Programa Provincial “SONA LA DIPU 2018”
I. Definició, finançament i línies d'actuació:
La Diputació de València, amb l'objectiu de fomentar la creativitat musical i el llançament de
nous valors de la música en la província de València, convoca el programa SONA LA DIPU POP
ROCK per a l'any 2018.
La Diputació de València és conscient de la importància i de la necessitat de donar a conèixer,
promoure i recolzar a artistes i grups novells valencians dins del panorama musical,
promocionant-los i recolzant-los, contribuint al perfeccionament d'aquests grups i artistes, i
brindar-los la possibilitat de compartir coneixements i experiències, a través de la participació en
alguna de les línies d'actuació que s'estableixen dins del programa, com el concurs SONA LA
DIPU, i accedint a unes altres que conformen a SONA LA DIPU com un programa global que es
desenvolupa durant tot un any, i contínua el projecte d'anys anteriors.
Les línies d'actuació sobre les quals es basarà SONA LA DIPU POP ROCK per al present any
seran les següents:
1. CONCURS “SONA LA DIPU POP ROCK”.
2. FOMENT A LA PRESÈNCIA DE LES DONES A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SONA
LA DIPU POP ROCK”: “MÚSICA EN FEMENÍ”.
3. PROMOCIÓ ALS GRUPS MITJANÇANT LA PRESÈNCIA DELS PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA, EN CONCERTS SOL·LICITATS PER MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
4. REFORÇ DE LA PROMOCIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS EN “SONA LA DIPU
POP ROCK” MITJANÇANT COL·LABORACIONS I ACTUACIONS EN FESTIVALS
MUSICALS, TANT D'ÀMBIT LOCAL, NACIONAL COM A INTERNACIONAL. GIRES
D'HIVERN.
5. ACCIONS DE TUTELATGE QUE PERMETEN LA IMMERSIÓ DELS GRUPS
PARTICIPANTS EN EL MUNDO DISCOGRÀFIC, A TRAVÉS DE SEMINARIS,
CURSOS O ACCIONS SIMILARS, I QUE ELS PERMETEN ADQUIRIR ELS
CONEIXEMENTS NECESSARIS PER A PODER DESENVOLUPAR LA SEUA
ACTIVITAT DINS DEL MÓN DE LA MÚSICA.
6. PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE COMUNICACIÓ AMB L'OBJECTIU DE
MANTENIR A SONA LA DIPU COM UN REFERENT PER A LA MÚSICA EN
DIRECTE I PROMOCIONAR LES BANDES NOVELLES A NIVELL PROVINCIAL,
NACIONAL I INTERNACIONAL.
II. Desenvolupament de les línies d'actuació:
1- CONCURS “SONA LA DIPU POP ROCK”. Condicions per a la participació en el
concurs.

Per a l'any 2018 es realitzaran 6 concerts (4 pertanyents a la fase semifinal, una final, i una
presentació dels guanyadors, del concurs) pertanyents al concurs.
El caixet dels artistes serà abonat per la Diputació de València, mentre que l'organització dels
concerts serà finançada per diversos promotors. La Diputació de València no actuarà en cap dels
concerts com a promotora o organitzadora, limitant-se a abonar el caixet dels artistes “cap de
cartell”.
L'entrada dels concerts no serà gratuïta, i el preu per l'assistència serà fixat en funció de la
importància de l'artista convidat i d'altres factors objecte d'estudi, i que seran variables en funció
de la possible assistència als mateixos o d'exigències de l'artista i necessitats dels promotors per
a la realització dels concerts.
Primera. Objecte.
La Diputació de València, amb l'ànim de fomentar la creativitat musical i el llançament de nous
valors de la música entre la joventut de la província de València, convoca el concurs de PopRock SONA LA DIPU per a l'any 2018.
Segona. Requisits.
Per a participar en el concurs han de reunir-se els següents requisits:
a) Almenys la meitat dels components del grup han de residir en la província de València.
b) Els components del grup han de tenir almenys 16 anys complits el dia 31 de març de 2018. Si
hi ha components que tinguen entre 16 i 18 anys han de comptar amb el permís dels seus pares o
representants legals.
c) El grup ha de tenir quatre o més temes originals en el repertori.
d) Els grups han de cedir a la Diputació de València els drets d'imatge del grup i d'explotació dels
temes presentats al concurs, inclosa la comunicació pública a través d'internet. La Diputació
només podrà utilitzar-los per a activitats unides al nom o activitat del concurs o lligades a usos
institucionals de la Diputació de València. No obstant açò, els grups conservaran els drets de les
obres per a utilitzar-los en activitats alienes al concurs.
