Cultura
ACTUACIONS MUSICALS PROVÍNCIA CASTELLÓ
-Bases1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la participació en la campanya
“Actuacions Musicals de la Província de Castelló” organitzat per la Federació
de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant FSMCV) i
patrocinat per l'Excma. Diputació de Castelló.
En el marc del conveni entre la FSMCV i l'Excma. Diputació de Castelló, es
planteja la present campanya amb la finalitat de fomentar i incentivar la cultura
i la música a la província de Castelló després de la crisi generada per la COVID19 a través de les societats musicals.
Per això, la present campanya consistirà en la realització de 81 actuacions
musicals (concerts) per part de 81 Societats Musicals federades de la
província de Castelló en els seus respectius municipis.
2. CONCERTS
La present campanya no requereix d'una inscripció prèvia a la realització dels
concerts. Les societats musicals participants hauran de realitzar el concert fins
al 20 de desembre de 2020.
Han de tindre en compte que una vegada realitzada l'actuació, compten amb
un termini màxim de 4 dies naturals per a comunicar la data de concert i
presentar els materials justificatius.

3. DIFUSIÓ
La FSMCV facilitarà en format digital el cartell de la campanya, que s'enviarà
per correu electrònic a les societats musicals participants al costat de les bases
d'aquesta.
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Les SSMM hauran d'enviar amb antelació suficient a comunica@fsmcv.org el
cartell del concert perquè la FSMCV done cobertura de les actuacions en
els seus mitjans de difusió habituals. No obstant això, les Societats Musicals
participants podran a més realitzar la difusió que creguen oportuna d'aquesta
activitat, al seu càrrec, i mitjançant els seus propis mitjans o la contractació
d'aquests, citant sempre que es tracta d'una activitat dins de la campanya
“Actuacions musicals de la província de Castelló” patrocinada per l'Excma.
Diputació de Castelló.

4. DATES I FORMAT DE LES ACTUACIONS MUSICALS
Les actuacions musicals (concerts) es realitzaran fins al 20 de desembre de
2020.
Les actuacions musicals incloses dins de la present campanya tindran una
duració aproximada de 45 minuts i la societat musical participant sol·licitarà,
quan corresponga, el preceptiu permís d'ocupació de la via pública a
l'Ajuntament de la seua localitat. El repertori a elegir és de lliure elecció i ha de
comunicar-se en el projecte presentat en justificació de la campanya.
A més, les societats musicals hauran de participar realitzant les actuacions
musicals sempre respectant la normativa i les mesures de seguretat marcades
segons la legislació vigent en matèria de la crisi ocasionada per la COVID-19.
5. DOTACIÓ
La FSMCV a través del Conveni amb l'Excma. Diputació de Castelló, dotarà amb
quatre-cents quaranta euros (440 €) en concepte de contraprestació de
serveis a cadascuna de les Societats Musicals participants en la campanya per la
realització de l'actuació musical corresponent.
6. COMUNICACIÓ DADES CONCERT I JUSTIFICACIÓ
El procediment es realitzarà via telemàtica des de la plataforma de gestió
Velneo de la FSMCV, en l'apartat Convocatòries: “Actuacions musicals –
Província de Castelló”
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Les Societats Musicals comunicaran les dades del concert indicant la data,
hora, lloc, codi postal i població del concert.
Per a iniciar el procés de justificació s'ha d'emplenar l'Enquesta d'Avaluació de
la present convocatòria. Aquesta enquesta s'emplenarà en la mateixa
plataforma Velneo després de la comunicació de les dades del concert.
Una vegada emplenada l'enquesta, s'habilitarà l'opció dins de la plataforma
VELNEO de:
✓

Adjuntar memòria de l'activitat realitzada:
1.
2.
3.
4.
5.

✓

Breu presentació de la Societat Musical.
Localitat/municipi de la Societat Musical.
Data, hora i direcció de realització del concert.
Obres interpretades
Unitat artística, nombre de músics participants.

Cartell definitiu del concert amb els logos aportats per la FSMCV per a
la present campanya, especificant el canal/canals de difusió emprats.

Una vegada adjuntats els documents, s'habilitarà l'opció de:
✓ Descarregar un certificat acreditatiu de l'efectiva realització del concert.
Aquest certificat haurà de ser emplenat, signat i segellat.
✓ Descarregar la Factura justificativa, en la qual haurà d'aparéixer
obligatòriament: la data, núm. de factura, núm. de compte bancari IBAN.
Aquesta factura haurà d'anar signada i segellada.
Després de descarregar aquests documents, s'entregaran a través de la mateixa
plataforma signats i segellats.
7. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ
El termini de justificació finalitza 4 dies naturals a comptar des de l'endemà a
la realització de l'actuació musical.
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8. PAGAMENT DE LES FACTURES
La FSMCV liquidarà les factures directament als comptes bancaris assenyalats
per les societats musicals quan el procés de justificació estiga correctament
finalitzat per cadascuna de les participants.

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE
La participació comportarà de manera automàtica l'autorització en favor de la
FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(FSMCV) per a realitzar 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 MUSICALS 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 Llei 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 Dades (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, quedant així mateix autoritzada la
FSMCV per a poder-lo difondre i publicar en diversos mitjans sempre de
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conformitat al preceptuat en les presents bases i dins de les activitats que li són
pròpies a la FSMCV i els seus fins socials.
Les entitats 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 de cap mena en favor de la Societat Musical
ni dels 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 puga derivar-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.
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10. CONSIDERACIONS GENERALS
Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb els serveis
administratius de la FSMCV, en el següent telèfon o a través del correu
electrònic:
96 353 19 43

gestorsculturals@fsmcv.org

La participació en la present convocatòria implica la total acceptació d'aquestes
bases. Les entitats participants assumeixen, com a participants qualsevol
responsabilitat civil o mercantil que puga derivar-se de la seua actuació, així
com l'abonament de taxes i cànons municipals o autonòmics que puguen
correspondre per l'actuació musical realitzada. Les despeses corresponents a la
SGAE seran suportats, tal com marca la legislació, per l'entitat organitzadora (la
FSMCV).
La Junta Directiva de la FSMCV és l'òrgan encarregat de la interpretació
d'aquestes Bases davant qualsevol situació no contemplada en aquestes.
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