part A – Grups artístics diferents
Per al foment
ent dels intercanvis entre els diferents grups artístics que formen part
de les quatre federacions es compensarà amb 250
250€ la realització de l'intercanvi
entre grups artístics diferents
diferents.
Part B – Major distància geográfica
Per al foment dels intercanvis e
entre
ntre grups amb major distància geogràfica i per a
cobrir una part de les despeses de transport, les entitats rebran l'import que
corresponga al desplaçament efectivament realitzat d'acord amb els imports
fixats en aquest punt:
- Per cada q
quilometre efectiu
u (es comptarà anada i volta contemplant-se
contemplant
un mínim de 25 km quan no s'aconseguisca aquesta distància) des de la
seu de la societat musical fins al lloc de realització dels intercanvis:
1,00€/Km
- L'import corresponent al quilometratge s'aplicarà únicament per una de
les actuacions a realitzar, serà en la de visita a la localitat/entitat contrària,
no en el qual s'actua com a amfitrió.
Part C La resta del que corresponga a les entitats ffederades en FFCV
F
participants en la
campanya es distribuirà equitativament entre totes les entitats participants.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es determinarà la quantitat corresponent a
cada entitat d'acord amb el nombre d'entitats que hagen presentat la seua sol·licitud. La
quantitat econòmica per a cada entitat estarà reflectida en la factura en el moment de la
justificació.

04/04/2019

- Pàgina 9

XVI CAMPANYA DE CONCERTS
D’ INTERCANVIS 2019
ANNEX 1 – Entitats federades en FSMCV
Per a les entitats
ats federades en la Federació de Societats Musicals
ls de la Comunitat Valenciana
(FSMCV), la distribució de la dotació econòmica es realitzarà assignant en primer lloc la Part A i
la Part B (detallades a continuació) entre totes les entitats participants de les 4 Federacions,
fins a concloure amb l'import resultant que es distribuirà entre cadascuna de les Federacions.
La dotació econòmica que correspon a FSMCV es distribuirà a parts iguals entre les seues
entitats federades participants (Part C).
Part A – Grups artístics diferents
Per al foment dels inte
intercanvis
rcanvis entre els diferents grups artístics que formen part
de les quatre federacions es compensarà amb 250
250€ la realització de l'intercanvi
entre grups artístics diferents
diferents.
Part B – Major distància geográfica
Per al foment dels intercanvis entre grups am
amb
b major distància geogràfica i per a
cobrir una part de les despeses de transport, les entitats rebran l'import que
corresponga al desplaçament efectivament realitzat d'acord amb els imports
fixats en aquest punt:
- Per cada q
quilometre efectiu (es comptarà
à anada i volta contemplant-se
contemplant
un mínim de 25 km quan no s'aconseguisca aquesta distància) des de la
seu de la societat musical fins al lloc de realització dels intercanvis:
1,00€/Km
- L'import corresponent al quilometratge s'aplicarà únicament per una de
les actuacions a realitzar, serà en la de visita a la localitat/entitat contrària,
no en el qual s'actua com a amfitrió.
Part C La resta del que corresponga a les entitats fe
federades en FSMCV participants en
la campanya es distribuirà de la següent forma: el 50% equitativament entre
totes les entitats participants de la FSMCV i el 50% restant d'acord amb el Barem
de Participació Federal aplicable en l'exercici 2019. La quantita
quantitat assignada a cada
Societat Musical correspondrà sempre al total de la factura.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es determinarà la Baremació per a la
convocatòria, i amb això, la part corresponent a cada Societat Musical. Finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds es determinarà la quantitat corresponent a cada entitat d'acord
amb el nombre d'entitats que hagen presentat la seua sol·licitud. La quantitat econòmica per
a cada entitat estarà reflectida en la factura en el moment de la justificació.
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ANNEX 1 – Entitats federades en FVDiT
Per a les entitats
ats federades en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT),
(FVDiT) la
distribució de la dotació econòmica es realitzarà assignant en primer lloc la Part A i la Part B
(detallades
allades a continuació) entre totes les entitats participants de les 4 Federacions, fins a
concloure amb l'import resultant que es distribuirà entre cadascuna de les Federacions. La
dotació econòmica que correspon a FVDiT es distribuirà a parts iguals entre les seues entitats
federades participants (Part C).
Part A – Grups artístics diferents
Per al foment dels intercanvis entre els diferents grups artístics que formen part
de les quatre federacions es compensarà amb 250
250€ la realització de l'intercanvi
entre grups artístics diferents
diferents.
Part B – Major distància geográfica
Per al foment dels intercanvis entre grups amb major distància geogràfica i per a
cobrir una part de les despeses de transport, les entitats rebran l'im
l'import que
corresponga al desplaçament efectivament realitzat d'acord amb els imports
fixats en aquest punt:
- Per cada q
quilometre
uilometre efectiu (es comptarà anada i volta contemplant-se
contemplant
un mínim de 25 km quan no s'aconseguisca aquesta distància) des de la
seu de la societat musical fins al lloc de realització dels intercanvis:
1,00€/Km
- L'import corresponent al quilometratge s'aplicarà únicament per una de
les actuacions a realitzar, serà en la de visita a la localitat/entitat contrària,
no en el qual s'actua com a amfitrió.
Part C La resta del que corresponga a les entitats federades en FVDiT
F
participants en la
campanya es distribuirà equitativament entre totes les entitats participants.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es determinarà la quantitat corresponent a
cada entitat d'acord amb el nombre d'entita
d'entitats
ts que hagen presentat la seua sol·licitud. La
quantitat econòmica per a cada entitat estarà reflectida en la factura en el moment de la
justificació.
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XVI CAMPANYA DE CONCERTS
D’ INTERCANVIS 2019
FAQ’s – PREGUNTES FREQÜENTS
1. Resum de dates
Periode d’inscripción
o Des del 15 al 31 de maig de 2019 estarà obert el període d'inscripció
mitjançant la web de la FSMCV
A més:
o Es permet la participació de qualsevol entitat que estiga associada a
qualsevol de les quatre federacions participants abans del 30 d'abril de 2019.
o Aportació de dades: Fins al 6 de maig de 2019 les entitats poden indicar a la
seua Federació corresponent amb quina unitat artística desitgen participar en
la campanya, perquè així aparega la seua entitat i unitat artística al web.
Les entitats federades en la FSMCV han d'indicar-ho
ho a través
tr
de Velneo
(Apartat Intercanvis), si en aquest apartat no troben la unitat artística amb la
qual desitgen participar han de crear
crear-la
la en l'apartat unitats artístiques i
posteriorment inscriure
inscriure-la en l'apartat Intercanvis.
Periode de concerts
o Des del 16 de juny fins al 13 d'octubre de 2019
o A més, es facilita que des del 15 de març fins al 15 de juny de 2019 es
puguen realitzar concerts sempre que:


