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Bases do PROGRAMA OUTRA+ OUTRA 2014 para a promoción musical de bandas de 
música de calquera estilo musical, corais e grupos de cámara 
 
 
A Excma Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Paideia Galiza, titular do 
Estudio de Gravación MANS, (no sucesivo, a Organización) convocan o PROGRAMA 
OUTRA+ OUTRA 2014 para a promoción musical de bandas, corais e grupos de cámara (no 
sucesivo, o Programa), para a cofinanciación dun programa de gravacións dirixido ás 
agrupacións anteriormente sinaladas, co obxectivo de fomentar o desenvolvemento 
estratéxico do sector da música na provincia da Coruña, apoiando ás formacións musicais 
co fin de facilitar a súa difusión, e impulsar o seu desenvolvemento e crecemento na zona. 

 

O Programa OUTRA+OUTRA 2014 rexerase polas seguintes bases: 

 
1. Poderán participar no Programa agrupacións musicais tales como bandas de música, 

corais, grupos de cámara, tunas, etc, da provincia da Coruña, que se atopen 
incluídas na Rede Cultural da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2014 ou 
na próxima quenda de solicitudes de 2015. 
 

2. As agrupacións candidatas optarán a unha subvención da Deputación Provincial da 
Coruña por importe de dous mil novecentos euros (2.900 €) para a gravación de 
1.000 copias en formato CD no Estudio de Gravacións MANS.  

 
O número máximo de subvencións a conceder pola Deputación Provincial da Coruña 
na presente convocatoria serán seis (6). 
 

3. Para elo, as agrupacións interesadas deberán cubrir o formulario de solicitude que 
poderán atopar na páxina web www.mans-paideia.es, achegando o currículo da 
agrupación, sinalando os seus integrantes e cadro instrumental.  

 

A presentación de solicitudes levarase a cabo no Estudio de Gravacións MANS, 
situado no Polígono de Pocomaco, parcela D22, C.P. 15190, en A Coruña, dende o 
día 1 de xuño de 2014  ata cubrir o número de subvencións, e cun prazo máximo 
sinalado ata o 31 de marzo de 2015.  

 

Non será aceptada ningunha solicitude presentada fora de prazo. 

 
4. A presentación da solicitude por parte das agrupacións no marco do presente 

Programa, implica a aceptación das presentes bases por todos os membros da 
agrupación e o seu compromiso de asumir a porcentaxe do custo total da 
grabación do CD que lle corresponde. 
 

5. Rexeitaránse e non se terán por válidas aquelas solicitudes que non cumpran os 
requisitos mínimos requeridos. 

 
6. Tras a recepción de solicitudes, a selección das agrupacións que poidan resultar 

http://www.mans-paideia.es/
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beneficiarias da devandita subvención levarase a cabo por parte dunha Comisión 
mixta evaluadora formada por representantes da Fundación Paideia Galiza e a 
Deputación Provincial da Coruña. 

 
7. A selección das seis agrupacións beneficiarias da subvención terá lugar atendendo a 

orde de presentación de solicitudes e unha vez verificado o cumprimento dos 
requisitos esixidos para ser beneficiarias da axuda. 

 
O resultado desta selección será publicado o día quince de cada mes na páxina web 
de www.mans-paideia.es, ata a cubrir a totalidade das axudas convocadas. 

 
8. Subvención: Cada unha das agrupacións seleccionadas terá dereito a beneficiarse 

dunha axuda para a gravación e edición de 1.000 copias en formato CD no Estudio de 
Gravacións MANS, no que se incluirá a edición, mestura, e masterización en sistema 
de gravación a disco duro PRO Tools HD3. 
 
De ditos exemplares 30 copias quedarán en poder da Organización (25 copias para a 
Deputación Provincial, 3 copias para o seu depósito legal e 2 para Fundación Paideia 
Galiza), para contribuir a súa difusión realizando unha distribución gratuita, e os 
restante serán entregados á agrupación.  
 
A gravación producirase durante unha xornada continua, na que poderán facer uso 
do piano existente nas instalacións. Asimesmo, durante a gravación os integrantes da 
agrupación terán a súa disposición un servicio de café. 
 
A data de gravación será determinada entre a agrupación e o Estudio de Gravación 
MANS  entre o 1 de xuño de 2014 o 30 de abril de 2015 sempre e cando haxa 
dispoñibilidade no Estudio. 

 
9. O deseño do CD e do librillo interior será realizado polo Estudio de Gravación MANS, 

sen que en ningún caso poidan facerse cambios no deseño base establecido por este. 
Unha vez gravado o CD, a agrupación disporá dun prazo de 10 días naturais para 
enviar os textos e unha foto para a súa inclusión na portada e librillo, sempre e cando 
se reciban en formato e calidade que se indique. A non aportación dos textos e fotos 
indicados pola agrupación no prazo sinalado, implicará a súa renuncia a subvención, 
coa conseguinte paralización da edición do CD, e a perda da cantidades abonadas 
pola agrupación ata a data (50% da súa aportación á gravación do CD). 
 
