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BASES DE PARTICIPACIÓ PER AL  

CIRCUIT DE MÚSICA 
2016 

 
 
 
1. PARTICIPANTS I MODALITATS 
 
1.1. Podran participar tots el solistes i/o grups que estiguen formats 
almenys per un 50% de joves menors de 35 anys. Excepte els 
guanyadors de l'edició anterior.  
 
1.2. Tindran prioritat els grups que almenys un dels membres estiga 
empadronat en un dels municipis organitzadors.  
 
1.3. Es poden presentar al Concurs els grups i/o solistes en 
qualsevol modalitat musical, és a dir: pop-rock i derivats, (ska, 
reggae, punk, blues, rithm'n blues, rock and roll, soul, hardcore, 
heavy...), jazz, folck, cantautors, noves músiques, músiques 
electròniques, soundsystem, ètnica, fusió, etc.  
 
1.4. Els grups o solistes presentats hauran de poder desenvolupar, 
en directe, un repertori de 40 minuts com a mínim. 
 
2. INSCRIPCIONS 
 
2.1   Les inscripcions es faran, personalment, en qualsevol dels 
centres juvenils i Ajuntaments convocants d'esta edició, presentant:  
 
a) Fitxa d'inscripció (es pot descarregar www.calaixjove.com i 
www.cjg.es). “Facebook Calaix Jove, Llar Juvenil de Bellreguard i 
Consell dels Joves de Gandia”. 
 
b) Fotocòpia del DNI del/la solista o tots els/les components dels 
grups.  
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c) Dossier explicatiu/currículum de la trajectòria del grup.  
 
d) Fotografies recents (un màxim de tres) en format digital.  
 
e) Una còpia d’una maqueta en format MP3. El suport en el que es 
presenta haurà de portar el nom del grup o solista en el seu exterior. 
Han de tenir un mínim de quatre cançons pròpies per participar a 
fase concurs.  
 
f) El rider tècnic del grup.  
 
L'organització demanarà la documentació necessària per a 
comprovar el requisit enumerat a l'apartat 1.2. 
 
 
2.2 El termini d'inscripció serà fins al 31 d'agost de 2016 en l'horari 
i condicions d'accés pròpies de cadascun dels Ajuntaments 
convocants. 
                               
                                         
3. FASES DEL CIRCUIT 
 
El circuit constarà de tres fases diferents:  
 
3.1 PRIMERA FASE DEL CIRCUIT: de la totalitat dels treballs 
presentats, un jurat integrat per membres de l’organització, 
seleccionaran com a màxim 15 grups que passaran a formar part de 
la fase següent.  
 
3.2 SEGONA FASE DEL CIRCUIT: Els grups seleccionats prendran 
part de la segona fase del Circuit, que consistirà en l’actuació en 
directe en els diferents locals que participen en el circuit. El 
calendari dels concerts es farà públic als mitjans de comunicació 
comarcals, a la pròpia web de l’organització i altres mitjans que es 
consideren. 
 
Cada actuació serà una mostra representativa del repertori de cada 
grup, aquesta no podrà superar els 40 minuts.  
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El jurat valorarà als grups en cada actuació en directe, sent un dels 
grups per concert, el que passarà a la final. 
 
3.3 TERCERA FASE DEL CIRCUIT: El jurat valorarà als grups 
finalistes en un concert únic, que tindrà lloc a Gandia en l'Alqueria 
del Terror (Halloween), on tots els grups finalistes realitzaran una 
actuació de 40 minuts del seu repertori.  
 
 
4. COMUNICACIONS 
 
4.1 Les comunicacions per part de l’Organització es faran al correu 
electrònic que els participants inclouran al full d’inscripció. Els 
participants podran prendre contacte amb l’Organització, per 
resoldre qualsevol dubte, mitjançant el correu electrònic següent:  
 
1- gemma.cij@gmail.com 
2- calaixjovesafor@gmail.com 
 
5. PREMIS 
 
El concurs constarà de:  
 
1r. Premi 500€  
2n.Premi 250€  
 
5.1 El jurat podrà declarar desert els premis.  
 
5.2 Els premis estaran subjectes a la deducció legal corresponent.  
 
5.3 El jurat estarà formar per dos membres dels grups guanyadors 
de l'edició anterior, un membre de l'empresa de sonorització, i dos 
membres del grup de treball del Circuit de música. 
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6. ALTRES DETERMINACIONS 
 
6.1 El veredicte del jurat és inapel·lable.  
 
6.2 Els Ajuntaments organitzadors es reserven el dret de publicar 
aquelles dades que es consideren d'interés per a la promoció dels 
grups participants. 
 
6.3 L'organització resoldrà totes les qüestions que puguen sorgir pel 
que fa a aquestes bases. 
 
6.4 Cadascun dels grups seleccionats rebrà, per la seua actuació, 
una quantitat que fixa l’organització en 60€ en concepte de 
despeses de desplaçaments, també estarà cobert el sopar i dues 
begudes per músic el dia de l’actuació. 
 
6.5 Els participants hauran d'aportar per a les actuacions els seus 
propis instruments i amplificadors. L'organització es farà càrrec de la 
sonorització dels diferents concerts.  
 
6.6 Els grups que presenten versions es faran responsables de 
qualsevol conseqüència legal, mantenint a l’Organització al marge 
de qualsevol disputa e indemne de reclamacions relacionades amb 
l’autoria i els drets d’autor regulats al Real Decret Legislatiu 1/1996 
de 12 d’abril.  
 
6.7 Els grups han de cedir a l’organització del Concurs els drets 
d’imatge i d’explotació dels temes presentats al concurs, inclosa la 
comunicació pública a través d’Internet. L’organització només podrà 
utilitzar-los per a activitats unides al nom o activitat del concurs. No 
obstant això, els grups conservaran els drets de les obres per a 
utilitzar-les en activitats alienes al concurs. Per tant, no podran 
participar en el mateix els grups o temes que tinguen contractes 
d’exclusivitat amb discogràfiques que li impedisquen algunes 
d’aquestes possibilitats: participar en el concurs, actuar en els 
concerts que donen els grups/solistes seleccionats o difondre els 
seus temes mitjançant la web del Circuit.  
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La participació en el Circuit suposa la plena acceptació d'aquestes 
bases.  
 
Tots els grups que es presenten al Circuit, formaran part d'una base 
de dades propietat de l'organització, amb l'objectiu de potenciar el 
coneixement i la difusió dels joves músics i músiques de la nostra 
comarca. 
 
 
Clàusula de Protecció de dades de caràcter personal A efectes del 
que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), el Circuit Creat 
Jove informa als i les participants en l’exposició itinerant que 
incorporarà les seues dades personals en un fitxer de la seua 
propietat amb la finalitat de processar la consulta i proporcionar-li 
informació sobre convocatòries, serveis, ofertes i novetats que 
puguen ser del seu interès. Així mateix, els informen dels seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de 
caràcter personal per internet i correu a l’adreça 
calaixjovesafor@gmail.com segons els termes establerts a la LOPD. 
Les dades esmentades anteriorment són obligatòries per a 
processar la consulta. 
 
 

mailto:calaixjovesafor@gmail.com

