
Podran participar tots aquells grups de música o vocalistes de la Comunitat Valenciana en edats
compreses entre els 16 i 30 anys i que no compten amb contracte discogràfic.
En el cas de formacions musicals (grups), es permetrà que un 30% de les persones components
puga ser major de 30 anys, però no més de 35.
Poden presentar-se propostes de qualsevol estil musical o tipus de formació.
Hauran de tindre un repertori totalment disposat i suficient per a ser interpretat en directe no
superior a 40 minuts.
No poden tenir lletres que exalten actituds racistes, sexistes o feixistes.

CONVOCATÒRIA
L'associació d'Hostalers Vall d'Albaida (AHVAL) i l'associació de Promoció de Comerç d'Ontinyent
(Comerç In) amb la col·laboració de l'ajuntament d'Ontinyent, posen en marxa el nou concurs "Sona
Ontinyent", per donar visibilitat als grups que s'inicien al món de la música.

1.- OBJECTE
L'objecte de la present convocatòria, regulada per aquestes bases, és fomentar els nous grups de
música emergents, tant de la ciutat d'Ontinyent com de la resta del territori valencià. I premiar aquest
esforç amb la participació en el festival de l'ajuntament d'Ontinyent «cONTcerts.Ontinyent en
concert» el qual tindrà lloc la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent.

De les sol·licituds presentades, se seleccionarà una formació musical o solista que participaran en el
concert de la Setmana Gran de Festes del dia 23 d'agost, i que es durà a terme conforme a l'apartat 6
d'aquestes bases.

D'aquesta selecció, es concedirà el premi descrit en l'apartat 3 d'aquestes bases a la formació musical
o solista millor valorada per votació popular.

2.- REQUISIT DELS I LES BENEFICIARIES I MANERA D'ACREDITAR-SE
Per a optar al següent premi a què es refereixen les presents bases reguladores, la persona sol·licitant
ha de reunir els requisits següents:

BASES DEL CONCURS "SONA ONTINYENT" PER A GRUPS DE MÚSICA EMERGENTS



Participació en el festival «cONTcerts.Ontinyent en concert 2022» organitzat per l'ajuntament
durant la setmana gran de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, el 23 d'agost.

El premi econòmic serà de cinc-cents euros (500 €), mitjançant una targeta dotada d'aquesta
quantitat per consumir en els establiments adherits a les entitats promotores del concurs,
l'associació de Promoció del Comerç d'Ontinyent i l'associació d'Hostalers Vall d'Albaida.

Nom solista o formació musical.
Nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte de la persona que presenta la
sol·licitud en nom de la formació musical.
Nombre de components del grup.
Població dels membres del grup.
Enllaç amb el perfil a les diferents xarxes socials.

Vídeo de presentació del grup més cançó enformat .Mp3
Fotografia del grup en format .jpg
Rider tècnic enformat .pdf
Logotip en format.pdf
Trajectòria del grup en format .pdf

Que la cançó que acompanya la sol·licitud és original i inèdita.
Que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita el premi. Que totes les dades
incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
Que queda assabentada que la inexactitud de les circumstàncies declarades comporta la
denegació o revocació del premi.

3.- QUANTITAT I TIPOLOGIA DEL PREMI

4.-SOL·LICITUDS (LLOC, DOCUMENTACIÓ TERMINI)
4.1. Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades mitjançant el formulari disponible a
la web de l'ajuntament d'Ontinyent (www.ontinyent.es) indicant les següents dades:

I aportar la documentació següent:

4.2. La presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat el que
segueix:

Així mateix, les formacions musicals i solistes participants cedeixen a les entitats promotores del
concurs l’ús del material presentat en aquesta convocatòria per a usos promocionals del Concurs
Sona Ontinyent. 

4.3 El termini de presentació de sol·licituds és del 15 al 30 de juliol.

5.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DEL PREMI
5.1. El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les entitats promotores del concurs,
l'associació d'Hostalers Vall d'Albaida (AHVAL) i l'associació de Promoció de Comerç d'Ontinyent
(COMERÇ In); dos representants dels grups caps de cartell del concert de la setmana gran de festes
del dia 23 d'agost i la regidora de festes de l'ajuntament d'Ontinyent.



5.2. El procediment de concessió del premi serà mitjançant els criteris de valoració del jurat, qui
escollirà tres finalistes, tenint en compte l'originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com, el
fet que siguen artistes emergents. Les tres propostes finalistes seran exposades a la xarxa social
Instagram de «Sona Ontinyent» per iniciar el procés de votació popular.

