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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Getxoko 45. Nazioarteko Jazzaldiaren 2022ko taldeen lehiaketa arautzeko oi-
narriak.

1. Xedea
Kultur Etxeak Getxoko 45. Nazioarteko Jazzaldiaren 2022ko Taldeen Lehiaketa arau-

tzeko oinarrien deialdia eta onarpena argitaratu ditu.

2. Baldintzak
Jazz musika jotzen duten edozein joera edo estilotako Europako talde guztiek parte 

hartu ahalko dute.
Taldean aurkeztekotan, eskatzaileak Kultur Etxearekin harremanetan egoteko ordez-

kari bezala izendatu beharko du bere burua eta, onuradun den heinean, taldeak bete 
beharreko betebeharrak bete beharko ditu.

Lehiaketan parte hartuko dutenek 30 urte izan ahalko dituzte gehienez (2022an egin-
dakoak) eta izen-ematearen unean egiaztatu beharko da.

Proiektuak lehendik dauden eta jabetza intelektualeko eskubideren bati lotuta dau-
den obra edo prestazio intelektualak jasotzen baditu, eskatzaileak adierazi eta bermatu 
beharko du deialdi honetan ezarritako helburu guztietarako horiek erabiltzeko dagozkion 
baimenak dituela.

Eskatzaileari bakarrik dagokio aurreko paragrafoetan xedatutakoa hausteagatik eska 
daitezkeen erantzukizun guztiak bere gain hartzea, eta sor daitekeen edozein errekla-
mazioren erantzukizuna izango dute hirugarrenen aurrean.

Ezingo dira onuradunak izan dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. 
artikuluan edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 24.2. arti-
kuluan azaldutako baztertze edo debeku arrazoiengatik eragindako pertsonak.

3. Zuzkidura
Hautaketa-batzorde batek izena eman duten talde guztien artean lau aukeratuko ditu 

eta, talde horiek 2022ko ekainaren 29tik uztailaren 2ra bitartean arituko dira. Horrez 
gain, ordezkoak ere aukeratuko dira badaezpada, aukeratutakoak etorri ezin badira be-
raien tokia hartzeko.

Aukeratutako taldeek bidaia ordaintzeko konpentsazio ekonomikoa jasoko dute dirutan.
— 200 euro Euskadiko taldeentzako.
— 700 euro Espainiako taldeentzako.
—  1.200 euro Frantzia, Portugal, Herbehereak, Luxenburgo, Belgika eta Suitzako tal-

deentzako.
—  1.500 euro Italia, Erresuma Batua, Irlanda, Danimarka, Alemania, Austria, Txekiar 

Errepublika, Bosnia-Herzegovina, Kroazia eta Esloveniako taldeentzako.
—  1.800 euro Suedia, Finlandia, Norvegia, Errumania, Bulgaria, Zipre, Grezia, Hun-

garia, Polonia, Eslovakia, Albania, Mazedonia, Montenegro, Serbia, Estonia, Leto-
nia, Lituania, Islandia, Malta eta Errusiako taldeentzako.

Halaber, jaialdiak musikari guztiei emango die ostatu Getxoko ostatuetan 5 egunez, 
eta musikari bakoitzak 35 euro jasoko ditu egunean dieten kontzeptu pean (5 euro gosa-
rirako, 15 euro bazkarirako eta 15 euro afarirako).

Antolakuntzak ezarriko du emanaldien iraupena eta behar besteko aurrerapenarekin 
jakinaraziko zaie taldeei.
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Getxoko Jazzaldiko antolakuntzak eskubidea izango du talde guztiek jo beharko du-
ten abesti bat ezartzeko. Prestatu ahal dezaten, behar besteko denborarekin jakinarazi-
ko zaie abestia zein den.

Lehiaketa streaming bidez emango da eta, promoziorako, telebistek edo beste heda-
bide batzuek emanaldiak grabatu ahalko dituzte.

Honako sari hauek finkatu dira:
—  Lehen saria: 4.300 euro, CD baten edizioa eta garaikurra.
—  Bigarren saria: 1.800 euro eta garaikurra.
— Bakarlari onena: 900 euro eta garaikurra.
Talde irabazleak beste kontzertu bat emango du uztailaren 3an.
Hala badagokio, indarrean dauden zerga-arauen arabera, zenbateko horiei dagoz-

kien derrigorrezko atxikipenak egingo zaizkie.
CDa «zuzenekoa» izango da, talde irabazlearen bi emanaldien grabazioarekin. Egi-

le-eskubide gisa, CDaren salmenten %10a taldearentzako izango da.

4. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua
Parte hartzeko eskaerak www.getxo.eus/jazzgetxo webguneko formularioaren bidez 

aurkeztuko dira.
39/2015 Legearen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruz-

koaren, 16.4. artikuluan ezarritako edozein tokitan ere aurkeztu ahal izango dira.
Hautagaitzak aurkezteko epea 2022ko otsailaren 5ean amaituko da.
Informazioa Udaleko webgunean egongo da eskuragarri (www.getxo.eus/jazzgetxo), 

eta oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.
Eskaerak adierazitako epetik kanpo aurkezten badira, ezetsi egingo dira. Horrez 

gain, izapide gehiagorik gabe artxibatuko dira.
Lehiaketatik kanpo geratuko dira oinarri hauetan ezarritakoari jarraitzen ez dioten 

lanak.

5. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
—  Eskaera (1. eranskina).
—  Eskatzailearen eta musikarien NANaren edo pasaportearen fotokopia.
—  Taldearen kalitatea ziurtatzen duen material guztia: gutxienez taldeak grabatutako 

hiru kantu, edozein euskarritan.
—  Taldearen kalitate oneko argazki bat.
Proiektuaren inguruko dokumentazio guztia fitxategi elektroniko batean aurkeztuko 

da. Eskaera aurrez aurre aurkezten bada, fitxategiak CD, DVD edo pendrive batean 
grabatuta egongo dira. Elektronikoki aurkeztekotan, fitxategiak bateragarriak izango dira 
erregistro elektronikoko plataformarekin. Kontsultatzeko web helbide bat emanez ere 
aurkeztu ahal izango dira bideoak eta audioak. Aurkeztutako dokumentazio elektroniko 
guztiaren gehienezko tamaina 50 Mb izango da.

Ofizioz eskatuko da zerga-betebeharrak egunean daudela Bizkaiko Lurralde Histori-
koko Foru Ogasunaren ziurtagiria, salbu eta interesdunak berariaz azaltzen badu aurka 
dagoela (I. eranskinean) eta, kasu horretan, ziurtagiria aurkezten badu.

Gizarte Segurantzari ofizioz eskatuko zaio erakunde horrekiko betebeharretan egu-
nean egotearen ziurtagiria, salbu eta interesdunak berariaz azaltzen badu aurka dagoela 
(I. eranskinean) eta, kasu horretan, ziurtagiria aurkezten badu.

Kultur Etxeak aurreko bi paragrafoetan aipatutako ziurtagiriak lehiaketako finaleko 
Hautaketa Batzordeak hautatutako taldeei bakarrik eskatzeko eskubidea gordetzen du.
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6. Sariak emateko erregimena eta epaimahaia
Sariak emango dira norgehiagoka sistemaren bidez. Hau da, epaimahai bat eratu-

ko da, eta hark konparatu egingo ditu aurkeztutako lanak, haien arteko hurrenkera bat 
ezartzeko, jarraian zehaztutako irizpide batzuei jarraikiz. Puntu gehien lortu dituztenei 
proposatuko dizkiete sariak.

Saria emateko proposamena egingo da, honako irizpideetan oinarrituta:

Balorazio-irizpideak Gehieneko puntuazioa: 10 puntu

1.   Interpretazioaren kalitatea. Gehienez 2,5 puntu

2.   Taldeko elkarrekintza eta bat-etortze maila. Gehienez 2,5 puntu

3.   Abesti originalen konposizioa. Gehienez 2,5 puntu

4.   Adierazpen eta kontzeptualtasun maila. Gehienez 2,5 puntu

Jazzaldian arituko diren taldeak aukeratuko dituen Hautaketa Batzordea musikaren 
munduan ospe handia duten eta jazzean adituak diren bost pertsonak osatuko dute. Ho-
rrez gain, batzordea finalean lehiakide izango diren taldeak aukeratzeaz arduratuko da.

Hautaketa Batzordeko kideetako bakoitzarentzat 125 euroko dieta finkatu da. Abo-
nuan dagokion deskontua egingo da, PFEZaren atxikipen gisa, indarreko araudia betez.

Gainera, musikaren munduan ospe handia duten 5 pertsonak eta jazzeko espezialis-
tek osatuko dute epaimahaia. Horien betebeharra izango da taldeek jaialdian egindako 
lana baloratzea eta sariak emateko proposamena egitea.

Epaimahaiko kideetako bakoitzarentzat 700 euroko dieta finkatu da. Abonuan dago-
kion deskontua egingo da, PFEZaren atxikipen gisa, indarreko araudia betez. Jazzal-
diaren ardurapeko aula- eta programa-arduradunak jardungo du idazkari gisa, antzeko 
kategoriako beste teknikari baten izango du ordezko bezala, eta ez du inolako dietarik 
jasoko.

Hautaketa Batzordekideen osaera dagokien finalisten hautaketarekin batera egingo 
da publiko. Halaber, epaimahaiaren osaera jaialdia egin aurretik egingo da publiko.

Bi organoek beteko dute otsailaren 18ko 4/2005 Legearen, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoaren, 3.7 artikuluan xedatutakoa.

Sari hori bateragarria izango da, hala badagokio, gerora beste administrazio batzuek, 
erakunde publiko edo pribatuek, nazionalek edo nazioartekoek, obra berarentzat eman-
dako sariekin.

7. Hautatutako lanen titularren betebeharrak
Saria jaso eta gero editatutako lan guztietan eta egindako agerraldi publiko guztietan 

adierazi egin beharko da saria eta Kultur Etxeko laguntza jaso dela. Horrez gain, Kultur 
Etxeko eta Getxoko Udaleko logotipoak agertu beharko dira.

Deialdi honetara aurkeztean, oinarri hauek oso-osorik onartzen dira.

8. Erregimen juridikoa
Ebazpen honetan aurreikusi gabeko alderdi guztietarako aplikagarriak izango dira 

azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorra; urriaren 1eko 
39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio. Prozedura Erkidearena; urriaren 
1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; eta beste edozein 
arauetako xedapen, haren izaeragatik aplikagarri izan daitekeena.

9. Ebazpena eta ordainketa
Oinarri zehatz hauetan jasotako laguntzak emateko instrukzio organismoa izango da 

Kultur Etxeko administrazio unitatea.
Ebazteko organo eskuduna izango da erakundearen presidentea, 6. puntuan aipatu-

tako epaimahaiak proposatuta. 
Getxon, 2021eko azaroaren 3an.—Getxoko Kultur Etxeko Presidentea, Irantzu Uriar-

te Gómez
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I. ERANSKINA
Getxoko Udaletxeko webgunean publikatua.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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