
BASES REGULADORES PER A L’ACTUACIÓ DE GRUPS LOCALS ALS CONCERTS DE FESTA MAJOR 

D’ARBÚCIES 2020 

1. L’objecte del concurs és identificar i donar suport a les iniciatives musicals i que els 

grups tinguin un espai per difondre els seus treballs. 

2.  Només es podran presentar grups amateurs o que no hagin publicat cap disc 

professionalment 

3. Característiques dels grups: 

- Podran participar grups locals de qualsevol estil musical 

Els grups han d’estar vinculats al municipi (han d’assajar o un dels seus membres ha 

d’estar empadronat a Arbúcies).  

4.  Per participar al concurs cal presentar :  

- Una fitxa del grup on s’inclourà:  

 Nom del grup 

  Nom i cognoms dels components 

  Fotocopia del DNI d’un component del grup d’Arbúcies, telèfon de 

contacte i adreça electrònica. 

 Fotocopia d’algun tipus de documentació que acrediti l’assaig al municipi 

 Breu descripció del grup i dels temes que fan 

 Han de tenir un repertori mínim de 45 minuts 

5. Dels treballs rebuts, se n’escolliran 6 per participar i actuar en directe a la Festa Major 

d’Arbúcies 2020, que tindrà lloc el divendres 24 de juliol, el dissabte 25 i diumenge 26 

a partir de les 22 h.  En total, s’entregaran 1.500 euros a repartir a parts iguals entre 

tots els components que actuaran.  

6. L’elecció dels grups es realitzarà per sorteig davant de tots els grups sol·licitants. 

7. Les sol·licituds es podran entrar del 6 al 10 de juliol fins a les 12 h en format formulari 

web. 

8. El resultat del concurs es publicarà al web www.arbucies.cat el 15 de juliol i es 

comunicarà a tots els grups participants. 

9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Els premis seran abonats al representant de cada grup segons la legislació vigent i un 
cop efectuada la tramitació administrativa. 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem 
que els premis/subvencions tributen a Hisenda. 