Dende o envío á agrupación da maquetación do deseño do CD,  a agrupación contará 
cun novo prazo de 10 días naturais para a súa revisión e para solicitar, no seu caso, a 
inclusión de posibles cambios (unha soa vez) ou mostrar a súa conformidade ao 
deseño con carácter previo o seu envío á imprenta. Transcurrido o prazo indicado 
sen que a agrupación se manifestase respecto a este extremo, entenderase que 
mostra a súa conformidade co deseño remitido e facultará á Organización para 
continuar cos trámites pertinentes para a edición do CD.  
 

http://www.mans-paideia.es/
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10. Asimesmo, por parte da Organización levarase a cabo a gravación dun CD 
recopilatorio do Programa OUTRA+OUTRA 2014, no que se incluirá un tema de cada 
unha das agrupacións seleccionadas, procedendo á edición de 1.000 unidades deste 
CD. 
 
As agrupacións decidirán o tema do CD a incluir no recopilatorio no prazo de dez días 
seguintes a gravación do CD. Transcorrido dito prazo sen manifestarse de forma 
expresa respecto a súa preferencia, a Organización poderá decidir respecto o tema a 
incluir no recopilatorio. 
 
Cada unha das agrupacións seleccionadas percibirá 100 copias deste CD 
recopilatorio, quedando á disposición da Organización as copias restantes para a 
promoción das agrupacións musicais da Rede Cultural da Deputación e a súa difusión 
realizando unha distribución gratuita. 

 
11. O custo total da gravación e edición do CD ascenderá a tres mil setecentos catorce 

euros (3.714 euros), máis IVE, percibindo a agrupación beneficiaria unha axuda de 
2.900 euros. 
 
A agrupación deberá proceder a aboar o cincuenta por cento (50%) da súa 
aportación á gravación do CD, no prazo máximo de dez días antes do inicio da 
gravación, mediante ingreso en conta titularidade da Fundación Paideia Galiza que se 
determine. A falta de abono de dita cantidade no prazo indicado, implicará a súa 
renuncia a subvención outorgada e, por ende, a gravación do CD. 
 
O pago do cincuenta por cento (50%) restante, deberá ser aboado do mesmo xeito 
pola agrupación uns días (2-3 días) antes da recepción das copias correspondentes 
dos CD gravados. 

 
12. As agrupacións participantes que resulten beneficiarias da axuda aceptan e autorizan 

a que os seus nomes e axudas obtidas poidan aparecer mencionados nas páxinas 
web das entidades organizadoras, ou en calquera outro soporte comercial, 
publicitario ou medio de comunicación que poida utilizarse a fin de informar e facer 
público o resultado da convocatoria. Asimesmo, as agrupacións que resulten 
beneficiarias da gravación e edición do CDs ao recibilos e aceptalos, comprometense, 
no caso de que así fora requerido pola Organización, a facilitar unha imaxe da 
agrupación e/ou que se lles fotografíe co fin único de dar publicidade ao citada 
convocatoria.  
Asimesmo, a Organización reservanse o dereito á difusión das gravaciones 
realizadas, sempre e cando esté vinculado á difusión do Programa. 
 

13. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
Protección de Datos de Carácter Persoal, na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de 
Servicios da sociedade da información e comercio electrónico e demáis disposicións 
dictadas no seu desenvolvemento, informase ás agrupacións participantes que os 
datos personais obtidos no marco da presente convocatoria serán recollidos pola 
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FUNDACION PAIDEIA GALIZA, ou a través de outras entidades que leven a cabo a 
xestión ou tramitación dos datos (encargado do tratamento), e incorporaranse ao 
correspondente ficheiro automatizado da Fundación PAIDEIA GALIZA “Certámenes 
y concursos”. Os seus datos serán utilizados para a xestión administrativa e 
comercial da convocatoria. Como usuarios podrán en calquera momento exercitar 
de maneira gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, 
indicándoo á Fundación Paideia Galiza, coa referencia “Programa OUTRA+ OUTRA 
2014”, que é a estes efectos o Responsable do Tratamento de Datos (CIF G-
15798655, con domicilio na Praza de María Pita, 17, 15001 A Coruña, teléfono 981 
22 39 27, número de fax 981 22 46 59 e correo electrónico lopd@mans-
paideia.com). A estes efectos, deberá identificarse mediante a aportación de 
fotocopia do seu D.N.I. 

 
14. No caso de que a organización celebrase un acto oficial de entrega e recepción das 

copias do CD no Estudio de Gravación MANS, as agrupacións beneficiarias poderán 
asistir asumindo todos os gastos derivados do mesmo (viaxe, aloxamento, 
manutención,…).  

 
No caso de que a recepción dos CDs teña lugar nun lugar distinto do Estudio de 
Gravación, a solicitude da agrupación, esta asumirá os custos de envío ao lugar 
designado ao efecto por ela.  

 
15. A Organización non asumirá ningún tipo de gasto adicional que os estrictamente 

derivados da axuda que se concede nos termos recollidos nestas bases. 
  
 
 
 
 
 
 
 


