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CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS

1. ANTECEDENTES

A Feira das Industrias Culturais (Culturgal) está organizada pola asociación sen ánimo de lucro de
carácter privado do mesmo nome que foi fundada e impulsada por cinco asociacións profesionais de
diferentes sectores culturais no ano 2010 para dar continuidade e estabilidade a unha feira  sobre
contidos no sector cultural que xa arrincara de maneira exitosa en 2007.

Forman  parte  da  Xunta  Directiva  da  Culturgal membros  das asociacións  profesionais  máis
representativas do sector: Asociación Galega de Editoras (AGE), Asociación Galega de Empresas
de  Artes  Escénicas  (Escena  Galega),  Asociación  Galega  de  Empresas  Musicais  (AGEM),
Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet) e Asociación
Galega de Produtoras Independentes (Agapi).

2. OBXECTO

As presentes Condicións Reguladoras teñen por obxecto fixar as estipulacións básicas de carácter
xurídico, económico e técnico que han de rexer a DIRECCIÓN ARTÍSTICA na Feira das Industrias
Culturais Culturgal 2022, que incluirá a elaboración dunha programación para a Feira conforme aos
criterios de calidade e excelencia artística. Este proxecto artístico incluirá o plan de actividades da
programación, exhibición e produción artística baixo supervisión da Xunta Directiva da Culturgal.
Os traballos de dirección artística incluirán a elaboración dunha memoria anual do evento.

Se a entidade seleccionada resultase ser unha persoa física, deberá estar dada de alta no rexistro de
autónomos con carácter previo á firma do contrato, e achegar a documentación necesaria que o
xustifique, así como cumprir con todas as obrigas legais durante a duración do contrato.

Se a entidade seleccionada resultase ser unha persoa xurídica deberá estar ao corrente de débedas
con carácter previo á firma do contrato e achegar a documentación necesaria que o xustifique, así
como cumprir con todas as obrigas legais durante a duración do contrato.  De acordo co que se
estipulará no contrato,  a  persoa xurídica designará a un interlocutor  único persoa física para o
desenvolvemento e cumprimento do obxecto do contrato.

3. ALCANCE DOS SERVIZOS

O obxecto  do contrato  é  a  Dirección Artística  da  Feira  das  Industrias  Culturais  (Culturgal)  de
conformidade co establecido nas presentes Condicións Reguladoras, así como o contido do  Anexo
I.  O alcance  do  contrato  inclúe  o  cumprimento  de  toda  a  normativa  aplicable  á  execución do
contrato. O contrato a realizar terá a condición de prestación de servizos.

4. PREZO DOS SERVIZOS

Establécese  unha  cantidade  fixa  polos  servizos  de  Dirección  Artística  de  12.000  €  (+IVE).  O
pagamento farase en polo menos dúas fraccións en función do acordo entre partes e de acordo co
grado de execución do contrato.
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A todos os efectos, entenderase que nos prezos ofertados pola entidade licitadora inclúense todos os
custos  directos  nos  que  terá  que  incorrer  o  adxudicatario  ou  a  adxudicataria,  tamén  os  custos
laborais, os custos indirectos (desprazamentos, dietas, medios materiais...) e os gastos xerais, así
como unha marxe ou beneficio industrial,  ao longo de toda a eventual duración do contrato,  a
excepción do IVE correspondente.

5. PRAZO DO CONTRATO

A data de inicio dos traballos será a que se determine no contrato que para os efectos se formalice e
terá unha duración total de 12 meses a contar dende a sua sinatura. O contrato poderá prorrogarse de
común acordo entre as partes por anos sucesivos ata o máximo de 3 prórrogas (duración total 4
anos: 1 ano de contrato + 3 posibles prórrogas anuais). A prórroga deberá formalizarse de forma
expresa e por escrito, e a súa aprobación será por decisión unánime da Xunta Directiva.

CAPÍTULO II: DESCRICIÓN E FUNCIÓNS DO POSTO

6. PERFIL DEMANDADO

Para a  dirección artística na Feira  Culturgal  requírese un perfil  profesional  de xestión cultural,
coordinación  e/ou  dirección  artística  de  proxectos,  con  capacidade  de  diálogo,  de  xeración  de
consensos, de coordinación de equipos humanos, de interlocu3ción co tecido artístico e cidadanía,
de creación de sinerxías e de proxectos, de cooperación con outras institucións públicas e privadas.
O perfil sinalado será valorado de acordo cos criterios de adxudicación das presentes bases.

