BASES DO PROGRAMA “BUXIGANGA PROXECTO TEATRAL
AFECCIONADO 2017”
A Área de Turismo e Cultura ten entre as súas competencias, contribuír á difusión
do teatro na vertente afeccionado en entidades pertencentes á provincia de Lugo e ao
mesmo tempo a de potenciar a actividade cultural que se desenvolve nos distintos
concellos de Lugo.
As actuacións do programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado, 2017”
desenvolveranse en dúas quendas e os Concellos e asociacións deberán solicitar as
correspondentes representacións:
 Quenda A: desde o 1 de maio até o 31 de xullo.
 Quenda B: desde o 1 de agosto até o 31 de outubro.
As actuacións que se leven a cabo programaranse en fin de semana (sábado e domingo)
nos meses nos que haxa programación.
No Programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2017” poderán participar
como colectivos teatrais as asociacións que posúan un grupo de teatro afeccionado, que
teñan residencia na provincia de Lugo e que estean legalmente constituídas. Os grupos
terán dereito a realizaren dentro dos circuítos un máximo de tres funcións e un mínimo de
unha dependendo, lóxicamente, da demanda existente, da disponibilidade dos grupos
participantes e da aceptación por parte dos solicitantes da actuación.
Este Programa vai dirixido tanto aos Concellos da provincia, que poderán solicitar
actuacións para se acolleren a este programa, como a aquelas asociacións sen ánimo de
lucro da provincia, que estean xuridicamente constituídas e que teñan entre as súas
finalidades a promoción da cultura.
Como en anos precedentes, os cachés das actuacións serán os seguintes:
 Grupos de 6 a 8 persoas: 500 €/función (tendo as 3 representacións 450
€/función)
 Grupos de 9 a 12 persoas: 750 €/función (tendo as 3 representacións 700
€/función)
 Grupos de 13 ou máis persoas: 850 €/función (tendo as 3 representacións 800
€/función)
A Área de Turismo e Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións,
que todos os solicitantes (os Concellos e as asociacións legalmente constituídas) deberán
asumir o pagamento do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e
concedidas. O resto do seu caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da
Deputación de Lugo (Área de Turismo e Cultura). Neste senso, os grupos actuantes
deberán facturarlle á Deputación de Lugo, o 80% do custo da actividade teatral e o 20% ao
Concello ou asociación organizadora da función.
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Por outra banda, co obxectivo de axudar a cubrir ese 20% co que contribúen
asociacións e Concellos, estes poderán cobrar unha entrada simbólica que en ningún caso
poderá superar os tres euros (3 €).
Non obstante, a porcentaxe que aboará a Deputación (ata un 80% máximo do custo da
actividade), estará condicionada a cantidade que o Concello/Asociación solicitante poda
recadar – se fose o caso de cobrar entrada simbólica-. No caso que ésta supere o 20% do
caché da actuación, a porcentaxe a aboar polo solicitante beneficiado da actuación será o
total da recadación, debendo a Deputación aboar o grupo teatral a porcentaxe restante ata
o pagamento do cento por cento da actuación. Neste senso, os grupos actuantes deberán
facturarlle á Deputación de Lugo, o 80% (como máximo) do custo da actividade teatral e o
20% (como mínimo)ao Concello solicitante da función. Por esta razón, non se pagará os
grupos de teatros mentres o beneficiario da actuación ( Concello beneficiario) non
achegue o certificado de actuación onde constará a recadación total obtida pola
representación teatral – no caso de tela- e a copia do ingreso bancario ca porcentaxe de
pago efectuado o grupo de teatro actuante.
De tal xeito que, a vista do sinalado, atoparémonos con 3 variantes tipolóxicas (por
número de actuantes e por custo da representación):
Grupos de 6 a 8 persoas: O custo por representación é de 500 €/ función,
correspondéndolle á Deputación aboar o 80 % do custo total; é dicir 400 €. Deste xeito as

asociacións/concellos corresponderíalles aboar o 20 % do custo total, é dicir 100 €.
Sinalar que se o grupo de teatro se acolle por completo ao programa e realiza as tres
funcións dentro dos circuítos o custo de cada representación diminúe até os 450 €,
correspondéndolle á Deputación aboar 360 € (80 %) e as asociación/concellos 90 € (20
%)
Grupos de 9 a 12 persoas: O custo por representación é de 750 €/ función,
correspondéndolle á Deputación aboar o 80 % do custo total; é dicir 600 € e as
asociación/concellos beneficiarios 150 € (20 %), para o caso de tratarse de unha soa
actuación. Sinalar que se o grupo de teatro se acolle por completo ao programa e realiza
as tres funcións dentro dos circuítos o custo de cada representación diminúe até os 700
€, correspondéndolle á Deputación aboar 560 €/función (80 %) e as
asociación/concellos beneficiarios 140 €/función (20 %), no suposto de acollerse a 3
representacións.
Grupos de 13 ou máis persoas: O custo por representación é de 850 €/ función,
correspondéndolle á Deputación aboar o 80 % do custo total; é dicir 680 € e as

asociación/concellos beneficiarios 170 € (20 %), para o caso de tratarse de unha soa
actuación. Sinalar que se o grupo de teatro se acolle por completo ao programa e realiza
as tres funcións dentro dos circuítos o custo de cada representación diminúe até os 800
€, correspondéndolle á Deputación aboar 640 €/función (80 %) e as
asociación/concellos beneficiarios 160 €/función (20 %), no suposto de acollerse a 3
representacións.


