
 

INTRODUCCIÓ 
 Amb l’objectiu de promoure la composició de joves estudiants el Centre Professional de 
Música “Luis Sanjaime” crea el V Concurs de composició. 
 
 Es convoca amb les següents bases: 
 
1-CONVOCATÒRIA 
 El concurs es divideix en tres modalitats agrupades en una convocatòria durant el curs 
2016/2017: 
*Modalitat A: joves majors de 19 anys fins a 23 que hagen finalitzat els estudis d’Ensenyaments 
Professionals. 
*Modalitat B: joves fins a 19 anys o que estiguen estudiant de 4t a 6é d’Ensenyaments 
Professionals. 
*Modalitat C: joves fins a 16 anys o que estiguen estudiant de 1r a 3r d’Ensenyaments 
Professionals. 
 
2-PARTICIPANTS 
 Podran participar joves estudiants de nacionalitat espanyola o residents a Espanya que no 
hagen complit abans del dia de finalització de la convocatòria 23 anys en la modalitat A, 19 anys en 
la modalitat B i 16 en la modalitat C. 
 
3-INSCRIPCIÓ 
 *Documentació necessària: 
 *Butlletí d’inscripció 
 *Dos fotografies 
 *Fotocòpia DNI o NIE 
 *Certificat del Centre d’estudis (en cas de les modalitats B i C) 
 *Fotocòpia del títol d’Ensenyaments Professionals (en cas de la modalitat A) 
 
Tot la informació serà entregada en el 
Centre Professional de Música “Luis Sanjaime” 
C/ Ausias March, 43 
C.P. 46193 
e-mail- uamm@uamm.org 
www.centre.uamm.org 
Tl. 962555610/11 
La data límit d’inscripció serà fins les 24 hores del 2 d’octubre de 2017. 
 El butlletí d’inscripció podrà enviar-se per correu o e-mail. En els rebuts per correu es 
prendrà com a data de recepció la que indica el mata-segells, es rebutjarà aquelles inscripcions que 
no portem data d’enviament. 
 Tota inscripció rebuda fora de termini no serà admesa. 
 Una vegada tancat el termini d’inscripció la organització comunicarà a cada concursant la 
acceptació oficial de la seua inscripció o, en el seu cas, els motius per els quals es rebutjada. 

mailto:uamm@uamm.org


 

4-LES COMPOSICIONS 
 Les composicions hauran de ser originals i inèdites, entenent-se com a tal aquelles obres que 
siguen de nova creació i no còpia, modificació o versió d’altra o altres obres existents. A més, les 
obres estrenades, difoses per un mig de comunicació, editorial o segell discogràfic abans de la 
decisió del tribunal del present concurs seran desqualificades. 
 Les obres hauran de ser escrites per a agrupacions amb un mínim de tres components i un 
màxim de sis. Les composicions tindran una durada mínima de 5 minuts. 
 L’escriptura de les partitures serà clara a bolígraf o en suport informàtic, en ningun cas seran 
acceptades aquelles escrites amb llapis i/o esborranys. En eixe cas seran excloses automàticament. 
 En totes les modalitats (A, B, C) l’estil i el llenguatge serà fins l’impressionisme (inclòs). 
 S’enviaran quatre exemplars de la partitura i se presentaran baix un pseudònim. En un sobre 
tancat s’inclourà un full amb les dades personals (nom, direcció, telèfon, correu electrònic), 
fotocòpia del DNI o NIE. 
 Els concursants guanyadors aportaran posteriorment un joc del material (particelles). 
 El concursant que no aporte les seues dades personals quedarà exclòs. 
 L’estrena de l’obra guanyadora tindrà lloc en el concert d’obertura del curs 2016/2017 en el 
Saló d’actes del Centre Professional de Música “Luis Sanjaime” de Montroi, podent el mencionat 
Centre fer l’edició de la partitura i la gravació, quedant en el seu poder el manuscrit original. 
 Les partitures no premiades seran tornades, prèvia sol·licitud dels participants fins el 
4/12/2017 i a càrrec de cada participant. Passada la data anteriorment publicada el Centre 
Professional de Música de Montroi desestima tota responsabilitat sobre custòdia i conservació de 
les partitures anteriorment enviades. 

Al termini de la data de presentació de les obres haurà d’haver un minin de tres obres per 
modalitat, o be un total de sis obres. En tal cas el concurs podrà quedar anul·lat. 
 
5-PREMIS 
*Primer premi Modalitat A: Diploma i 500 €. 
*Primer premi Modalitat B: Diploma i 400 €. 
*Primer premi Modalitat C: Diploma i 300 €. 
*Segon premi Modalitat A: Diploma. 
*Segon premi Modalitat B: Diploma. 
*Segon premi Modalitat C: Diploma. 
 Els imports dels premis queden subjectes a les normatives fiscals vigents. Els premis seran 
indivisibles. 
 
6-EL JURAT 
 El jurat estarà format per músics professionals de reconegut prestigi (compositors, directors 
d’orquestra...), els seus noms es faran públics el mateix dia de la decisió. 
 El premi podrà declarar-se desert si el jurat qualificador creu que no existeix obra 
mereixedora del respectiu premi. 
 El fallo del jurat es farà públic a partir del 29 de novembre de 2017. Els guanyadors seran 
informats al moment. La resta de participants podrà conèixer el resultat per mig de la pàgina web 
del Centre “Luis Sanjaime” de Montroi (www.centre.uamm.org). 
 La interpretació de las bases serà competència exclusiva del jurat, constituït 
corporativament. 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena de les seues bases, seguint el 
fallo del jurat inapel·lable. 
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