Per tant, no podran participar en el mateix els grups o temes que tinguen contractes d'exclusiva
amb discogràfiques que els impedisca actuar en el concurs, en els concerts que donen els
guanyadors, o gravar el CD que forma part del premi.
Els grups no podran signar contractes en exclusiva o en no exclusiva amb cap empresa del sector
discogràfic (incloent companyies discogràfiques, de management o similars) quan aquests
contractes interferisquen amb les condicions acceptades per a la participació en el concurs i
especialment amb els drets que se cedeixen a l'acceptació del programa, durant el
desenvolupament del mateix.
e) No podran participar en el concurs grups que hagen resultat guanyadors en alguna de les tres
convocatòries anteriors a la present.
Tercera. Presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de
la publicació de l’extracte de la convocatòria del concurs en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP).
La sol·licitud requerida es presentarà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València,
mitjançant el formulari de sol·licitud accessible en https://www.sede.dival.es/juventud utilitzant
certificat digital. Són admissibles els certificats que estiguen inclosos en la plataforma @signa de
validació de signatura electrònica de l'Administració General de l'Estat. Per a la utilització de
l'autenticació i signatura en la seu electrònica és necessari tenir instal·lat el programa Autofirma
del Portal d'Administració Electrònica, que pot ser descarregat gratuïtament en l'adreça:
http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html.
A la mateixa s'annexarà:
1. Una breu ressenya biogràfica del grup.
2. Quatre temes originals.
3. Una fotografia del grup. (Grandària 13 x 18)
4. A més hauran de presentar fotocòpia del DNI de cadascun dels membres del grup i el permís
dels pares o dels representants legals dels membres majors de 16 anys i menors de 18 anys.
Sempre que en el DNI no figure el domicili en la província de València s'aportarà, a més, certificat
d'empadronament en un municipi de la província de València.
La documentació annexada a la sol·licitud haurà de ser comprimida en zip contenint els
fitxers de les maquetes en format mp3.
La sol·licitud i documentació requerida podrà presentar-se, així mateix, en el Registre General de
la Diputació de València, situat en el Carrer Serrans, 2 de València, conforme al model de
sol·licitud disponible en la pàgina web del programa www.sonaladipu.es o per qualsevol de les
formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Quarta. Composició del Jurat.
El jurat qualificador, la fallada del qual serà inapel·lable, estarà format per un president, que ho
serà el de la Diputació o diputat en qui delegue, cinc vocals nomenats entre professionals de la
música i del sector discogràfic, en règim paritari, més dos suplents que cobrisquen possibles
absències, i com a secretari actuarà el Secretari General de la Diputació o funcionari en qui
delegue. Tant el President com el Secretari mancaran de capacitat de selecció i de vot a aquest
efecte de l'elecció dels grups seleccionats per al gaudi dels premis que ofereix el concurs.
El jurat qualificador haurà de comprometre's a l'assistència en tots els concerts la presència dels
quals siga determinant per a l'elecció dels finalistes i el guanyador del concurs, excepte causes de
força major, que hauran de ser justificades i acreditades amb l'antelació suficient perquè
l'organització puga convocar als membres suplents que hagueren de cobrir les possibles absències
dels jurats absents.
El jurat serà designat amb anterioritat a la publicació de l'extracte de les bases del concurs en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquena. Desenvolupament del concurs.
El concurs comptarà amb les següents fases:
1. Fase de preselecció (totes les maquetes): El jurat escollirà, d'entre totes les maquetes
presentades, als dotze grups que passaran a semifinals.
2. Semifinal (12 grups): Se celebraran quatre concerts. En cadascuna actuaran en directe tres
grups. Després de la realització dels quatre concerts, i mitjançant el sistema de selecció establit
per a la intervenció del jurat, es procedirà a alçar un acta informativa dels quatre grups que
passaran a la final.
