
“XXIII Certamen de “Promoció de Grups de Música i RAP”

La Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, amb l'objectiu de fomentar les activitats dirigides a joves que
permeten difondre diversos estils de música jove, convoca el  “XXIII CERTAMEN DE PROMOCIÓ DE GRUPS DE MÚSICA
JOVE”, en les seues categories de GRUP o RAP en tots els estils de música.

Per tot això, es convoca concurs públic, d'acord amb les següents:

BASES

A.- PARTICIPANTS

●   A.1.-En el concurs podran participar famílies i institucions sense fins de lucre (art. 48 de l'Orde
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les Entitats
Locals), i en concret  poden participar-hi tots els grups musicals que desenvolupen la seua activitat a la província 
d'Alacant, i els membres dels quals, a data de 31 de desembre de 2022, tinguen edats compreses entre els 16 i els 30 
anys, en almenys un 1/3 dels seus components.
●
●   A.2.- Els grups que s’hi presenten hauran de poder desenvolupar en directe un repertori de 20 minuts.

●   A.3.- El grup estarà constituït com a mínim per dues persones.

B.- CARACTERÍSTIQUES

Els grups interessats a prendre part d'aquest certamen hauran d'aportar la documentació següent:

●   Fitxa d'inscripció degudament emplenada, indicant si participen en la modalitat de GRUP o RAP.  ●
Currículum vitae del grup i fotografia recent d'aquest.
●   Fotocòpia del DNI o targeta de resident de cadascun dels membres del grup.
●   Un enregistrament digital, gravat pel grup, que continga els temes, en format mp3, amb els quals desitja participar-

hi.
●   Els temes han de ser propis, no s’hi poden presentar versions.

C.- INSCRIPCIONS I TERMINI

La  documentació  exigida  en  l'apartat  B  es  presentarà  per  correu  electrònic  a  l’adreça  següent
alicantemusicajoven@alicante.es indicant en l'assumpte XXIII Certamen "Promoció de Grups Música Jove i RAP".

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província d'Alacant fins al 30 de juny de 2022.

Es considerarà presentada quan la Regidoria de Joventut confirme la recepció de la documentació i si s'observa la
falta de part d’aquesta en la presentació, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies n’esmene la
falta, amb indicació que, si així no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua petició.

La convocatòria es publicarà, a més, en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant, i en la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida, la Regidoria de Joventut publicarà un
anunci en la pàgina web municipal amb la llista d'admesos i exclosos al concurs.

mailto:alicantemusicajoven@alicante.es


D- JURAT

El jurat serà nomenat per la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, i estarà compost per:

●   Presidenta: Sra. regidora de Joventut o persona en qui delegue.
●   Vocals: 1 representant del Consell de la Joventut d’Alacant.
● 3 representants de reconegut prestigi en el món de la música.
● Secretari/ària: Un/a tècnic/a de la Regidoria de Joventut.

E.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

Mitjançant l'audició de les maquetes i atenent criteris de qualitat, originalitat i valor musical, el jurat realitzarà una selecció
de, com a màxim, 3 grups per categoria. La final del concurs tindrà lloc en el dia i lloc que es determine per la Regidoria de
Joventut i que serà comunicat amb la deguda antelació als grups seleccionats .

F.- RESOLUCIÓ

La Regidoria de Joventut donarà a conèixer la resolució a tots els participants mitjançant la seua publicació en la
pàgina web municipal. La resolució serà inapel·lable.

G.-CRITERIS DE VALORACIÓ

Durant els concerts es valoraran els següents factors que determinaran quin grup serà el guanyador de cada data;
com ara:

1. Qualitat rítmica i musical..........4 punts
2. Qualitat compositiva...................4 punts
3. Qualitat vocal..............................4 punts
4. Posada en escena i estètica.......4 punts
5. Resposta del públic................4 punts

Per a l'actuació en directe, els grups hauran d’interpretar com a mínim els 20 minuts de repertori exigits en les bases, amb
temes originals. Si l'organització concedira més temps per a l'actuació, de la qual cosa s'avisaria amb temps, es podran
interpretar  versions  que  en  cap  cas  entrarien  dins  de  la  qualificació  del  jurat,  fins  a  completar  el  temps  concedit  per
l'organització.

H.- PREMI:

El jurat proposarà a la Regidoria de Joventut la concessió dels premis que a continuació s'indiquen:

CATEGORIA GRUP: 1.000 € més diploma acreditatiu.
CATEGORIA RAP: 299€ més diploma acreditatiu.

A més, la Regidoria de Joventut realitzarà vídeo promocional sobre els artistes de cada categoria.

A aquestes quantitats se'ls practicarà la retenció establida en la legislació fiscal vigent.

La Regidoria de Joventut es reserva el dret de suspendre i declarar desert el concurs si no hi concorren un nombre
de grups suficient.

