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BASES

Festival Internacional de Bandes de     Mú  sica  

PRIMERA.- El “FEM BANDA Festival Internacional de Bandes de Música de

Lleida” tindrà lloc els dies 29, 30 de juny, 1 i 2 de Juliol de 2023.

Les Bandes de música participants, actuaran en els següents llocs:

• Plaça Paeria

• Camps Elisis

• Espais alternatius de la ciutat de Lleida

• Poblacions veïnes

El Comitè Organitzador és l’òrgan de govern, administració i coordinació de tots els

aspectes del Festival.

SEGONA.- El termini d’inscripcions comprendrà des de l’1 de novembre de 2022,

fins al 15 de gener de 2023, finalitzant aquest, a les 15:00 hores del dia assenyalat

en últim lloc.

Les sol·licituds per participar en el Festival es dirigiran a:

bandamunicipal@paeria.cat

Les sol·licituds s’acompanyaran de:

• Document acreditatiu del pagament de les taxes d’inscripció (300€).

• Currículum de la Banda de Música (de no més de 300 paraules)

• 2 Fotografies de la Banda de Música

mailto:bandamunicipal@paeria.cat
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TERCERA.-  Podran participar bandes de música professionals i no professionals,

integrades en escoles de música o bé en conservatoris, pertanyents a societats o

bé a fundacions, estatals i internacionals.

Les Bandes abonaran la quantitat de 300 €, en concepte de taxes d’inscripció, al

següent número de compte bancari:

Titular: Banda Municipal de Lleida

nº de compte: ES72 0182 8140 6002 0155 5072

QUARTA.- El nombre de Bandes admeses es comunicarà, oportunament, a 

les inscrites al Festival. Tot cas de no ser admesa l’inscripció es retornarien 

les taxes.

CINQUENA.- Les dates d’actuació de les Bandes participants seran dins del 

marc del festival.

SISENA.- El Comitè Organitzador no es responsabilitza de qualsevol qüestió

legal què pugui afectar a les bandes, referent a la utilització de les partitures 

interpretades.

SETENA.- L’organització del Festival pot facilitar a les bandes participants, 

en la mesura del possible i sempre que la banda es desplaci en transport 

aeri, instruments de percussió per a realitzar  el/s concert/s, sempre i quan 

es demani amb suficient antelació.

VUITENA.- La Comissió d’Avaluació del Festival, es reunirà per determinar 

les Bandes participants.

NOVENA.- Les Bandes seleccionades, remetran abans de l’1 de març una 

descripció dels programes que interpretaran en el/s concert/s, que serà in-

closa en el material promocional del festival.
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DESENA.- Les Bandes participants, remetran abans de  l’1 de juny, el llistat dels

músics què formaran part de la seva formació en el Festival. El llistat estarà confec-

cionat per ordre alfabètic amb cognoms i nom. En aquest llistat caldrà que hi siguin

les següents dades: cognoms i noms, número de DNI dels músics i dels acompa-

nyants.

ONZENA.- Totes les Bandes participants al Festival realitzaran les següents activi-

tats:

• Una  desfilada en el marc del Festival. Aquesta desfilada finalitzarà amb la

interpretació conjunta, a càrrec de totes les bandes participants, d’una obra

d’un compositor local.

• Un Concert a una població veïna de la ciutat de Lleida de seixanta minuts

de repertori.

• Una entrada desfilant i quinze minuts, com a màxim, de Concert. A més, de

l’interpretació conjunta, a càrrec de totes les bandes participants, d’una obra

d’un compositor local.

DOTZENA.- Les Bandes participants poden acollir-se a un dels mòduls següents:

Mòdul A.-  Quota de participació individual, en règim d’allotjament i pensió com-

plerta, per tres nits i els àpats des del sopar del primer dia  al dinar del darrer,

serà de 175,00 €, per persona.