3. Final (4 grups): La final consistirà en un concert en el qual actuaran els quatre grups
seleccionats, i on el jurat decidirà el guanyador del concurs.
Descripció dels concerts a realitzar en el desenvolupament del concurs
• Els concerts del CONCURS SONA LA DIPU 2018 (també denominats CONCERTS DE GRAN
FORMAT) seran 6 i es trobaran dividits en les següents fases:
1. SEMIFINAL: Quatre concerts, cadascun dels quals comptarà amb la presència de quatre dels
grups semifinalistes del concurs, triats pel jurat designat a aquest efecte, més l'artista o artistes
caps de cartell.
2. FINAL: un concert que comptarà amb la participació dels finalistes triats en l'anterior fase, i en
el qual el jurat triarà al guanyador del concurs; més l'artista o artistes cap de cartell.
3. PRESENTACIÓ DEL GUANYADOR: un concert que comptarà amb la presència del
guanyador de la final més l'artista o artistes cap de cartell.
• Els concerts es realitzaran en un període de dates comprès entre els dies 1 de maig al 30 de
setembre de l'any 2018. La programació de les dates dels concerts pertanyents al desenvolupament
del concurs serà competència única i exclusiva de la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat de
la Diputació de València.
• La selecció dels artistes “cap de cartell” serà competència única i exclusiva de la Delegació de
Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació de València, tractant de seguir una coherència absoluta
amb el desenvolupament del programa.
La realització dels concerts integrants del CONCURS SONA LA DIPU 2018 tindrà lloc en les
poblacions seleccionades a través de la CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE MUNICIPIS
PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS DE GRAN FORMAT INTEGRANTS DEL
PROGRAMA “SONA LA DIPU POP ROCK” 2018, l’extracte de la qual es publicarà en el
BOP, complint totes les condicions establides en l'esmentada convocatòria.
Els grups seleccionats donaran els seus concerts en ciutats de la província de València. L'ordre
d'actuació de cada grup ho decidirà l'organització tenint en compte les necessitats del muntatge i
el canvi de backline. Els membres de cada grup hauran d'identificar-se mitjançant el seu DNI o
document d'idèntica eficàcia identificativa abans de cada concert.

Una vegada seleccionats els quatre grups per a participar en la final, aquests han de presentar
còpia dels temes originals que proposen per a gravar el CD que forma part del premi, en el cas de
resultar guanyadors. El grup haurà de mantenir aquests temes inèdits fins a la gravació del CD,
cedint els drets dels mateixos a la Diputació de València fins que es realitze aquesta gravació.
Cadascun dels grups seleccionats es compromet i accepta participar en quantes accions
promocionals realitze o en les quals col·labore la Diputació de València, a fi del correcte
desenvolupament del programa (gires promocionals, actuacions, participació en festivals de
caràcter nacional o internacional o qualsevol altra activitat similar).
El jurat podrà admetre un nombre menor de temes si, al seu judici, la qualitat o durada dels
presentats ho justifica.
Sisena. Sistema d'elecció del guanyador del concurs.
A fi de diversificar i ampliar les posibilitats en els grups triats com a semifinalistes, que l'elecció
del guanyador siga el més objectiva possible i evitar les possibles limitacions que imposa el
sistema de participació de quatre grups en cadascun dels concerts de la segona fase, aquesta es
realitzarà mitjançant un sistema de puntuació durant els quatre concerts de les semifinals.
En cadascun d'ells, el jurat puntuarà d'1 a 10, per criteris, a cadascun dels grups semifinalistes
participants, i després d'haver realitzat totes les semifinals es coneixeran els finalistes que seran
quatre, no estant així limitat al fet que els finalistes procedisquen únicament de cadascun dels
esmentats concerts.
Els criteris que utilitzarà el jurat per a valorar als grups participants en el concurs seran els
següents: originalitat, creativitat, posada en escena, tècnica musical i qualitat tècnica. Cadascun
dels criteris de valoració serà tingut en compte en el mateix percentatge a l'hora de realitzar les
puntuacions per part del jurat.
Amb les quatre actes, realitzada una en cada concert de la fase semifinal, es procedirà a un
recompte de les puntuacions obtingudes pels participants i es nomenarà als quatre finalistes.