7. FUNCIÓNS

Elaborar un proxecto de xestión cultural que reformule o modelo da Feira Culturgal do ano 2022, e
recoller as necesidades sectoriais recollidos nas presentes bases.

7.1- Necesidades sectoriais:

1. Fortalecer e dar maior dimensión á relación cos públicos da Culturgal, e  ampliar o perfil e
numero de público asistente.

2. Aumentar  as  sinerxías  intersectoriais  entendendo que a  Culturgal  debe  ser  a  plataforma
idónea para tecer relacións profesionais de corte transversal entre os sectores representados.

3. Promover e dar visibilidade aos diferentes sectores culturais representados polas diferentes
Asociacións  profesionais  que  conforman  a  Feira  (Artes  escénicas,  Audiovisual,  Música,
Novas Tecnoloxías e Libro).

4. Promover o traballo das asociacións promotoras da Feira e dar visibilidade ás súas marcas,
con peso específico no sector cultural (proxectos, actividades, liñas estratéxicas...).

5. Acadar  o  máximo nivel  de  excelencia  polo  que  respecta  á  programación  da  Feira,  con
especial atención ao cumprimento das condicións profesionais de artistas e persoal técnico e
auxiliar,  de acordo cos Convenios Colectivos vixentes.

7.2.- Funcións:
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Dirixir a Feira das Industrias Culturais 2022, en colaboración coa Xunta Directiva da Asociación
Culturgal e co resto do equipo habitual da Feira  determinado pola Xunta Directiva nas distintas
áreas. As tarefas esixidas serán:

• Definir o programa da Feira das Industrias Culturais, en coordinación coa Xunta Directiva 
da Asociación Culturgal. Realizando os actos necesarios para determinar os contidos e as 
condicións para a contratación.

• Dirixir e supervisar a produción executiva do programa.
• Dirixir e supervisar  os equipos técnicos necesarios para a súa realización.
• Definir e xestionar a presentación de axudas e plans de patrocinio, e a procura de novas 

oportunidades e vías de financiamento de carácter publico ou privado.
• Dirixir e Coordinar a venda de espazo expositivo da Feira e a venda de entradas.
• Dirixir Coordinar a montaxe do recinto da Feira.
• Dirixir e supervisar a comunicación do evento e resolver calquera imprevisto que xurda no

decurso do evento.
• Presentar unha memoria final das actuacións realizadas de acordo cos parámetros indicados

pola Xunta Directiva e informar por escrito de aspectos concretos da sua competencia cando
asi fose requirido.

8. SOLVENCIA PROFESIONAL

A solvencia profesional é un requisito previo e imprescindible para optar a contratación obxecto das
presentes bases. Acreditarase cumprindo polo menos un dos seguintes apartados:

• Estar en posesión dunha titulación superior universitaria (sen definir) e/ou dun ciclo superior
relacionado co ámbito da cultura. 

• Experiencia profesional acreditada  documentalmente  en programación, xestión cultural ou
de contidos artísticos de polo menos 3 anos nos últimos cinco no ámbito do sector cultural.

9. DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

• Documentación identificativa da persoa solicitante.
• Acreditación  de  estar  o  corrente  das  súas  obrigas  fiscais  e  de  non  ter  débeda  coas

administracións publicas.
• Acreditación de solvencia profesional co cumprimento dun dos apartados sinalados no punto

8 das presentes bases (Anexo I).
• Memoria  do  proxecto,  sinalando  de  maneira  clara  a  análise  de  contexto  e  diagnose,  a

descrición  do  proxecto  (obxectivos  e  previsión  de  avaliación,  público,  contidos,  liñas
estratéxicas, accións, modelo de xestión...), así como a produción do evento (planificación e
cronograma, estrutura organizativa necesaria, etc...) e o proceso de avaliación. O documento
non poderá superar as 10 páxinas nin as 3.500 palabras (incluídos o diagramas, imaxes...)
Non se terá en consideración o que supere estes límites.

• Documento  único  que  inclúa  unha  biografía  profesional  detallada  no  ámbito  desta
convocatoria e unha carta de intencións para o proxecto. Este documento non poderá superar
as 3 páxinas nin as 1.300 palabras.

