
CONCELLO DE CARBALLO | Concellería de Cultura 
P1501900C 
Pazo da Cultura. Rúa do Pan, s/n Carballo (A Coruña)   
T 981 704 300  www.carballo.gal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

SR. ALCALDE -  PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLO  

  

CONVENIO DE ACTUACIONS MUSICAIS 
A FAVOR DE GRUPOS DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL, MASAS CORAIS, ORQUESTRAS, CONXUNTOS 

E BANDAS DE MUSICA 2017 

SOLICITUDE DE ACTUACIÓN  

DATOS DA ACTUACIÓN 

Lugar da actuación .................................................................................... Data ..................... Hora ....................... 

Motivo da actuación ......................................................................... Duración ......................................................... 
Tipo de actuación .............................................. Sistema de Acceso .......................................................................  

                                                     (Pasarrúas, Concerto, Exhibición)                                                                .    (Libre/Con Entrada/Con Invitación/Só para socios)  

Programa previsto da actividades (especificar actos e horarios) ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indicar se solicitan máis actuacións do Convenio para a mesma actividade   Si   Non   

Cales …………….................................................. Motivo ……………………………………………………………….. 

 

PRESENTAR POLA AGRUPACIÓN MUSICAL 20 DÍAS ANTES DA CELEBRACIÓN DA ACTUACIÓN 

E SEMPRE ANTES DO 30 DE SETEMBRO 
COAS SINATURAS DA AGRUPACIÓN MUSICAL E DA ENTIDADE QUE RECIBE A ACTUACIÓN 

DATOS E CONFORMIDADE DA AGRUPACIÓN MUSICAL  

 

D./Dna. ...................................................................................................................................................................... 

con NIF ................................................ e enderezo a efectos de notificación en ..................................................... 

  ..................................................................................................................................................................., e-mail 

................................................................................ e teléfono/s ..................................................................... como 

representante da Agrupación Musical ....................................................................................................................... 

solicito e dou a miña conformidade para a realización da actuación baixo as condicións sinaladas nesta 

solicitude  de acordo coas Bases do Convenio Musical asinado entre esta Agrupación Musical e o Concello de 

Carballo en Carballo no ano 2017. 

 

Carballo, .......... de ........................... de 2017 

 

 

Asdo.: O/A REPRESENTANTE DA AGRUPACIÓN MUSICAL 

A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN  AUTORIZACION PARA A REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN  

Data de autorización ….. /…../.… Autoriza ………………………………………… Excepcionalidade ……………..……… 

10 DÍAS DESPOIS DA PRESENTACIÓN DESTA SOLICITUDE CONSULTEN NA CONCELLERÍA DE CULTURA SE TEÑEN AUTORIZACION 

A autorización estará condicionada ao cumprimento do establecido no Convenio, á distribución territorial entre 
entidades e ao interese cultural. Comunicación de autorización DATA ………………………… PERSOA ………………..…………………… 

 

MOTIVO REXEITAMENTO …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CONTRATACIÓN (a cubrir pola administración) 

 Prazo de solicitude (data de rexistro: ……………………………………………………..) 20 días antes da actuación 

 Actividade sen ánimo de lucro 

 Duración mínima da actuación (30/50 min gaitas) 

 Lugar de actuación (fóra da súa parroquia  /distribución territorial / parroquia distinta á do ano anterior) 

 Entidade solicitante (asociacións, comisións festas, entidades culturais /sociais sen ánimo de lucro e domicilio social en Carballo) 
 

 

OBSERVACIÓNS  …………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................. 

DATOS DA ENTIDADE QUE SOLICITA A ACTUACIÓN 

Nome da entidade ....................................................................................................................................... con CIF 

................................... e enderezo en ...................................................................................................................... 

A presentación desta solicitude implica a autorización ao Concello de Carballo para facer as consultas a outras administracións que considere oportunas. 

De conformidade coa la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), infórmase que os datos suministrados neste formulario poden pasar a formar parte 

dun ficheiro automatizado de titularidade do Concello de Carballo, cuxa finalidade é a xestión da convocatoria para a que se presenta esta solicitude. O responsable do tratamento dos datos recollidos 

será a Concellaría de Cultura, con enderezo en Praza do Concello, s/n 15100 Carballo. O Concello de Carballo e a Concellaría de Cultura comprométense a adoptar as medidas de seguridade que 

correspondan en cumprimiento do establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición, entregando o formulario disposto para tal finalidade no Rexistro de Entrada Municipal, no enderezo electrónico lopd@carballo.org ou chamando ao tfno.981 704 703. 

mailto:lopd@carballo.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS ACTUACIÓNS INCLUIDAS NO CONVENIO 

Número de actuacións por agrupacións: As agrupación musicais asinantes de convenios específicos en desenvovemento deste convenio deberán 
realizar dúas (2) actuacións, segundo as solicitudes presentadas polas entidades culturais e nos lugares que determine o Concello de Carballo. 
Lugar de actuación: Co fin de fomentar o máximo intercambio e coñecemento das distintas agrupacións do Concello, realizaranse as actuacións fóra da 
parroquia na que estean domiciliadas e só se autorizará unha actuación do Convenio por cada evento e/ou día, independentemente da súa duración 
ou programa e actividades; esta deberá realizase nunha parroquia distitna á do ano anterior. Se as agrupacións pertencen a unha entidade entenderase 
como domicilio da agrupación o da dita entidade e, no caso de que o grupo non forme parte de ningunha entidade, considerarase que o domicilio do grupo é o da 
maioria dos membros que a integran. No caso de agrupacións musicais no casco urbano de Carballo, a limitación do lugar de actuación circunscribirase ao 
barrio no que está domiciliada a agrupación. 
Amplificación: As agrupacións deberán aportar os instrumentos musicais que precisan, así como a amplificación mínima para realizar a actuación. Se o espazo 
onde se realiza require dunha amplificación especial, esta será responsabilidade da entidade organizadora da actividade. 
Duración da actuación: O tempo mínimo de duración da actuación será de 30 minutos para todas as agrupacións participantes, excepto para os grupos de 
gaitas, que deberán actuar durante un mínimo de 50 minutos. No caso de que o tempo de actuación tivera que ser inferior ao establecido deberá comunicárselle 
ao Concello de Carballo o motivo, que poderá autorizar ou non a realización da actuación. 
 
