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BASES DEL CONCURS MUSICAL 
 
Tracta del desenvolupament d’un concurs de creació musical anomenat 
MOSCA: Concurs de música jove de Palafolls 2019 d’estil musical lliure i 
promogut per l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Palafolls. L’objectiu és el de 
promocionar la creació musical entre la població i donar a conèixer grups de 
música jove. 

 
1) Descripció general: 

- Als participants se’ls facilitarà la documentació i els mitjans de 
contacte pertinents per inscriure’s al concurs. 

- El grup disposarà d’una fitxa d’inscripció en la qual apareixeran totes 
les seves dades. 

- El període d’inscripció serà des de la publicació del concurs fins el 21 
de juny. 

- Serà obligatori entregar la fitxa d’inscripció omplerta amb totes les 
dades que sol·licitem i adjuntar la fotocòpia del DNI dels components 
del grup, a més a més d’enviar una gravació per poder entrar a la 
selecció de grups. 
 

2) Dates: 
- Inscripcions des de la publicació del concurs fins el 21 de juny. 
- El 26 de juny hi haurà la selecció dels grups finalistes que tocaran al 

concert del Local Jove. 
- El 5 de Juliol hi haurà concert al Local Jove Can Batlle amb els grups 

finalistes, d’entre els quals s’escolliran a tres grups per participar a 
l’Alterfesta. 

- Concerts dels grups guanyadors a l’Alterfesta, durant la Festa Major 
de Palafolls els dia 6, 7 i 8 de setembre.  
 

*Les dates poden ser modificades en cas de necessitat. 
 

3) Criteris de selecció: 
 

- Primer de tot hi haurà una selecció de grups que passaran a  la 
següent fase, que consistirà en un concert en directe, que en tot cas 
no podran ser més de 7 grups els que passin a la fase final. 

- Hi haurà tres tipus de votacions durant el concert dels grups 
finalistes: 

• Votació personal presencial: cada persona 
assistent al concert tindrà un vot.* 

• Votació personal online: a través de les nostres 
xarxes socials, és farà un recompte dels vots 
obtinguts. El resultat serà la suma de tots els 
vots de cada xarxa.* 

• Votació de l’organització: els membres de 
l’organització decidiran el tercer grup guanyador, 
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en raó dels criteris de selecció i en concordança 
amb tot el cartell de l’Alterfesta. 

Cada votació funcionarà de forma independent és a dir, de cada votació en 
sortirà un guanyador. En cas que hi hagi un empat l’organització decidirà el 
desempat sempre vetllant perquè la temàtica de l’Alterfesta no s’alteri.  
*En el cas que es detecti algun intent de manipular els resultats, o d’alguna 
votació fraudulenta, s’expulsarà al grup implicat 
 

- Es valoraran els següents punts:  
• Originalitat 
• Qualitat 
• Interpretació: vocal, lletra i música. 
• Concordança amb la temàtica de l’Alterfesta. 
• Grups que no hagin estat guanyador en anteriors edicions 

 
4) Premi: 

 
- Els tres grups guanyadors actuaran a l’Alterfesta, dins dels actes de 

la Festa Major de Palafolls 2019. Per l’actuació rebran 300€ 
cadascun d’ells. 
 

5) Requisits dels participants: 
- No hi ha límit en el nombre de membres que han de compondre el 

grup. 
- Cada grup haurà de tenir un representant (que pot ser un component 

del grup). 
- L’estil serà lliure. 
- S’han de lliurar, en format físic o per correu-e tres temes gravats per 

poder entrar al concurs. La gravació pot ser en àudio, vídeo, i també 
pot ser la gravació d’un assaig. 
 

6) Aspectes legals: 
- L’organització és reserva el dret de declarar desert el premi en el cas 

que els temes presentats no reuneixin la qualitat desitjada. 
- L’organització podrà anul·lar qualsevol premi en cas de detectar 

alguna irregularitat. 
- El fet de presentar l’ inscripció al concurs implica l’acceptació 

d’aquestes bases en la seva totalitat. 
- El termini per presentar la inscripció finalitza el 16 de maig inclòs. Un 

cop passat aquest dia no s’acceptaran. 
- El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Palafolls, que tindrà 

plens drets sobre les imatges i els sons gravats durant les fases del 
concurs, sempre respectant els drets d’autor de cada grup musical. 
 

7) Inscripció i contacte: 
- La fitxa d’inscripció es podrà obtenir a la web de l’Ajuntament de 

Palafolls i al Local Jove de Can Batlle. 
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- S’haurà d’entregar la fitxa omplerta al Local Jove de Can Batlle, o 
enviar-la al correu munozral@palafolls.cat, juntament amb una 
fotocòpia del DNI de tots els components del grup i les tres cançons. 

- Per qualsevol dubte es poden posar en contacte amb la regidoria de 
joventut de Palafolls a munozral@palafolls.cat o trucant al 
937652553.

 
 
Palafolls 3 d’abril del 2019 
 
 
Tècnic auxiliar de joventut 
Albert Muñoz Rossell 


