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Convocatòria d'ajuts a la creació musical,  amb el servei 
d'enregistrament musical per a grups emergents 

 

1.    OBJECTE i MODALITAT DE SUPORT 

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport als grups musicals de Granollers i de 
la comarca del Vallès Oriental.  En aquesta convocatòria es seleccionaran un màxim de 
12 grups. 
 
L'ajut consisteix en: 
 

– Enregistrament  d'una demo de 4 temes que inclou la gravació, edició, mix i mastering i 
entrega en format cd i mp3 compatible amb totes les plataformes digitals. 

– Assessorament per a la seva distribució i promoció digital. 
– Assessorament en la producció musical. 

 
L´enregistrament es farà a l´estudi ubicat en els bucs d'assaig musical de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. 

2.    REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

La convocatòria s'adreça a grups de Granollers i del Vallès Oriental. Els  components 
del grup han de tenir més de 16 anys, es poden tenir treballs editats però el grup no 
pot tenir contracte  amb un segell discogràfic. 
 
Es poden presentar solistes i grups musicals de qualsevol gènere de música  moderna, 
entenent música moderna com blues, rock, pop, funk, ska, electrònica, rumba, jazz, 
mestís, rap, hip-hop, flamenc...així com formacions de música clàssica que presentin 
projectes originals i de creació pròpia. 
 
La convocatòria s'adreça a grups emergents  però que puguin acreditar una certa 
trajectòria i activitat continuada. 

 
 
3. CRITERIS DE VALORACIÓ 
Com a criteri de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es 
tindrà en compte sobretot l'originalitat, la qualitat i la projecció de les propostes 
musicals.   
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Es valoraran especialment els grups on es respecti la paritat de gènere. 

 
4 COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
La comissió de valoració estarà formada per la persona responsable de la sala de 
concerts Nau B1 de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, un tècnic de joventut de 
l'Ajuntament de Granollers, el productor de l´estudi on es portarà a terme 
l´enregistrament i un professional  vinculat al món de la música. 

5. ALTRES INFORMACIONS 

Roca Umbert es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa 
la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no 
s‘adequa als objectius de la present convocatòria. 
 
Els grups seleccionats s´hauran d´ajustar a les condicions tècniques de l´estudi, així com 
als horaris i calendaris que es proposin. 
 
El grup o cantant cedirà almenys un dels temes enregistrats  per poder utilitzar-lo 
promocionalment. 
 
S'haurà d’utilitzar el logo de Roca Umbert Fàbrica de les Arts  per reconèixer la seva 
participació a la gravació, en cas que els temes enregistrats siguin editats físicament, o 
generin un format audiovisual. 

6.    PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

Les sol·licituds s´han de presentar emplenant el formulari i adjuntant els documents 
següents: 
 
https://forms.gle/RZsNGGHeK9DyF1jL6 
 
 
1) Fotocòpia del document d’identitat dels integrants del grup (DNI o NIF) 
2) Currículum del grup amb la descripció de la proposta, estil musical, nom dels 
components i resum de les principals actuacions, així com enllaços d'àudio i vídeo. 
  
L’organització es reserva el dret de sol·licitar més informació. 
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Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a 
saladeconcertsnaub1@gmail.com 
 
La participació a aquesta convocatòria implica l’acceptació total de les bases i de la 
resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts SL, es puguin produir posteriorment. 

  
Termini 
El termini de la convocatòria finalitza el divendres 22 de gener de 2021. 
  
Calendari de resolució i publicació dels resultats 
La comissió farà la valoració de projectes i es donarà a conèixer la resolució d’adjudicació 
a les persones que hagin presentat les propostes via correu electrònic, alhora que es 
farà públic mitjançant el web de Roca Umbert. 

 

 

 

 


