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 1. L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un repertori per al cant coral, així com la promoció 
de joves compositors i compositores a fi de donar més projecció a aquesta expressió musical a casa 
nostra. 

2. Poden concursar els compositors i compositores menors de 35 anys, a la finalització dels termini de 
presentació de les obres. No es podran presentar els guanyadors d'anteriors edicions. 

3. Les obres presentades seran originals i inèdites. Queden excloses les harmonitzacions i els 
arranjaments. Queden també excloses les obres premiades en altres concursos.
 
4. Cada compositor és responsable del lliure ús dels textos utilitzats. I en tot cas es respectarà els 
drets d'autoria recollits en el Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril de Propietat Intel·lectual 

5. Tema: Lliure. 

6. Idioma: Preferentment en català 

7. Duració: No podrà ser inferior a dos minuts ni superior a cinc. 

8. La composició estarà pensada per ser interpretada per cors amateurs. 

9. Es tractarà d'una composició per a cor mixt a dues, tres o quatre veus a capella, amb possibilitat 
d'un acompanyament amb un petit instrument de percussió. 

10. Cada compositor podrà presentar un màxim de dues obres. 

11. El termini d'admissió de les obres es tancarà el dia 31 de gener de cada any i han de ser entrades 
per Registre a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Barcelona 

12. Els treballs hauran de ser presentats per quintuplicat, en un sobre tancat. En aquest sobre no hi 
haurà d'aparèixer la identitat de l'autor, sinó només la indicació següent: 
• CONCURS DE COMPOSICIÓ CORAL DE SANT ANDREU 
•A/A Conseller de cultura 
• Plaça Orfila, 1 
• 08030 Barcelona 
•Districte de Sant Andreu 
 A l'interior del sobre s'inclourà un altre sobre tancat indicant en l'exterior el títol de l'obra presentada 
i un pseudònim i, dins d'aquest sobre, la fitxa adjunta a les presents bases. 

13. Les partitures hauran de ser clares i sense equívocs, amb les seves pàgines numerades i en format 
DIN A4, escrites a mà o en qualsevol dels programes informàtics utilitzats per a l'edició de partitures. 
Han d'incloure el títol de l'obra i el pseudònim, i en cap cas hi ha d'aparèixer el nom de l'autor. 

14. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament i a cadascun dels 
participants el mes de maig. 

15. El premi està dotat de 500 € (import subjecte a les retencions que marca la llei) i l'obra premiada serà 
interpretada públicament al concert de la Trobada d'entitats corals de la Festa Major de Sant Andreu de 
Palomar de l'any següent com a obra col·lectiva que hauran assajat tots els cors participants. 

16. El jurat estarà format per un representant de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar, un 
representant del Districte de Sant Andreu, i tres persones de reconeguda trajectòria musical. 

17. El premi no podrà ser dividit, ni compartit ni declarar-se desert excepte que causes especials així ho 
aconsellin. 

18. Els organitzadors del concurs podran difondre i/o publicar sense ànim de lucre la partitura 
guanyadora del concurs, sense que els compositors tinguin dret a percebre un import econòmic per 
aquest motiu. 

19. Els treballs no premiats podran ser difosos pels organitzadors del concurs excepte per desig exprés 
de l'autor que, en aquest cas, ho haurà de comunicar per escrit, dintre dels 60 dies naturals posteriors al 
veredicte del jurat. 

20. Els organitzadors estaran autoritzats a resoldre qualsevol incidència que, per omissió o per causes 
alienes, no estigui contemplada en les presents bases o que es pugui produir amb posterioritat. 

21. Pel fet de participar els concursants accepten íntegrament totes i cadascuna de les presents bases i 
especialment l'advertiment en relació a la protecció de dades personals i als drets d'autor 

Sant Andreu de Palomar / Barcelona, setembre de 2016. 

L' Ajuntament de Barcelona, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc. per 
tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat 
exigides per la legislació vigent en cada cas. 
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Barcelona garanteix la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullin, així com la implementació de les 
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes dades. 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, 
Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat podrà adreçar-se per escrit a:
Ajuntament de Barcelona 
Districte de Sant Andreu 
Plaça Orfila 1 
08030 Barcelona
indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD 

Títol de l'obra:..................................................................................................................... 

Pseudònim:........................................................................................................................ 

Dades personals: 

Nom: ......................................................................................................................... 

Cognoms: ......................................................................................................................... 

Data de naixement: ...................... Lloc de naixement: ...................................................... 

Adreça: .................................................................................Codi postal: ......................... 

Telèfon/s de contacte: ..................................... / ................................................................ 

Correu electrònic: ..............................................................................................................
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