Mòdul B.-  Quota de participació individual, en règim d’allotjament i pensió com-

plerta, per dues nits i els àpats des del sopar del primer dia  al  dinar  del

darrer, serà de 120,00 €, per persona.

Mòdul C.-  Quota de participació individual, en règim d’allotjament i pensió com-

plerta, per una nit i els àpats des del sopar del primer dia al dinar del darrer, serà

de 65,00 €, per persona.
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Les bandes participants que s’acolleixin al Mòdul A, o bé al Mòdul B, i par-

ticipin en el Festival tot realitzant un concert en un espai públic d’una localitat

veïna, rebran un ajut en concepte de desplaçament per part de l’organització

de 1500 €. Val a dir que el bus per traslladar-se anirà a càrrec de la banda que

realitza l’activitat.

Els grups hauran de sortir de les habitacions al llarg del  matí  del  dia  de sortida.

Els grups que desitgin allargar/anticipar la seva estada a Lleida, restarem a la seva

disposició, per tal d’assessorar i coordinar la seva estància i excursions turístiques,

si així ho estimen oportú.

Les Bandes participants, efectuaran abans del dia 1 de març l’ingrés bancari (depe-

nent del número de participants) en concepte de reserva d’allotjament, al número

de compte següent:

Titular: Banda Municipal de Lleida

Nº de compte: ES72 0182 8140 6002 0155 5072

Nombre de participants Mòdul A Mòdul B Mòdul C

Fins a 20 participants 1000 € 600 € 400 €

Des de 21 fins a 40 2000 € 1400 € 700 €

Des de 41 fins a 60 3000 € 2100 € 1100 €

Des de 60 fins a 80 4000 € 2600 € 1300 €

Més de 80 participants 5000 € 3100 € 1500 €
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Igualment, abans del dia  1 de juny, les diferents bandes participants, efectuaran

l’ingrés bancari amb la totalitat de la reserva. Qualsevol modificació feta a partir

d'aquesta data serà sotmesa a la penalització que determini l'establiment  hoteler.

Un cop efectuada la transferència bancària, caldrà adreçar per e-mail a: 

bandamunicipal@paeria.cat  ,   el justificant de pagament, què acrediti l’ingrés al

compte.

TRETZENA.- Les Bandes que no s’acullin a cap dels mòduls de la base dotzena,

podran utilitzar el menjador del Festival, d’acord amb  les següents tarifes:

• Músics I Acompanyants : 1 tiquet de 12 €, vàlid per un àpat

Si desitgen acollir-se a aquestes condicions, caldrà que abans del dia 15 de juny,

efectuïn l’ingrés bancari, detallant el dia, l’àpat (dinar/sopar)  i   el   nombre  de  ti-

quets  sol·licitats,  en concepte de reserva de menjador, al compte:

              Titular: Banda Municipal de Lleida

Nº de compte: ES72 0182 8140 6002 0155 5072

Un cop efectuada la transferència bancària, caldrà adreçar per e-mail a: 

bandamunicipal@paeria.cat,  el  justificant  de  pagament,  què  acrediti  l’ingrés  al

compte.

CATORZENA.- El Comitè Organitzador prendrà les mesures adients, per tal d’asse-

gurar el  correcte  desenvolupament  del  Festival.  En  el  cas  que calgués inter-

rompre qualsevol actuació, per causa justificada, el   Comitè acordarà el més ade-

quat per la seva posterior realització.

Aquest Comitè Organitzador, també es reserva el dret a modificar les dates i/o llocs

de celebració previstos en la base primera, comunicant-ho a les bandes participants

amb una antelació de 15 dies, almenys.

mailto:bandamunicipal@paeria.ecat
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QUINZENA.-  Les  Bandes   que   un   cop   seleccionades,   no   participin en el

Festival, tret de causa greu que ho justifiqui, quedaran  inhabilitades per poder par-

ticipar en el mateix per un termini de tres anys consecutius i no se’ls hi retornarà les

taxes.