A efectos do pagamento, só se contabilizarán como membros reais do grupo
aqueles que efectivamente participasen na/s representación/s, reservándose a
Deputación a capacidade para pedir información ás Asociacións e/ou Concellos
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programadores para saber cal é o número de actores e actrices que levaron a cabo
as funcións, e axustándose o pago á realidade da actuación.

De acordo coas presentes estipulacións, os Concellos e as entidades solicitantes
das actuacións deberán aceptar as condicións deste programa, e por tanto quedan
obrigados a:
a) Aboar a parte correspondente do caché do grupo que actúe (20% do custo total
da actuación concedida), reservándose a Deputación a facultade de requirir, se
é o caso, a presentación de documentos que xustifiquen o pago das actuacións
adxudicadas. (Anexo 5)
b) Para lle facer fronte a ese 20%, os Concellos e asociacións organizadoras
poderán cobrarlles aos espectadores unha cantidade simbólica que nunca
deberá superar os tres euros. A Deputación deberá ser informada a través do
anexo 3, das cantidades concretas que recaden, así como do número de
espectadores que presencian a peza.
c) Inscribirse no programa Buxiganga en tempo e forma (Anexo 4). Unha vez
inscritos, dende a web da Área de Turismo e Cultura poñerase a disposición
das entidades solicitantes das pezas de teatro, un informe explicativo no que se
proporciona información dos grupos de teatro incluídos dentro dos circuítos
deste 2017. Posteriormente, unha vez rematado o prazo de adhesión (de
grupos/ e tamén de solicitudes de actuacións) a Área de Turismo e Cultura
elaborará un documento informativo das actuacións a realizar na anualidade
2017. Non obstante, sublíñase que será a Deputación quen debe organizar e
dar o visto e prace ao cronograma de actuacións.
d) Establecer un local axeitado para desenvolver as representacións.
e) Nomear unha persoa responsábel que se faga cargo da promoción do evento e
do óptimo desenvolvemento da actividade.
f) Utilizar o idioma galego nos carteis anunciadores e en toda a propaganda que
se faga do evento.
g) Expedir documentos acreditativos da realización das actuacións concedidas:
declaración, certificación ou calquera outro no que se acredite a realización da
actuación.
h) Comunicarlle á Deputación Provincial o enderezo do lugar onde se van levar a
cabo as representacións, así como os planos dixitalizados onde se vai realizar a
representación e fotografías do lugar.
i) Aboarlles aos grupos a porcentaxe do importe da actuación correspondente ás
actuacións adxudicadas. A Deputación resérvase a facultade de requirir a
presentación dos documentos que xustifiquen o citado pagamento.
j) Distribuír os carteis anunciadores do programa enviados dende a Deputación.
En toda a publicidade que se faga a maiores deberá figurar que a actuación
pertence ao Programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado, 2017” xunto
co logo da Área de Turismo e Cultura da Deputación de Lugo. Esta última
poderá, se o considera necesario, solicitar a xustificación da citada publicidade.
k) Deberán poñerse en contacto coa Área de Turismo e Cultura se xorde calquera
tipo de inconveniente que non permita desenvolver a actuación na data
acordada.
l) Non se poderán programar estas actuacións teatrais durante a celebración de
festas ou mostras, pois a concepción de Buxiganga é a de ser complementaria á
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programación cultural que se desenvolve nos diferentes concellos da provincia
de Lugo e non substitutiva desta.
m) Se algún dos solicitantes de anos anteriores non ten satisfeito a súa parte
económica aos grupos participantes no programa, a Deputación reservase o
dereito a non concederlles actuacións dentro do Proxecto Buxiganga 2017 .

