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MÚSICS AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN 
Circuit de concerts per al foment del turisme 

a la Comunitat Valenciana 
 

-Bases- 
 
 

 
 
 

1. OBJECTE 
 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la participació en la campanya 
“Músics amb Denominació d'Origen - Circuit de concerts per al foment del 
turisme a la Comunitat Valenciana” organitzat per la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant FSMCV) i patrocinat per 
Turisme Comunitat Valenciana. 
 
En el marc del conveni de la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana, es 
planteja la present campanya amb la finalitat de fomentar i incentivar el 
turisme en la nostra Comunitat. 
 
Per això, la present campanya consistirà en la realització de 25 concerts per 
part de les unitats artístiques de 25 Societats Musicals federades al llarg de tot 
el territori de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'oferir una agenda 
cultural i així aportar al posicionament turístic de l'any 2022. Aquests concerts 
s'efectuaran preferentment en algun dels municipis i localitats d'interés 
turístic, secundant així el compromís existent entre totes dues entitats. No 
obstant això, es tindran en consideració tots els projectes presentats. 
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2. SOL·LICITUDS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 
Les sol·licituds es realitzaran via telemàtica des de la plataforma de gestió 
Velneo de la FSMCV, en l'apartat Campanyes: “Músics amb D.O.” on les 
Societats Musicals indicaran la data, hora i lloc del concert i adjuntaran a la 
sol·licitud de participació un document en el qual s'indicaran els següents 
apartats: 
 

1. Breu presentació de la Societat Musical. 
2. Localitat/municipi de la Societat Musical. 
3. Data, hora i localitat/municipi d'origen i de realització del concert. 
4. Projecte musical en el qual s'especifiquen les obres a interpretar i la 

unitat artística amb número de músics participants. (Incloure en aquest 
apartat l'interés turístic de la data seleccionada en el municipi/localitat 
proposada). 

5. Nombre de músics participants. 
6. Formulari “Músics amb D.O.” emplenat: 

https://forms.gle/qDTeQ3CAKd44fUHDA  
 

 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 16 de maig i 
finalitzarà el 29 de maig de 2022. 
 
Perquè la inscripció siga efectiva, les Societats Musicals que es presenten han 
de pujar a la plataforma el document de sol·licitud degudament emplenat 
amb les dades sol·licitades anteriorment. Ha de tindre's en compte que les 
Societats Musicals només podran sol·licitar la participació en la convocatòria 
d'un únic concert en un únic municipi o localitat. 
 
MOLT IMPORTANT: Qualsevol petició de modificació dels termes 
inicialment expressats 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 mateixa plataforma d'inscripció i amb una antelació a la 
celebració de l'acte no inferior als 7 dies, per al seu estudi, valoració, i 
acceptació expressa, si escau. La resposta es realitzarà via email a l'entitat 
interessada. 
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3. PROCÉS DE SELECCIÓ 

 
La selecció dels participants serà realitzada entre aquelles societats musicals 
sol·licitants inscrites en forma i termini, prenent com a criteri la valoració de la 
sol·licitud presentada en la qual s'avaluarà: 
 

1. La pertinença de la Societat Musical en la localitat o municipi en la qual 
es realitza el concert (2 punts). 

2. La qualitat del projecte presentat (fins a 6 punts). 
3. Participació d'unitats artístiques de més de 35 músics (1 punt). 
4. Entitats amb músics participants en la campanya “Músics amb DO” (1 

punt). 
 
En cas d'empat entre dos o més societats musicals federades es prendrà com 
a referència la de major barem de participació federal. Tindran preferència 
aquelles que no hagen participat en el “Circuit de Concerts-Músics amb D.O.” 
2020, 2021, “Música a la Llum” i “Cicle de Concerts CaixaBank de Música de 
Cambra de les Societats Musicals”. El procés de selecció serà comunicat des 
de l'aplicació de gestió Velneo, dins de l'apartat de Campanyes, a les societats 
musicals participants. També se'ls enviarà un correu electrònic notificant la 
publicació de les adjudicacions. 
 
 

4. DIFUSIÓ 
 
La FSMCV facilitarà en format digital el cartell de la campanya. Aquest 
s'enviarà per correu electrònic a les societats musicals participants. 
 
La FSMCV donarà cobertura i publicitat a tots i cadascun dels concerts en els 
seus mitjans de difusió habituals. No obstant això, les Societats Musicals 
participants podran 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 
“Músics amb Denominació d'Origen - Circuit de concerts per al foment del 
turisme a la Comunitat Valenciana”. 
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5. DATES I FORMAT DELS CONCERTS 
 
Els concerts se celebraran entre el 15 de juny i el 31 d'octubre de 2022 en 
dates de marcat interés turístic. Tindran preferència els concerts celebrats en 
època estival i a l'aire lliure (descartant-se els espais privats) d'unitats 
artístiques completes. 
 
Els concerts inclosos 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. 
 
Per a la realització dels concerts la unitat artística executant ha de 
comptar amb un mínim de 25 músics. 
 

6. DOTACIÓ 
 
La FSMCV a través del Conveni amb Turisme Comunitat Valenciana, dotarà 
amb mil euros (1.000 €) en concepte de contraprestació de serveis a 
cadascuna de les Societats Musicals participants en la campanya per la 
realització del concert corresponent. 
 
 

7. JUSTIFICACIÓ 
 
Per a iniciar el procés de justificació s'ha d'emplenar l'Enquesta d'Avaluació de 
la present convocatòria. Aquesta enquesta s'emplenarà en línia després de la 
realització dels concerts. 
 
Una vegada emplenada l'enquesta en línia, s'habilitarà l'opció dins de la 
plataforma VELNEO 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. 
 
Una vegada descarregats aquests documents, s'entregaran a través de la 
mateixa plataforma juntament amb els dos següents: 
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✓ Un programa que reculla les obres interpretades en el concert realitzat. 
 

✓ Una fotografia de l'esdeveniment en la qual s'aprecie el nombre de 
participants i la cartelleria de la campanya. 
 

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

8. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ 
 
La FSMCV comunicarà per correu electrònic a les entitats participants l'inici del 
termini de justificació dels concerts que s'estendrà 10 dies hàbils. 
 
 

9. PAGAMENT DE LES FACTURES 
 
La FSMCV liquidarà les factures directament als comptes bancaris assenyalats 
per les societats musicals. 
 
 

10.  DRETS DE LA 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. 
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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 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 tendits 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 
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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. 
 

11. 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  turisme@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 pel concert realitzat. 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. 
 
La Junta Directiva de la FSMCV serà l'encarregada de vetlar pel correcte 
emplene de les bases. En cas de no respectar-se alguna de les normes 
establides en elles, no es percebrà la dotació econòmica de 1.000€ amb 
què es veu remunerada la participació en aquesta campanya. 
 
En cas que tornem a unes mesures sanitàries extraordinàries, l'organització es 
reserva la capacitat de modificar aquestes bases en conseqüència. 
 
Aquesta campanya estarà supeditada a la signatura del corresponent 
Conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i la FSMCV, circumstància que 
s'anunciarà oportunament en la web www.fsmcv.org. En qualsevol cas, la 
realització dels concerts abans de l'anunci d'aquesta signatura serà a 
càrrec dels executants si la modificació del Conveni del 2022 no arribara a 
signar-se entre la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana. 
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