En el concert final el jurat triarà al guanyador mitjançant el mateix sistema de puntuació i es
proclamarà el guanyador que serà el participant en l'últim concert: PRESENTACIÓ DEL
GUANYADOR.
El jurat decidirà posteriorment el guanyador del premi al MILLOR GRUP DE MÚSICA EN
VALENCIÀ, mitjançant el mateix sistema de puntuació. Aquest premi pot atorgar-se o declararse desert per decisió del jurat.
Setena. Guanyador.
El grup guanyador gravarà un CD o el seu equivalent en format de VINIL a càrrec de la Diputació
de València. Els temes han de comptar amb el vistiplau de l'organització.
La Diputació de València, estableix el premi addicional per al concurs “MILLOR GRUP DE
MÚSICA EN VALENCIÀ”, el guanyador del qual gravarà un videoclip amb imatge i so

profesional (el so es gravarà en estudi i les imatges en un emplaçament situat en la província de
València, consensuat pel grup i l'organització).
Cada grup semifinalista i finalista rebrà un caixet de 500 euros (impostos indirectes no inclosos)
per cadascun dels concerts en què actue, i que formen part de la fase del Concurs.
El caixet s'abonarà complint els requisits necessaris que acrediten als seus perceptors com a
proveïdors de serveis de la Diputació, i complint amb la legislació i normativa laboral y fiscal que
corresponga per a la prestació dels esmentats serveis, sent exclusiva responsabilitat dels grups el
seu compliment. Serà aplicable la normativa vigent en el moment de la prestació del servei, i
mitjançant els sistemes de facturació regulats a aquest efecte per l'Administració Pública, i més
concretament per la Diputació de València.
Octava. Acceptació de les condicions del Programa.
L'organització es reserva el dret a expulsar a un grup si la seua conducta o actitud és considerada
perjudicial per a la imatge del concurs.
El fet de participar en el certamen implica la total acceptació i conformitat amb les condicions del
programa. Quedarà automàticament desqualificat qualsevol grup que incomplisca qualsevol de
les condicions, inclòs el seu objecte, així com els horaris d'actuació establits per l'organització.
El jurat es reserva la facultat d'interpretar les presents condicions de participació i la de realitzar
les comprovacions que estime necessàries per a valorar millor als grups, així com per a sol·licitar
als concursants, en qualsevol moment, que amplien la informació continguda en la sol·licitud.
2.-FOMENT A LA PRESÈNCIA DE LES DONES A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SONA
LA DIPU POP ROCK: MÚSICA EN FEMENÍ”
La Diputació de València, a través del seu programa SONA LA DIPU POP ROCK, realitzat des
de la Delegació de Joventut, Esports i Igualtat, pretén recolzar la presència de les dones dins del
món del Pop Rock i aconseguir una major presència de les mateixes en un món tant
empresarialment com musicalment dominat pels homes.
Per a poder optar a totes les ajudes programades l'objecte de les quals és el foment de la igualtat
dins de l'escena pop rock deuran complir-se les següents condicions:
• Les formacions hauran d'inscriure's en el concurs SONA LA DIPU POP ROCK.
• Les condicions i termes d'inscripció seran les mateixes que les establides per a la participació
en el concurs.
• Les formacions deuran comptar amb almenys un 50% de dones entre els seus i les seues
components.
La participació en el programa de foment i ajuda MÚSICA EN FEMENÍ es realitzarà de manera
independent però no excloent de les condicions establides per a la participació en el programa
SONA LA DIPU POP ROCK. Serà el jurat nomenat per al concurs qui deliberarà quina serà la
formació beneficiària de les ajudes proposades, sent exclusiva competència del mateix el nomenar
a la banda/formació designada a fi de la recepció de les ajudes establides.

El jurat podrà declarar desert el nomenament de la banda beneficiària segons els criteris que
s'estableixen per al desenvolupament del propi concurs.
Actuacions de les quals serà beneficiària la banda/formació seleccionada pel jurat:
• Gravació d'un EP (4 cançons) en format vinil o CD.
• Presentació del EP en un acte públic.
• Facilitar l'aparició de la banda/formació en mitjans de comunicació, ja siguen generalistes o
especialitzats, dins del Pla de Comunicació General del programa SONA LA DIPU POP ROCK,
incloent tractaments especials en xarxes socials així com en la pròpia web del programa
www.sonaladipu.es.