Es comunique 10 dies abans de la celebració del concert mitjançant
correu electrònic ((interca@fsmcv.org)
interca@fsmcv.org) la data, hora, ubicació, nom, CIF i
dades de contacte de les dues entitats participants. Aquesta
comunicació haurà de rebre confirmació per part de l'organització
(FSMCV) per a poder realitzar
realitzar-se
se dins de la campanya.



Es realitze la seua inscripció mitjançant la web en les dates establides
perquè quede registrada en el sistema. Tot aquell concert que, una
vegada comunicat, no s'haja registrat en la web no es considerarà
realitzat dins de la campanya d'intercanvis 2019.
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XVI CAMPANYA DE CONCERTS
D’ INTERCANVIS 2019
Periode de Justificació
Concerts realitzats abans de l'1 de juliol de 2019:
-

De l'1 al 15 de juliol de 2019

Concerts realitzats després de l'1 de juliol de 2019:
-

15 dies després a la celebració del concert en què s'exerceix com a amfitrió

2. Quantes vegades puc participar en la campanya?
Tantes com federacions a les quals estiga adscrita la seua entitat. Així per exemple, si la
seua entitat està federada en FECOCOVA perquè té un cor i està federada al seu torn
en la FVDiT perquè té una Colla de Dolçainers, podrà realitzar d
dos intercanvis, un amb
cadascuna d'aquestes unitats artístiques.
3. Comunicar si les entitats tenen caràcter pedagògic. (Exempció SGAE)
Això cal assenyalar-ho
ho en el moment de la inscripció o de la justificació (quan se'ls
pregunte). Grups juvenils són sempre de caràcter pedagògic, també aquells que pel
seu repertori, lloc d'actuació o idiosincràsia puga fer que una activitat puga ser
catalogada com de caràcter pedagògic.
4. Mínim de participants
- Banda o grup instrumental: 15 músics/ques
- Orquestra: 15 músics/ques
ues
- Big bands: 10 músics/ques
- Cor: 15 músics/ques
- Grups de balls: 15 participants, inclòs un mínim de 4 parelles
- Colla de dolçaina i tabal: 8 músics/ques
- Rondalla i orquestra de pols i pua: 8 músics/ques
Altres grups no són admesos
esos per a la camp
campanya d'intercanvis.

04/04/2019

- Pàgina 13

