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Réxime Interno da Banda de Música 

“Agrupación Musical de Vincios” 

 

A) XENERALIDADES 

 

1.- Dentro da Agrupación Musical de Vincios organizarase como Grupo Autónomo a Banda de 

Música, que se denominará “AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS”. 

2.- A citada Banda comporase de todos aqueles membros que estean capacitados para actuar ó 

público, e que foran admitidos a tal efecto según se indica no apartado D). 

3.- A Banda de Música, terá un Director Artístico, un Xefe de Banda e un axudante do Xefe de 

Banda da mesma. 

4.- O Director será nomeado pola Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios, quen 

poderá decidir así mesmo a súa substitución. 

5.- O Xefe de Banda será nomeado por votación dos compoñentes Banda de Música, habendo 

cada dous anos eleccións. Así mesma, a súa substitución será decidida por estar oída 

previamente a opinión dos compoñentes da Banda de Música. 

6.- A Banda de Música contará, así mesmo, cun Subdirector, que será elixido polo Director en 

base a súa capacidade; decisión que deberá ser comunicada á Banda de Música.  

 

B) DO DIRECTOR 

 

7.- O Director será o responsable da actuación da Banda, unha vez sexa acordada polo Xefe de 

Banda aquelas actuacións que considere máis conveniente. 

8.- O Director terá que aceptar, de común acordo coa Xunta Directiva en materia de fechas, un 

mínimo de catro concertos anuais na Parroquia de Vincios, procurando que estes non coincidan 

con aquelas épocas de maior interese económico para a Banda de Música. 

9.- O Director terá que aceptar, así mesmo, aqueles concertos que a Xunta Directiva da 

Agrupación Musical de Vincios acorde cos organismos oficiais correspondentes, ou, actuacións 

benéficas que, de común acordo, se consideren de interese. 
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10.- A autoridade do Director é indiscutible en canto a actividade da Banda de Música na 

materia de ensaios; pero, sobre todo, no referido a actuación da Banda de Música en lugares 

públicos. No caso de desacordo coas decisión do mesmo, estes poranse no coñecemento da 

Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios, a cal decidirá, antes ou despois de cada 

actuación, o máis conveniente, pero nunca durante a citada actuación ou ensaio. 

 

C) DO XEFE DE BANDA 

 

11.- O Xefe de Banda encargarase da contratación das actuacións, ben directamente ou a 

proposta da Xunta Directiva da Agrupación Musical. 

12.- O Xefe de Banda elixirá o/a seu axudante 

13.- Así mesmo, encargarase da recadación, penalizacións e pagos, tanto aos compoñentes da 

Banda como a outros acredores da mesma. 

14.- O Xefe de Banda levará un libro de contabilidade da Banda, onde rexistrará os movementos 

dos fondos da mesma. Para iso, poderá dispor dunha conta corrente distinta a xeral da 

Agrupación Musical de Vincios. Dita conta moverase coa firma do Xefe de Banda e dun 

membro da Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios, preferentemente a do 

Tesoureiro. 

15.- O Xefe de Banda dará contas trimestralmente ó Tesoureiro da Agrupación Musical de 

Vincios, do movemento de fechas e contabilidade, co obxectivo de coordinar as actuacións 

contables e verificar aqueles pagos ó Estado o que houbera lugar. 

16.- O Xefe de Banda deberá informar aos compoñentes da Banda de Música as novidades que 

vaian xurdindo, polo menos, unha vez ao mes. 

17.- Encargarase, ademais, de organizar as saídas da Banda de Música, contratando para iso o 

transporte necesario e controlando a puntualidade dos membros da Banda. 

18.- O Xefe de Banda reservarase de mutuo acordo co Director convocar os músicos da Banda 

de Música ás actuacións en base a limitacións de músicos en actuacións, condutas impropias ou 

penalizacións xustificadas.  

 

 

 

 

mailto:amdvincios@gmail.com


        

 

TLF: 676295158      E-MAIL: amdvincios@gmail.com  Página 3 
 

AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS 
RÚA MESTRA DOÑA LOLA S/N.  
36316, VINCIOS-GONDOMAR 

C.I.F.: G-36.622.629. TLF:676295158 

amdvincios@gmail.com 
 

D) DOS MEMBROS DA BANDA 

 

19.- O acceso á Banda de Música farase por decisión do mestre da escola ou dunha persoa 

cualificada decidida pola Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios na que o alumno 

deberá asistir aos ensaios ata que o Director considere que está capacitado para saír ao público.  

