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Núm. 10104
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores del funcionament del Catàleg virtual d’arts en viu “Escènics” de la Diputació de Girona 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment les Bases específiques 
reguladores del funcionament del Catàleg d’arts en viu “Escènics” de la Diputació de Girona, i la convocatòria corresponent, 
el text de les quals es transcriu a continuació:

“BASES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DEL CATÀLEG VIRTUAL D’ARTS EN VIU ESCÈNICS”

1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar l’ordenació del catàleg virtual d’arts en viu Escènics i el seu contingut i 
funcionament operatiu.
El catàleg virtual d’arts en viu Escènics de la Diputació de Girona és un banc d’informació de propostes escèniques i musicals. 

1.1.  Escènics és un aparador de la creació i la imaginació que contribueix al fet que els artistes professionals i amateurs 
(individuals o col·lectius) de les terres de Girona facin visibles les realitzacions de les arts i la cultura.

1.2.  Escènics és un espai virtual de difusió d’oferta artística a l’abast dels programadors públics, privats i d’iniciativa social: 
ens locals, equipaments culturals, centres cívics, associacions o particulars que busquen espectacles.

2. Procediment de concessió 

El catàleg Escènics s’emmarca en l’activitat de foment que la Diputació de Girona exerceix en l’àmbit de les seves competències 
i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència, igualtat i no-discriminació, amb adequació 
a l’ordenament jurídic.
El catàleg virtual d’arts en viu Escènics és de caràcter i prestació voluntaris per part de la Diputació, i d’ús gratuït pels 
anunciants i els usuaris. Correspon a la Diputació de Girona la potestat de modificar i suprimir el catàleg Escènics per  raons 
d’interès públic. En aquest cas els anunciants/proveïdors no tindran dret d’indemnització. Tanmateix, la Diputació es reserva 
el dret a desestimar la inclusió d’un determinat espectacle en els supòsits següents:

a)  L’activitat pot afectar drets constitucionalment o estatutàriament protegits o pot suposar un demèrit per al prestigi de la 
institució.

b)  L’activitat no compleix les determinacions de les presents Bases reguladores.
c)  La sol·licitud conté dades falses.
d)  Per qualsevol altra circumstància justificada.

La inclusió al catàleg Escènics no suposa relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre el 
proveïdor d’informació artística i els programadors en relació amb la Diputació de Girona.
El catàleg virtual d’arts en viu Escènics està adscrit a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació 
de Girona, a qui en correspon la gestió.

3. Destinataris

Poden concórrer al catàleg Escènics les companyies, grups, col·lectius i intèrprets professionals i amateurs de les diferents 
disciplines de les arts de l’espectacle que tinguin el seu domicili fiscal acreditat en un municipi de les comarques gironines. 
Els seus espectacles constitueixen la base de l’oferta.
Els proveïdors d’Escènics estan obligats a:
a) Dur a terme l’activitat oferida segons el contingut de la sol·licitud presentada. L’incompliment d’aquesta condició 
comportarà l’exclusió de l’oferta al catàleg d’Escènics.
b) Complir els preceptes de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
L’explotació de l’oferta per part dels artistes és a compte i risc seu. La responsabilitat civil en l’execució de les activitats és de 
qui les duu a terme. Serà responsabilitat del programador el fet que les instal·lacions per al desenvolupament de les activitats 
disposin dels corresponents permisos i autoritzacions que hi siguin d’aplicació.
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4.  Àmbit objectiu

Els espectacles es catalogaran dins els camps i modalitats ampliables que es relacionen a continuació. S’haurà de formular 
una inscripció per cada espectacle.