5.3. La votació de les propostes finalistes es realitzarà del 3 a l'11 d'agost fins a les 23.59 h hores
mitjançant el perfil "Sona Ontinyent" de la xarxa social Instagram.

6.- RESOLUCIÓ
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i una vegada revisada la documentació remesa, en
cas que no reunisca els requisits establits en aquestes bases, es donarà un termini de 2 dies hàbils
per a possibles esmenes d'errors o l'aportació de documents necessaris amb la condició que, si així
no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua petició.

A la vista de les sol·licituds i la documentació, el jurat valorarà les maquetes degudament presentades
i emetrà resolució en la qual es concrete la selecció de tres finalistes per a la fase de votació. La resta
de participants quedaran en reserva, en ordre de prelació, segons la valoració del jurat, actuant en
cas que la formació o solista guanyadora fallés i no pogués dur a terme l'actuació.

Una vegada presentada la resolució del jurat es farà pública el dia 12 d'agost mitjançant el canal
oficial del concurs a la xarxa social Instagram amb el perfil «Sona Ontinyent», així com, els canals
oficials de comunicació de les entitats promotores del concurs (AHVAL i COMERÇ IN) i de
l'ajuntament d'Ontinyent per a una major difusió.

L'actuació que realitzarà la formació musical o solista guanyadora consistirà en: una actuació de 40
minuts, el dia 23 d'agost dins de la programació d'Ontinyent en Concert de la Setmana Gran de
Festes.

7.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI
La participació en el concurs suposa l'acceptació expressa de les condicions de la present
convocatòria.

8.- PAGAMENT
Una vegada resolta la convocatòria, i celebrada l'actuació de la proposta guanyadora al concert del
dia 23 d'agost del 2022 de la Setmana Gran de Festes organitzat per l'ajuntament d'Ontinyent, les
entitats promotores del concurs (AHVAL i COMERÇ IN) faran entrega d'una targeta per la quantitat
del premi (500 €), per a la qual cosa, seran convocats els membres de la formació musical o solista
guanyadora dins el termini i en la forma escaient.

Les persones guanyadores hauran de consumir l'import del premi en els establiments associats a
qualsevol de les dues entitats promotores del concurs, AHVAL i COMERÇ IN, en un termini de 90 dies
i es podran realitzar en una o diverses compres fins a esgotar l'import de 500 euros. A partir d'aquesta
data ja no es podrà utilitzar, per tant, l'import no consumit a la data indicada serà reintegrat a les
entitats promotores del concurs i comportarà una minoració del premi per aquest import. El premi no
es podrà canviar pel seu valor en metàl·lic.



9.- PROTECCIÓ DE DADES
a) Té la condició de corresponsables del tractament: L'associació d'Hostalers Vall d'Albaida (AHVAL) i
l'associació de Promoció de Comerç d'Ontinyent (Comerç In). L'Ajuntament d'Ontinyent serà
encarregat del tractament respecte al procés de presentació de sol·licituds en la seua plataforma
sona.ontinyent.es.

b) La finalitat per al tractament de dades personals és la gestió del concurs "Sona Ontinyent".
b.1. Legitimació: Consentiment dels participants i interés legítim, segons l'Art. 6.a i f del RGPD (UE)
2016/679;

b.2. Legitimació l'Ajuntament d'Ontinyent, RGPD (UE) 2016/679, Art. 6.e missió realitzada en
interéspúblic o en l'exercici de poders públics, en relació amb les normes que se citen a continuació:
- Recollida de dades mitjançant sol·licitud en la plataforma de l'Ajuntament (sona.ontinyent.es).
- Les publicacions realitzades amb efectes de notificació.
- Publicació de guanyadors en les xarxes socials de l'Ajuntament.

c) No es preveuen comunicacions de dades, excepte les previstes segons Llei.

d) Les dades 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 es poguessen derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades i de conformitat amb normativa d'arxius i documentació quant a
l'Ajuntament.

e) La persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, la limitació del seu
tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament en el tractament
de les dades personals a mitjançant escrit dirigit a L'associació d'Hostalers Vall d'Albaida (AHVAL) i
l'associació de Promoció de Comerç d'Ontinyent (Comerç In). Així mateix, en el cas que entenga
vulnerat el seu dret a la protecció de dades, la persona interessada té dret a reclamar davant la
(autoritat de control competent www.aepd.es). Informació addicional:
https://www.ontinyent.es/va/noticia/politica-privacitat

Ontinyent en concert
del 23 al 28 d'agost
Festes de Moros i Cristians

https://www.ontinyent.es/va/noticia/politica-privacitat