• La Diputació facilitarà a la banda/formació la possibilitat d'accedir a un màxim de 30 hores d'ús
d'una sala d'assaig, per determinar en funció del lloc d'empadronament de la majoria dels qui
participen en la seua composició.
• Actuació en un festival per determinar, i de comú acord amb la banda/formació i que,
preferiblement, tinga entre els seus objectius la presència d'igualtat de la dona dins de l'escena
Pop Rock.
La Diputació de València desenvoluparà al llarg de l'any 2018 un nou programa destinat a la
creació de bandes de Pop Rock, en les quals es promoga la presència de les mateixes dins de
l'escena Pop Rock, recolzant-se en els aspectes educatius i formatius del programa, i
desenvolupant incentius que faciliten el seu desenvolupament.
3.- PROMOCIÓ MITJANÇANT LA PRESÈNCIA DELS GRUPS PARTICIPANTS EN
EL PROGRAMA, EN CONCERTS SOL·LICITATS PER MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Aquesta activitat s'identifica plenament amb les polítiques actives que fomenta la Diputació de
València, a través del Servei de Benestar Social – Joventut, Esports i Igualtat, Per tant, atén a un
fi d'interès de caràcter cultural i juvenil, suficientment justificat en entendre que la joventut és una
de les competències atribuïdes als municipis per l'art.25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, i a la Diputació en l'art. 36 de la mateixa norma, com a entitat que ha
de prestar col·laboració necessària als ajuntaments del seu àmbit territorial per al
desenvolupament de les funcions pròpies d'aquells, i dels interessos de caràcter supramunicipal.
La sol·licitud requerida es presentarà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València,
mitjançant el formulari de sol·licitud accessible en https://www.sede.dival.es/juventud utilitzant
certificat digital. Són admissibles els certificats que estiguen inclosos en la plataforma @signa de
validació de signatura electrònica de l'Administració General de l'Estat. Per a la utilització de
l'autenticació i signatura en la seu electrònica és necessari tenir instal·lat el programa Autofirma
del Portal d'Administració Electrònica, que pot ser descarregat gratuïtament en l'adreça:
http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html.
L'adjudicació dels concerts de format senzill per a la convocatòria del programa SONA LA DIPU
POP ROCK 2018, es realitzarà per ordre d'entrada, a través del sistema de registre electrònic.
La inclusió dels municipis que ho sol·liciten en el programa SONA LA DIPU POP ROCK,
quedarà subjecta a l'acceptació per part dels municipis de les condicions especificades en la
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE MUNICIPIS PER A LA REALITZACIÓ DE

CONCERTS DE FORMAT SENZILL INTEGRANTS DEL PROGRAMA “SONA LA
DIPU POP ROCK” 2018, l’extracte de la qual es publicarà en el BOP.
La Diputació de València comunicarà als municipis beneficiaris l'adjudicació del concert amb el
termini suficient per a la realització del mateix, atenent a les dates suggerides en les peticions.
Una vegada acordades i aprovades les dates dels concerts, s'oferirà a cada municipi adjudicatari
la participació d'artistes que hagen intervingut en els programes SONA LA DIPU POP ROCK.
La Diputació de València posarà a la disposició dels ajuntaments un llistat dels grups que puguen
participar en els concerts. L'ajuntament podrà triar entre els grups disponibles i la Diputació
comunicarà a les corporacions municipals la disponibilitat de la seua elecció, atenent a les
possibilitats d'assistència dels mateixos. Els ajuntaments també podran renunciar a realitzar
directament l'elecció del grup, i suggerir el gènere musical que consideren apropiat a les seues
necessitats, quedant en tal case l'elecció del mateix al criteri de l'Adreça del programa SONA LA
DIPU POP ROCK, que procurarà atendre els suggeriments de les corporacions municipals.
Els concerts es realitzaran en un rang de dates que anirà des del dia 1 d'abril al 31 d'octubre de
2018.
La data de realització estarà subjecta a la disponibilitat d'artistes o grups de SONA LA DIPU, i la
Diputació tractarà d'atendre en totes les sol·licituds les dates suggerides pels ajuntaments que
sol·liciten la seua participació en el programa.