SETZENA.- L’incompliment de qualsevol dels períodes establerts per la presentació

de la documentació, comportarà la pèrdua de la plaça de participació en el Festival.

DISETENA.-  La participació en aquest Festival, comporta la cessió a la Comissió

Organitzadora,  dels  drets  d’imatge  i  so,  així  com de  la documentació  aportada

segons les bases.

DIVUITENA.- Les  decisions preses per el Comitè Organitzador, referents a l’exe-

cució del desenvolupament de les presents Bases, seran inapel·lables.

DINOVENA.- Les sol·licituds per participar al Festival s’ajustaran obligatòriament al

model adjunt.

Les  transferències  bancàries  es  realitzaran  en  euros,  i  les  comissions adients,

seran a compte de l’entitat interessada.

VINTENA.-  Cadascuna de les bandes seleccionades es comprometrà a signar un

document conjuntament amb l’Organització, mitjançant el qual, quedaran pre-

cisats tots els  detalls  operatius  referents  a  la  seva  participació  en  el  “Fem

Banda, Festival Internacional de Bandes de Música, de Lleida”.

VINT-I UNENA.-  En el suposat què, l’escrit de les presents bases, comportés una

interpretació dubtosa, deguda al redactat dels diferents idiomes utilitzats, estarà a

les bases en català, la interpretació correcta.
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VINT-I-DOSENA.- La inscripció en el Festival, implica la complerta   acceptació de

les Bases, així com, de les decisions adoptades per la Comissió Organitzadora en

la realització, desenvolupament, interpretació i en totes les qüestions no previstes

en aquestes bases. Les societats o entitats vinculades a les bandes participants en

el Festival, amb renuncia expressa, al seu propi fur, i per aplicació del què es dis-

posa a l’article 55, de la llei d’Enjudiciament Civil, es sotmetran al fur i a la com-

petència territorial dels Jutjats i Tribunal de Lleida, i dels seus superiors jeràrquics

immediats,  per aclarir  qualsevol   conflicte d’interès, sorgit  amb motiu d’aquestes

bases, de la convocatòria i de la celebració  del “Fem  Banda,  Festival

Internacional  de  Bandes   de Música,   de Lleida”.
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BUTLL  ET  Í     D’  INSCR  IPC  IÓ  

Festival de Bandes de Música

Sr/Sra                                                                                                                                                                                    

En representació de:                                                                                                                                                                

En qualitat de (Càrrec):                                                                                                                                                            

Amb Domicili Social:                                                                                                                NIF.                                       

Localitat                                                                                  C.P.                           Província                                                  

Telèfons:                                                                            e-mail                                                                                    

Número de Compte Bancari (IBAN)                                                                                                                               

Pàg.web                                                                                                                                                                            

EXPOSA:

Que la societat que representa, està assabentada de la convocatòria de participació del Fem Banda Festival

Internacional de Bandes de Música de Lleida, organitzat per la Banda Municipal de Lleida, que tindrà lloc els

dies 29, 30 de juny, 1, i 2  de juliol de 2023.

SOL·LICITA:

Participar en el Festival, d’acord amb les Bases de la convocatòria 

FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA.

Segons s’especifica en les bases, ens acollim al mòdul següent:

Mòdul Règim d’allotjament Núm.músics Núm.acompanyants Total

Mòdul A Pensió completa 3 nits

Mòdul B Pensió completa 2 nits

Mòdul C Pensió completa 1 nit

Cap

Per la present, confirmo que el dia d’arribada és el següent:                              i el dia de sortida:                             

Indica que la seva Societat Musical coneix integrament les referides Bases i es compromet a acceptar-les i

acatar-les. 

El nom del Director és:                                                                                                                                                         

Nombre total de músics:                                                                                                                                                      

Nombre total d’acompanyants:                                                                                                                                           

Adjunto document del pagament de les taxes d’inscripció

Adjunto currículum de la Banda de Música 

Adjunto dues fotografies de la Banda de Música

A                                            ,               d                                              de 20   

Signat i segellat
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