OBRIGAS DAS ENTIDADES SOLICITANTES DAS ACTUACIÓNS 

a) Proporcionar locais ou instalacións adecuadas para a realización da actuación e cubrir os riscos de accidentes ou os de responsabilidade civil 
que se poidan derivar da realización das actuacións. 

b) Organizar as actuacións velando polo seu correcto desenvolvemento. 
c) Realizar a difusión da actividade, facendo constar nos materiais de difusión e publicidade a financiación e do Concello de Carballo, 

acompañada se procede, do logotipo correspondente, nun lugar e tamaño destacado con respecto a outros posibles colaboradores. 
d) Expedir o documento acreditativo da realización das actuacións. 
e) No caso de que se realice, o material gráfico correspondente á publicidade da actividade (carteis, revistas...) estará redactada en 

galego. 
f) Colaborar no seguimento ou solicitude de información que realice o Concello. 
g) Estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e facerse cargo do pago dos Dereitos de Autor xerados na actuación. 

 
PRAZOS DE ENTREGA DE SOLICITUDES E CERTIFICADOS DE ACTUACIÓNS  

ENTREGA DE SOLICITUDES 
As agrupacións musicais asinantes deste convenio ou as entidades culturais ou sociais –sen ánimo de lucro- que organicen actividades que inclúan 
actuacións musicais e desexen programar unha actuación dunha agrupación musical que forme parte deste convenio, deberán presentar no Rexistro 
Xeral do Concello de Carballo unha solicitude no prazo mínimo de 20 días naturais antes da celebración da actuación e, en todo caso, antes do 30 
de setembro. 
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 
- No prazo dun (1) mes despois da realización da actuación. 
- Se a actuación se realizara despois do 16 de outubro, o certificado de actuación deberá presentarse de forma inmediata e, en todo caso, antes do 15 de 
novembro. 
 

AUTORIZACIÓN da actuación pola Concellería de Cultura: 10 días despois da presentación desta solicitude. 
Dez (10) días despois da presentación da solicitude da actuación, as agrupacións musicais deberán consultar á Concellería de Cultura, se teñen a 
autorización para realizar a actuación. 
A autorización desta actuación estará condicionada ao cumprimento das claúsulas establecidas neste convenio, así como a criterios de distribución 
territorial e entre entidades solicitantes das actuacións, e ao interese cultural e social da actividade para a que se solicita a actuación. Só se autorizará 
unha actuación do Convenio por cada evento –independentemente  da súa duración ou programa de actividades- e esta deberá realizarse 
nunha parroquia distinta á do ano anterior.  
 
DESPOIS DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN  
Unha vez realizada cada actuación, a efectos de que o Concello de Carballo aboe á agrupación musical o importe das actuacións realizadas, as 
agrupacións asinantes do Convenio deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello de Carballo a seguinte documentación: 
- Certificado da actuación expedido pola entidade solicitante, e coa conformidade da agrupación musical, segundo modelo proporcionado polo Concello. 
- Factura da agrupación musical emitida pola persoa xurídica á que pertence ou pola persoa física que a represente á que a nome do Concello de 
Carballo polo importe correspondente á actuación realizada, segundo o tipo de agrupación e os importes previstos na Base 2 deste Convenio (impostos 
incluídos). 
A factura presentarase co detalle dos impostos que sexan de aplicación en cada caso (IRPF e/ou IVE, segundo proceda) 
- Certificado bancario que acredite a titularidade da cuenta e o IBAN da mesma. 
- Autorización para que o Concello de Carballo poida obter a certificación acreditativa de que a entidade está ao corrente nas súas obrigas coa Axencia 
Tributaria, ou o certificado da Axencia Tributaria. 
- O Concello comprobará de oficio que a entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello de Carballo. 

 

DATOS DA ENTIDADE QUE RECIBE A ACTUACIÓN (SOLICITANTE DA ACTUACIÓN)  
 

D./Dna. ....................................................................................................................................................................... 

con NIF ................................................ e enderezo a efectos de notificación en ..................................................... 

........................................................................................................................................................................., e-mail 

...................................................................................... e teléfono/s ...................................................................., en 

representación de ....................................................................................................................................................... 

 

Carballo, ............ de ................................... de 2017 

 

 

 

 

Asdo.: O/A SOLICITANTE DA ACTUACIÓN 
 

 

 

A presentación desta solicitude implica a autorización ao Concello de Carballo para facer as consultas a outras administracións que considere oportunas. 
De conformidade coa la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), infórmase que os datos suministrados neste formulario poden pasar a formar parte 
dun ficheiro automatizado de titularidade do Concello de Carballo, cuxa finalidade é a xestión da convocatoria para a que se presenta esta solicitude. O responsable do tratamento dos datos recollidos 
será a Concellaría de Cultura, con enderezo en Praza do Concello, s/n 15100 Carballo. O Concello de Carballo e a Concellaría de Cultura comprométense a adoptar as medidas de seguridade que 
correspondan en cumprimiento do establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición, entregando o formulario disposto para tal finalidade no Rexistro de Entrada Municipal, no enderezo electrónico lopd@carballo.org ou chamando ao tfno.981 704 703 

mailto:lopd@carballo.org