Arts escèniques
Teatre adult
Teatre infantil
Teatre familiar
Titelles
Contes i narracions
Arts i músiques del carrer
Animació i cercaviles
Animació Infantil
Diables i bestiari
Colles castelleres
Gegants i capgrossos
Arts del circ i de la pista
Música i cant
Balls i danses

5. Propietat intel·lectual

Els proveïdors d’Escènics estaran obligats a respectar els drets d’autor i els drets afins en relació amb l’obra o espectacle 
que presentin, i assumiran qualsevol responsabilitat, de forma exclusiva, que se’n derivi en cas d’incompliment d’aquesta 
obligació.
Amb la finalitat de difusió i publicitat, els proveïdors autoritzen la Diputació de Girona a utilitzar el nom o altres signes 
distintius o identificadors de l’artista o grup i la seva obra, així com els materials de presentació que lliurin. La Diputació de 
Girona també els podrà utilitzar en memòries de les seves activitats o en documents anàlegs, sigui quin sigui el seu suport o 
format.

6. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada 
o pel representant legal de la companyia o empresa. 
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
s’han de presentar de la forma següent: 

•  Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 

•  Forma convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona) o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent:
a)  Fotocòpia del document d’identitat (DNI) de la persona que signa la sol·licitud.
b)   Fotocòpia del document d’identificació fiscal (NIF) de la persona física o jurídica.
c)  Autorització per tal que la Diputació de Girona sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a 

la Tresoreria de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i socials. 
L’autorització s’inclourà en el formulari de la sol·licitud.

d)  Declaració responsable conforme el sol·licitant disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys 
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i perjudicis derivats de l’exercici de l’activitat. La declaració s’inclourà en el formulari de la sol·licitud.
e)  Per als grups o intèrprets professionals, cal adjuntar, a més, la documentació següent: habilitació empresarial o 

professional que sigui exigible per a l’exercici de l’activitat; per tal de confirmar-ne la professionalitat.
f)  Una imatge de cada espectacle en format digital: fitxer JPEG de 1024 x 778 píxels, pes màxim 2Mb. Caldrà lliurar-la 

adjunta a un missatge a l’adreça electrònica escenics@ddgi.cat amb indicació del nom del remitent, codi de grup i codi 
de l’espectacle (per cada una de les imatges).

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el 
termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat, 
s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de 
subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada 
i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. 

7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

L’àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l’expedient. 

Les activitats d’instrucció comprendran:
• Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.
• La inscripció serà efectiva després que la Diputació de Girona l’hagi validat i notificat al grup interessat.

8. Contingut

Al catàleg d’Escènics constaran les dades següents:

Dades del grup / intèrpret:
Denominació artística del grup o intèrpret
Web del grup o intèrpret
Adreça electrònica

Contacte:
Nom
Adreça electrònica

Espectacles:
Sinopsi
Fitxa artística
Fitxa tècnica
Currículum

Contacte:
Nom
Telèfon
Mòbil
Adreça electrònica

9. Gestió de baixes i modificacions

Els grups del catàleg d’Escènics es podran donar de baixa o fer modificacions durant els terminis d’inscripció.

10. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats 
col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de 
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21 de desembre.

11. Avaluació dels grups per part dels ajuntaments programadors

Els grups del catàleg d’Escènics seran valorats pels ajuntaments que els contractin. La valoració dels municipis es farà sobre 
dos paràmetres i en un interval de l’1 al 5 (de menys a més):

a)  Valoració artística i de qualitat de l’espectacle: escenografia, vestuari, música, direcció.
b) Valoració sobre compliment contractual: actitud, relació, responsabilitat, compliment.

La valoració que facin els ajuntaments serà pública i es podrà consultar al web del catàleg d’Escènics.
La valoració es podrà tenir en compte per a l’actualització / inscripció al catàleg. La Diputació de Girona es reserva el dret a 
no incloure-hi aquells grups que hagin estat valorats molt negativament.

12. Verificació

La Diputació de Girona pot realitzar les verificacions que cregui oportunes sobre la conformitat, veracitat i exactitud de les 
dades que comuniquin i declarin les persones i grups inscrits al catàleg d’Escènics.