El  pagament  del  premi  es  realitzarà  mitjançant  transferència  bancària  i  s'imputarà  amb  càrrec  a  la  partida
pressupostària 64 - 334 - 48104 del pressupost municipal de 2022, per al qual s'ha de realitzar la corresponent retenció de
crèdit. Quant a això, per a poder fer efectiu l'import del premi als autors i autores premiats hauran d'emplenar el document
d'Alta a Tercers. El guanyador o guanyadora del concurs haurà d'estar degudament donat d'alta en el Registre d'Alta a



Tercers de l'Ajuntament d'Alacant; per a això, haurà d'emplenar el formulari confeccionat a aquest efecte comunicant l'IBAN
corresponent.

I.- OBLIGACIONS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant es compromet a realitzar la difusió publicitària de les bases d'aquest

concurs així com de la concessió dels premis, pels mitjans habitualment utilitzats en la difusió de les seues activitats.

J.-OBLIGACIONS DELS GRUPS PREMIATS

J.1.- Els grups premiats podran fer les mencions i la difusió que estimen oportuna del premi rebut, sempre que facen constar
la llegenda següent “XXIII Certamen de Promoció de Grups de Música Jove de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament
d'Alacant” .

J.2.- Els participants premiats autoritzen expressament i sense contraprestació econòmica l'Ajuntament d'Alacant per a la
reproducció, publicació, distribució, exhibició i projecció de la seua obra, activitats referides sempre a la promoció cultural i
artística que pretén aquesta convocatòria.

J.3.- Els autors i autores seran els responsables únics i es comprometen a assumir personalment qualsevol responsabilitat
que poguera derivar-se en relació amb el compliment de les disposicions en matèria de propietat intel·lectual i drets d'imatge
sobre els treballs presentats al concurs.

K.- ALTRES DISPOSICIONS

K1.- Els treballs no seleccionats podran ser retirats, prèvia sol·licitud i a costa del participant, dins dels 15 dies següents a la

resolució del concurs. Transcorregut aquest termini seran destruïts sense més tràmit.

K2.-  Qualsevol  fet  no  previst  en  aquestes  Bases,  o  dubte  sobre  la  interpretació  d'aquestes,  serà  resolt  a  criteri  de  la

Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant o, en el seu cas, pel jurat nomenat per aquesta.

K3.- De conformitat en el que es preveu en l'art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter  Personal,  les  dades  personals  recollides  en  aquesta  sol·licitud  seran  incorporades  i  tractades  en  el  sistema
informàtic de l'Ajuntament d'Alacant, i podran ser utilitzades únicament a l'efecte de difusió de les activitats organitzades per
aquest Ajuntament, podent exercir davant aquest els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

K4.- La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions contingudes en les
presents Bases.

K5.- Els participants hauran d'aportar declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, conforme s'estableix en l'art. 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.



ANNEX 1

XXIII CERTAMEN GRUPS DE MÚSICA JOVE CATEGORIA:
-GRUP O BANDA
-RAP

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
(Completa la ficha en castellano o valenciano) (Completa la fitxa en castellà o valencià)

Nombre Nom

Apellidos Cognoms

DNI/NIE DNI/NIE

Edad Edat

Dirección Adreça

Localidad Localitat

Provincia Província

Teléfono Telèfon

Correo electrónico Correu electrònic

Nombre del grupo Nom del

RESPONSABILIDAD:
Que acepto plenamente el contenido de las bases del concurso.

RESPONSABILITAT:
Que accepte plenament el contingut dels bases del concurs.

…..…………….., …....... de.....………………… de 2022
Signat



En el caso de menores cumplimentar por la persona responsable del menor / En el cas de menors, a emplenar

per la persona responsable del menor.

ANNEX 2

AUTORITZACIÓ MENORS

Sr./Sra. ___________________________________________________

Amb Document Nacional d'Identitat número: _________________ Com a

pare, mare o tutor/a legal de ____________________________

Autoritze el meu fill/a a participar en el XXIII CERTAMEN DE GRUPS DE MÚSICA JOVE, organitzat per la

Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

Alacant, de del 2022

Signat: ___________________

Nota 1: S'ha d'adjuntar fotocòpia del DNI

De conformitat amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril  de
2016, l'informem que les dades de caràcter personal que acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota
la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat d'identificar-ne l'autor o autora. S'informa que les llistes
dels participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web www.alicante.es             i, en el seu cas, en diferents
mitjans de comunicació.  La base jurídica  del  tractament  és el  consentiment.  No se cediran  aquestes  dades
excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari per a complir
amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n
pogueren  derivar. Mitjançant  instància  dirigida a  l'Ajuntament d'Alacant,  es  podran exercir els drets  d’accés,
rectificació i supressió o la limitació del tractament de les seues dades, portabilitat i oposició al seu tractament.
També té dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seues dades, sense que
això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

http://www.alicante.es/