El caixet dels artistes, que obligatòriament hauran sigut participants del concurs SONA LA DIPU,
serà abonat per la Diputació de València, mentre que l'organització dels concerts serà finançada
pels ajuntaments o promotors en els qui deleguen aquestes corporacions municipals. La Diputació
de València no actuarà en cap dels concerts com a promotora o organitzadora, limitant-se a abonar
el caixet dels artistes.
Cada grup participant del programa en concerts sol·licitats pels municipis de la província de
València percebrà un caixet de 600 euros (impostos indirectes no inclosos) per cadascun dels
concerts en què actue.
El caixet s'abonarà complint els requisits necessaris que acrediten als perceptors de les mateixes
com a proveïdors de serveis de la Diputació, i complint amb la legislació i normativa laboral y
fiscal que corresponga per a la prestació dels esmentats serveis, sent exclusiva responsabilitat dels
grups el seu compliment. Serà aplicable la normativa vigent en el moment de la prestació del
servei, i mitjançant els sistemes de facturació regulats a aquest efecte per l'Administració Pública,
i més concretament per la Diputació de València.
4.- REFORÇ DE LA PROMOCIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS EN SONA LA DIPU
POP ROCK MITJANÇANT COL·LABORACIONS I ACTUACIONS EN FESTIVALS
MUSICALS, TANT D'ÀMBIT LOCAL, NACIONAL COM A INTERNACIONAL. GIRES
I CONCERTS D'HIVERN A ESPANYA.
Amb l'objectiu de reforçar la promoció dels grups emergents, SONA LA DIPU destinarà una part
important dels seus recursos a la presència dels grups guanyadors d'anteriors convocatòries i dels
participants de l'any 2017 en festivals tant d'àmbit local, com a nacional i internacional.

La línia de continuïtat al llarg de tot l'any de SONA LA DIPU també es manté mitjançant la
realització de gires d'hivern a nivell local i nacional, reforçant així la promoció del grup guanyador
de la present convocatòria.
Se seguiran els següents criteris:
a. FESTIVALS:
• Els festivals seran els qui manifesten el seu interès per la presència d'artistes del programa SONA
LA DIPU per a la seua intervenció i presència en el cartell dels mateixos.
• Rebuda l'esmentada sol·licitud, s'estudiarà el cost de la participació en els mateixos, que poden
diferir segons la importància del festival. L'estudi de valoració econòmica haurà d'incloure tots
els costos que impliquen tant la col·laboració que s'establisca amb l'entitat dels mateixos, com el
caixet que dega abonar-se als artistes participants.
b. GIRES DE GUANYADORS:
• La Diputació valorarà la disponibilitat d'artistes cap de cartell que puguen ajudar a la promoció
dels grups.
• S'estudiarà el cost de la realització de la gira, que pot diferir segons la importància de l'artista
cap de cartell. L'estudi de valoració econòmica haurà d'incloure tots els costos que impliquen tant
la col·laboració que s'establisca amb l'empresa organitzadora de la gira, com el caixet que dega
abonar-se als artistes participants.
c. PRESÈNCIA EN ESDEVENIMENTS O CONVENCIONS DEL SECTOR DISCOGRÀFIC
DE CARÀCTER NACIONAL O INTERNACIONAL:
• La Diputació valorarà la possibilitat d'acudir a esdeveniments o convencions de caràcter
nacional o internacional.
• S'estudiarà el cost de la presència en els esmentats esdeveniments. L'estudi de valoració
econòmica haurà d'incloure tots els costos que implique l'esmentada presència.
En tots els casos, es realitzarà un informe tècnic amb una motivació raonada i valoracions
tècniques de la importància de la realització d'aquestes accions amb la presència dels grups
proposats i la seua repercussió en la imatge dels mateixos així com del programa SONA LA DIPU
en general.
Cada grup participant del programa en concerts realitzats en festivals, percebrà, per cada concert
en què actue, el següent caixet:
• 600 euros (impostos indirectes no inclosos) si el concert es realitza en la província de València.
• 800 euros (impostos indirectes no inclosos) si el concert té lloc en municipis fora de la Província
de València, i limítrofes amb la mateixa.
