
DINAMIZACIÓN CULTURAL.

Finalidade e obxectivo:

Co obxecto  de contribuír  á  difusión  e  á  promoción  da música,  o  teatro  e  a  danza  de 
carácter  amateur  na nosa cidade,  facilitando o coñecemento  das actividades  que,  neste 
ámbito, se están a producir, e o seu achegamento ós nosos barrios e parroquias, o Concello 
de Ferrol convoca este programa de Dinamización cultural.

 Solicitudes

a) Para realizar actuacións:
Os grupos participantes deberán presentar a folla de solicitude (Anexo III) no Rexistro 
xeral do Concello de Ferrol, xunto coa documentación esixida.
Poderán participar no programa os grupos e as agrupacións inscritas no Rexistro municipal 
de entidades cidadás, nas seguintes categorías:

 Música:  Bandas de música, Bandas de gaitas, Corais, Música clásica, Rondas, 
Orquestras, Cantareiras,  Grupos Folk, Rock, Pop, Lixeira,  Electrónica,  Tecno, 
Jazz, Blues, Soul, Tunas, Charangas, Solistas, outros...

 Danza: Tradicional galega, contemporánea, clásica, outros....
 Teatro: Clásico, Moderno, Títeres, Maxia, Ilusionismo, outros...

Unha vez confeccionado o catálogo de grupos, as Asociacións deberán achegar antes 
do  11 de maio

- Solicitude (Anexo I) 
- Ficha sobre o local e a súa equipación (anexo II). 
- Memoria cos datos básicos da programación solicitada (número de actuacións, días, 

horas, título das obras -si o tiveran-, nome do grupo, lugar da actuación e custo).

Condicións:

 As actuacións serán públicas  e gratuítas e non poderán ser utilizadas en actos privados.
 Poderanse solicitar ata 3 actuacións de artistas en solitario ou agrupacións artísticas que 

se encadren dentro dalgunha das categorías establecidas.
 Poderanse realizar dúas reservas para substituír aquelas actuacións adxudicadas que se 

anulen.
 O custo de cada actuación non poderá superar os 300€, incluíndo o caché dos artistas e 

calquera outro gasto asociado á realización da actividade.

 O Concello de Ferrol aboará a correspondente factura nas seguintes condicións:
o A factura será do artista ou grupo que actúe.
o Deberá  emitirse  contra  o  Concello  de  Ferrol  (Nif:  P1503700E)  e 
presentarse no Rexistro xeral.



o Achegarase tamén unha certificación expedida polo secretario da entidade 
encol da realización da actuación.
o

Obrigas:

Serán obrigas das Asociacións de Veciños:

 Proporcionar locais axeitados para a realización das actuacións.
 Organizar as actuacións velando polo seu correcto desenvolvemento, achegando 
o persoal de vixiancia que se precise.
 Distribuír os carteis anunciadores.
 Expedir documentos acreditativos da realización das actuacións.
 Someterse ás actuacións de comprobación e control do Concello.
 Presentar  antes  do 30 de  novembro:  memoria  xustificativa  da realización  das 
actuacións e exemplares de todos os materiais demostrativos que se poidan achegar 
(fotografías, dípticos, carteis, etc.).

Serán obrigas dos artistas:

 Realizar as actuacións nos lugares sinalados polas A.VV.
 Aboar os gastos de transporte e seguros de equipos de actuación e material, e os 
gastos de personal.
 Aboar  os  impostos  e  Seguridade  social  e  da  Sociedade  xeral  de  autores  de 
España, no caso de non estar exentos.
 Expedir facturas legais polas actuacións realizadas.
 Achegar todo o equipo necesario para poder levar a cabo a actuación (piano, 
equipo de son...).

Ferrol, 28 de marzo de 2012.
O Concelleiro delegado de Cultura e Universidade

Asdo: Manuel-Reyes García Hurtado