13. Principis ètics i de conducta

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, 
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran 
de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions 
següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
b) corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos 

derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o 

ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres 

persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 

de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 
transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

14. Avís legal del lloc web

L’avís legal del lloc web queda fixat amb la redacció següent:
Aquest lloc web i el domini són propietat de la Diputació de Girona amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, 17004 
Girona, CIF 1700000 A, tel. + 34 972 185 000 i adreça electrònica diputacio@ddgi.cat.
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen 
a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat l’ús. La Diputació presenta aquests continguts en el seu lloc amb 
finalitats d’informació i per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris del lloc poden utilitzar aquests 
continguts amb les finalitats descrites. De forma general en queda prohibida la transformació o alteració. La Diputació de 
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Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que 
vulneri els drets de propietat intel·lectual.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o 
que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no serà responsable del 
mal ús que en poguessin fer els usuaris.
La Diputació de Girona compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 
La Diputació de Girona entén que en el moment d’emplenar els formularis que figuren en el lloc, el proveïdor es considera 
suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n 
derivarà. De forma general el proveïdor autoritza amb aquest acte la Diputació de Girona a tractar les dades per a les finalitats 
expressades en cada cas i, per tant, l’autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).
El proveïdor del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Girona podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol 
mitjà a la Diputació.
La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes 
galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que 
s’estableix entre ell i el lloc web de la Diputació. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació 
dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’obtenció de dades personals identificatives 
de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control 
de les galetes. Pot ser advertit abans de la instal·lació de les galetes i, si així ho vol, impedir-la.

La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les 
transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions 
i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
La Diputació de Girona no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable 
dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o 
desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació. 
Tampoc no es fa responsable dels retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o 
sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per 
terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. La Diputació de Girona no garanteix 
la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible 
advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, 
configuració i continguts del web, així com també l’oferta de continguts i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
L’usuari es compromet a utilitzar el web de forma correcta i lícita. La Diputació de Girona rebutja tota responsabilitat que es 
derivi de la mala utilització dels continguts.

La Diputació de Girona no es fa responsable:

-  Del contingut, l’exactitud i l’actualització de la informació que prové dels proveïdors d’Escènics.
-  De l’ús que facin tercers de la informació continguda a Escènics.
-  De l’ús que els menors facin del web. 
-  Del fet que els continguts del web puguin ferir la sensibilitat de menors o persones adultes. És responsabilitat dels pares 

vetllar per l’ús correcte d’Internet i acompanyar quan naveguin.
-  Dels perjudicis que es puguin ocasionar per la no-disponibilitat del servei a  temps complet, tant per causes alienes com 

pròpies.
- Dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés, de l’ús o de la mala utilització dels continguts del web.
-  De cap mena de decisió que prengui l’usuari que hagi confiat en la informació o en les dades facilitades o subministrades 

per aquest entorn, o de qualsevol acció que dugui a terme.

La Diputació de Girona durà a terme les accions que calguin per restablir la situació en cas que tingui coneixement d’algun 
acte il·lícit o il·legítim. Així mateix, la Diputació de Girona es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts 
i informacions del catàleg d’Escènics.
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles 
conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, i en seran els jutjats de 
Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es 
produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que 
li pogués correspondre.
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15. Acceptació

La presentació de la sol·licitud d’inscripció a Escènics implica el coneixement i acceptació de les condicions que determinen 
les presents Bases reguladores.

16. Règim normatiu

A tot el que no estigui previst en aquestes Bases reguladores s’aplicarà la normativa vigent i, si escau, ho resoldrà la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona.

17. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la 
Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació 
dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

18. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i 
seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

19. Informació

El Servei de Cooperació Cultural facilitarà assessorament i orientació a tothom qui ho sol·liciti. El text de les presents Bases 
reguladores i el model normalitzat d’inscripció s’exposaran al web de la Diputació de Girona.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.  D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona

Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als quals en aquestes Bases reguladores s’utilitza la forma del masculí 
genèric s’han d’entendre aplicables, indistintament, a dones i homes. 

Disposició derogatòria

Quan entrin en vigor aquestes Bases reguladores del funcionament del catàleg virtual d’arts en viu Escènics de la Diputació 
de Girona, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, d’igual rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut 
d’aquestes Bases.

Disposició final

Aquestes Bases reguladores entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona”.

Les bases anteriorment relacionades es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius

Girona, 22 de novembre de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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