→De igual xeito, a Deputación de Lugo comprométese a lles aboar a porcentaxe do
80% da actuación ao grupo ou grupos participantes neste programa, e en todo caso,
sempre que se acredite a realización da actuación, aínda no caso de que houbese algún
incumprimento de carácter formal por parte da entidade solicitante da actuación.
Ademais a Deputación comprométese a:
-Decidir e distribuír o cronograma espacial e temporal das solicitudes.
-Cantas outras situacións se deriven do contido estrito deste programa.
→ Polo que respecta aos grupos participantes no Programa “Buxiganga Proxecto
Teatral”, as súas obrigas para se acolleren a este programa de difusión do teatro na
vertente de teatro afeccionado son:
a) Seren asociacións culturais legalmente constituídas. Non poderán formar parte do
proxecto Buxiganga, escolas municipais, grupos escolares ou universitarios e
grupos profesionais.
b) Contar cunha sede na provincia de Lugo que non sexa unicamente social, senón
que se realice nese mesmo espazo a actividade teatral : ensaios, actividades.
c) Presentar unha memoria anual das actividades que desenvolvan no rexistro da
Deputación para informar sobre as actividades que desenvolveron durante o ano.
d) Inscribirse no Programa Buxiganga en tempo e forma.
e) Realizaren as actuacións nos lugares e horas asignados pola Deputación de Lugo.
f) A de lle expediren á Deputación as facturas legais e a declaración responsable
(documento que se lles fornecerá desde a Área de Turismo e Cultura)
correspondentes ás actuacións realizadas, tendo en conta que a Deputación só
aboará o 80 % do custo total de cada actuación, quedando a cargo do Concello ou
da asociación solicitante o 20 % restante. Estas facturas deberán presentarse na
Área de Turismo e Cultura da Deputación de Lugo, inmediatamente despois de
facer a representación.
g) Deberán poñerse en contacto coa Área de Turismo e Cultura se xurdise calquera
tipo de inconveniente que non permita levar a cabo a actuación.
h) Deberán facer constar que a actividade a subvenciona a Área de Turismo e Cultura
da Deputación de Lugo.
i) A utilizaren o idioma galego nas representacións das actuacións.
j) Reinvestir o diñeiro que recaden nas funcións na formación dos actores e actrices
e na mellora do seu equipo técnico.
k) As obras que se presenten para os circuítos nunca poderán superar as 10 funcións
dentro de Buxiganga durante varios anos.
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l) Poderase presentar unha obra; de formato infantil/adulto ou rúa/sala.
m) As obras de teatro deberán cumprir cuns mínimos e máximos temporais. Se se
trata dunha peza infantil (40 minutos – 60 minutos)/ adulto (50 minutos – 90
minutos).
n) Os grupos terán que contar co seguro pertinente para a realización das obras de
teatro, e para eses efectos deberán cubrir o modelo de declaración xurada
recollido nas bases. A Deputación queda exenta de calquera responsabilidade
derivada deste programa, incluídas as derivadas das situacións que se poidan
producir non só durante a propia actuación, senón tamén do desprazamento
previo e posterior ás representacións por parte dos grupos participantes neste
programa.



MODELOS DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA BUXIGANGA
PROXECTO TEATRAL:

A) Grupos de teatro afeccionado:
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa
solicitude no modelo normalizado que se lles proporcionará na Área de Turismo e
Cultura e que deberá presentarse no Rexistro da Deputación de Lugo, acompañada da
seguinte documentación:
 Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da entidade.
 Fotocopia compulsada da tarxeta do NIF do representante
 Certificado dos datos bancarios
 Documentación técnica (elaboración dun informe explicativo)
 Anexos 1 e 2 debidamente cubertos, así como comprometerse a entregar os
certificados de actuación segundo se vaian realizando as funcións.
 Solicitude debidamente cuberta.
A Deputación reservarase o dereito de requirir, se é o caso, a presentación dos
documentos que xustifiquen o pagamento da porcentaxe correspondente que lles
deben efectuar os Concellos e as asociacións solicitantes aos grupos de teatro polas
súas actuacións.

B) Concellos e entidades solicitantes das actuacións:
 Anexo 4 debidamente cuberto.
 Compromiso (por escrito) de lles facer fronte ás obrigas económicas derivadas
deste programa (20% do custo da actuación) (Anexo 5)
 Planos e fotografías do espazo no que se vai realizar a representación, sempre
e cando esta información non fose remitida á Área de Turismo e Cultura da
Deputación en edicións anteriores do programa

A Deputación reservarase o dereito de requirir, se é o caso, a presentación dos
documentos que xustifiquen o pagamento da porcentaxe correspondente que lles
deben efectuar os concellos e as asociacións solicitantes aos grupos de teatro polas
súas actuacións.
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LUGAR E PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
A) Grupos
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa
solicitude no rexistro xeral da Deputación, no prazo de 15 días naturais, contados a
partir do día seguinte da data de publicación das bases /condicións deste Programa no
B.O.P.
B) Concellos e entidades solicitantes
Os Concellos e asociacións que desexen participar nesta convocatoria deberán
presentar a súa solicitude no rexistro xeral da Deputación, no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do día seguinte da data de publicación das
bases/condicións deste Programa no B.O.P..
→ Todas aquelas solicitudes rexistradas despois desta data, serán desestimadas ao se
atoparen fóra de prazo.

Lugo, 31 de marzo de 2017

O Presidente.-

O Secretario Xeral.-

Darío Campos Conde

Manuel Castiñeira Castiñeira
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