• 1.200 euros (impostos indirectes no inclosos) si el concert té lloc en municipis fora de la
província de València i no limítrofes amb la mateixa.
Aquests imports de percebran complint els requisits necessaris que acrediten als perceptors de les
mateixes com a proveïdors de serveis de la Diputació, i complint amb la legislació i normativa
laboral y fiscal que corresponga per a la prestació dels esmentats serveis, sent exclusiva
responsabilitat dels grups el seu compliment. Serà aplicable la normativa vigent en el moment de

la prestació del servei, i mitjançant els sistemes de facturació regulats a aquest efecte per
l'Administració Pública, i més concretament per la Diputació de València.
5.- ACCIONS DE TUTELATGE QUE PERMETEN LA IMMERSIÓ DELS GRUPS
PARTICIPANTS EN EL MUNDO DISCOGRÀFIC, A TRAVÉS DE SEMINARIS,
CURSOS O ACCIONS SIMILARS, I QUE ELS PERMETEN ADQUIRIR ELS
CONEIXEMENTS NECESSARIS PER A PODER DESENVOLUPAR LA SEUA
ACTIVITAT DINS DEL MÓN DE LA MÚSICA.
La Diputació de València podrà organitzar, sola o en col·laboració amb qualsevol de les empreses,
col·lectius o entitats amb les quals aconseguisca algun acord, qualsevol tipus d'acció de tutelatge
o seminaris, que permeten als grups o artistes novells de la província de València adquirir un
major coneixement de les àrees sectorials de la indústria musical, que els permeta desenvolupar
la seua carrera amb possibilitats de continuïtat. Àrees i coneixement com el management, les
companyies discogràfiques, la producció i gravació, la promoció adequada dels seus materials, i
altres temes objecte dels cursos o seminaris i tractarà d'explicar, per a açò, amb reconeguts
professionals del sector. Aquests esmentats seminaris o cursos no estaran restringits als
participants en el programa i les condicions per a participar en els mateixos seran determinades
per l'organització de SONA LA DIPU POP ROCK, en cadascun dels quals es duguen a terme.
6. PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE COMUNICACIÓ AMB L'OBJECTIU DE
MANTENIR A SONA LA DIPU COM UN REFERENT PER A LA MÚSICA EN
DIRECTE I PROMOCIONAR LES BANDES NOVELLES A NIVELL PROVINCIAL,
NACIONAL I INTERNACIONAL.
La realització d'un pla de comunicació per a SONA LA DIPU POP ROCK es mostra fonamental
per al compliment dels objectius del programa: promoció dels grups participants, alhora de
reforçar la imatge de la Diputació com difusora de la cultura musical.
Tot açò inclourà una activitat permanent en xarxes socials, així com el manteniment de la web
dissenyada per a la convocatòria de l'any 2017 i la seua gestió de continguts.
Aquest Pla de Gestió Integral de Comunicació té els objectius de mostrar proximitat per part de
SONA LA DIPU i activar als seus seguidors, connectant i vertebrant a tot l'espectre de públic
interessat en la música i, per descomptat, l'objectiu principal del programa.
Els criteris per a la selecció dels desenvolupadors del Pla de Comunicació seran els següents:
• Presentació d'un projecte amb el seu pressupost corresponent i en el qual es tindran en compte
especialment els següents punts:
1. Experiència demostrada i acreditada en el desenvolupament d'estratègies de comunicació en el
sector de la música, en els quals participa SONA LA DIPU amb artistes del certamen.
2. Coneixement del desenvolupament d'estratègies perquè la presència de SONA LA DIPU en les
xarxes socials continue la trajectòria iniciada l'any 2017.
3. Estar relacionats amb els mitjans especialitzats del sector, així com amb mitjans generalistes
de tot tipus, i estar preparats per a treballar en col·laboració amb els equips de Comunicació de la

Diputació de València en l'elaboració de les estratègies de comunicació la qual cosa implicarà
una major presència en els mateixos de gran importància per al correcte desenvolupament del
PROGRAMA, ja no únicament durant el període de realització dels concerts o festivals; també a
través del desenvolupament continu que s'ha plantejat per a tot un any del PROGRAMA i que
implica des de la realització d'accions educatives, fins al plantejament de la continuïtat en la
promoció dels artistes premiats i els participants en el concurs.