4



CAPÍTULO III: PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN

10. LUGAR E PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DAS OFERTAS

As propostas presentaranse electronicamente a través do correo: propostas@culturgal.com, antes do
día 9 de maio ás 14h. 
No corpo do correo electrónico indicarase a intención de participar na presente convocatoria e a
relación de documentación que se achega solicitando correcta recepción da mesma.
Durante o prazo aberto para a recepción de propostas, as persoas interesadas poden achegar as súas
dúbidas e/ou comentarios ás presentes bases no correo indicado con anterioridade.

11. ADMISIÓN E CUALIFICACIÓN DAS OFERTAS

Concluído o prazo de presentación de propostas, procederase á cualificación por parte da Xunta
Directiva da Asociación Culturgal, a través da análise da documentación presentada. Non se terán
en consideración as solicitudes que non cumpran coas presentes bases, especialmente no referido
aos puntos 8 e 9 da convocatoria. A Xunta Directiva de Culturgal queda plenamente facultada para
as decisions relativas a admision, cualificacion e valoracion das ofertas.

12. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

A adxudicación do contrato realizarase a favor da oferta que presente mellor relación de puntuación
con base nos criterios cualitativos e cuantitativos detallados na táboa.
O número total de puntos que se poderá acadar é de 100.

A) Solvencia profesional

Ata 10 puntos 

Ata 5 puntos por titulacións superiores co seguinte baremo:
2 ptos. por cada titulación superior universitaria (Licenciatura ou grao)
1 pto. por cada máster oficial ou posgrao universitario relacionado co
sector cultural.
1/2 punto por cada ciclo superior relacionado co sector cultural).

Ata 5 puntos por experiencia profesional acreditada en programación e
xestión cultural.
•Entre 2 e 5 anos: 3  puntos.
•Máis de 5 anos e ata 8: 4 puntos.
•Máis de 8 anos: 5 puntos

B) Memoria do proxecto

Ata 75 puntos

Ata 75 puntos que se asignarán segundo os aspectos mencionados no
punto  7  das  presentes  bases,  proporcionalmente  e  con  motivación,
atendendo a criterios de calidade, sustentatibilidade e viabilidade do
proxecto presentado.

c)   Biografía  da  persoa
candidata   e  carta  de
intencións

Ata 15 puntos que se asignarán en función da traxectoria profesional,
variedade  e  dimensión  dos  ámbitos  e  disciplinas  de  traballo  e
intencións presentadas no proxecto.
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Ata 15 puntos 

13. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN

• Primeira Fase: a data límite para a entrega da documentación será luns 9 de maio de 2022. 
• Segunda Fase: na semana do 9 de maio a Xunta Directiva de Culturgal realizará a valoración

e avaliación  das propostas recibidas.
• Terceira Fase: a resolución do concurso farase pública o Día das Letras Galegas (17 de 

maio).

CAPÍTULO IV: EXECUCIÓN DOS TRABALLOS

14. FORMALIZACIÓN E NATUREZA DO CONTRATO

O contrato formalizarase no prazo de 15 días naturais contados a partir da comunicación pública do
resultado do concurso, tendo eficacia dende a sua sinatura. A non sinatura do contrato polo gañador
implicara a elección do seguinte membro seleccionado.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN DE
SOLVENCIA PROFESIONAL

 D./Dna./ENTIDADE ________________________________________________ con NIF/CIF nº

_____________ con domicilio postal en ____________________________________e con correo

electrónico a efectos de notificacións _____________________________________ conforme coas

condicións e requisitos que se esixen para concorrer ao procedemento aberto para a contratación

da DIRECCIÓN ARTÍSTICA DA CULTURGAL 2022, acepta incondicionalmente as Condicións

Reguladoras que rexen esta contratación e declara cumprir coas seguintes condicións:

Estar en posesión dunha titulación superior universitaria.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Detallar titulacións.

Contar coa experiencia profesional acreditada en programación, xestión cultural ou
de contidos artísticos de polo menos 3 anos no ámbito do sector cultural.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Acreditar experiencia.

(Lugar, data e sinatura)

* A Xunta Directiva da Culturgal resérvase o dereito de solicitar aclaracións e/ou documentos que
acrediten de forma suficiente e probada os méritos descritos.
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