20.- Tódolos compoñentes da Banda de Música deberán presentarse as actuación coa vestimenta 

reglamentaria.   

21.- Os membros da Banda de Música quedan obrigados a acudir aos ensaios ou no seu defecto 

xustificar dita falta. Os membros que falten están na obriga de informarse do que aconteceu no 

ensaio. 

22.- Os membros da Banda de Música que vaian faltar a algunha actuación deberán avisar como 

mínimo entre 2 e 3 semanas antes de dita fecha.  

23.- Os membros da Banda de Música quedan obrigados a acudir as actuacións con 

puntualidade e compostura, e a acatar durante as actuacións as decisión do Director da Banda e 

o Xefe de Banda. 

24.- As actuacións gratuítas da Banda, salvo os concertos na Parroquia e os estipulados nos 

Artigos 8º e 9º, precisarán da aprobación dos membros da Banda e serán voluntarios. 

25.- Os membros da Banda de Música teñen a obriga de posuír instrumento, atril propio e os 

complementos necesarios, así mesmo, a Agrupación Musical de Vincios reservarase o dereito de 

prestar instrumentos que considere necesarios de mutuo acordo coa Xunta Directiva en 

determinados casos, comprometéndose a devolvelos no mesmo estado no que o recibiron.  

26.- O simple feito de pertencer a Banda de Música, confire voz e voto nas Asembleas da 

Agrupación Musical de Vincios, xa que según os estatutos da Agrupación Musical de Vincios 

tódolos Músicos deben ser socios. 

27.- Para as actuacións o Xefe de Banda nomeará un Grupo de Carga para cargar o material e o 

que vexa necesario. 

 

E) OS FONDOS 

 

28.- Os fondos obtidos de contratos para actuacións públicas, destinaranse, maioritariamente a 

retribuír ao persoal de xeito que considere o Xefe de Banda. 
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F) REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

 

29.- Serán faltas leves, as faltas de puntualidade nas actuacións, acudir as mesmas con atuendo 

inadecuado, non acudir as responsabilidades de carga e descarga do material, así coma as faltas 

de disciplina nos ensaios. 

Estas faltas serán sancionadas cunha multa de 5 € 

Se ditas faltas son reiteradas, poderase sancionar coa perdida dunha actuación. Estas sancións 

serán impostas polo Director da Banda ou o Xefe de Banda, cuxa decisión é inapelable. 

30.- Serán faltas graves a reiteración manifestada de faltas leves, tal que produzan desorde e 

molestia ó bo funcionamento da Banda de Música; o non acatar as decisión do Director ou Xefe 

de Banda durante as actuacións, e a falta de respecto ó público ou actitudes, durante as 

actuacións, que poñan en entre dito o bo nome da Banda de Música. 

 Estas faltas serán comunicadas polo Director, o Xefe de Banda ou calquera membro da 

Banda de Música á Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios, a cal decidirá a sanción, 

oídas as alegacións do interesado. Ademais, poderase impor unha sanción consistente en non 

permitir actuar por un número determinado de actuacións públicas da Banda. As fechas de 

sanción poñeranse de común acordo co Director. 

31.- Faltas moi graves, serán por acumulación de faltas graves, e serán cualificadas como tales 

pola Xunta Directiva. As sancións serán dende a expulsión temporal da Banda ata a expulsión 

definitiva. A persoa expulsada definitivamente, non poderá ser admitida de novo na Banda por, 

aló menos, no prazo de dous anos. 

 A decisión poderá ser recorrida ante á reunión da Banda de Música, como no caso das 

faltas graves; e, ante a decisión da Banda de Música, poderase recorrer ante a Asemblea Xeral 

da Agrupación Musical de Vincios, a cal estudará o caso e adoptará a decisión oportuna. A 

decisión da Asemblea será inapelable. 

 

32.- Os fondos das sancións irán parar aos fondos da Banda de Música da Agrupación Musical 

de Vincios. 

 

 

ACTUALIZADO EN ASAMBLEA 

     DA BANDA DE MÚSICA 

              O 30/01/2015 
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