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BASES REGULADORES DEL CONCURS INTERNACIONAL DE DIRECCIÓ 
D'ORQUESTRA “LLÍRIA, CITY OF MUSIC” 
 
PRIMERA. Definició 
  
Aquestes normes seran aplicables a les edicions del Concurs Internacional de Direcció 
d'Orquestra “Llíria, city of music” que se celebren de conformitat amb el que s'establisca en 
cada convocatòria. 
 
Les presents bases estableixen el règim de concessió dels premis que deriven de la celebració 
del certamen, d'acord amb les consignacions pressupostàries aprovades en el Pressupost de 
Despeses de l'Ajuntament de Llíria per a cada exercici fiscal. 
 
La finalitat del concurs objecte d’aquestes bases és emfatitzar el reconeixement internacional 
de Llíria com a Ciutat Creativa de la Música per la UNESCO, en col·laboració amb l'Asociación 
Española de Directores de Orquesta (AESDO), mitjançant l'acolliment de joves directors i 
directores d'orquestra per tal d'impulsar la seua carrera professional en un entorn de reconegut 
bagatge cultural, com a compromís i impuls de nous projectes en l'àmbit musical. 
 
SEGONA. Requisits de les persones participants 
 
Podran participar en les diferents edicions que s'organitzen els directors i les directores 
d'orquestra de totes les nacionalitats que, amb data d'aprovació de l'oportuna convocatòria, 
no superen els trenta-cinc anys d'edat. 
 
En queden automàticament exclosos/es les persones participants que hagueren resultat 
guardonades amb el primer premi en qualsevol de les edicions celebrades. 
 
En tot allò no previst en aquesta base s’atendrà al que es disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com els articles 18 i 19 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. En aquest sentit s'estableix que la persona participant haurà d'estar 
al corrent de les obligacions fiscals amb aquesta administració i les derivades de l’AEAT i la 
Seguretat Social; aspecte que comprovarà d'ofici el mateix Ajuntament. L'existència de deutes 
locals, tributaris i amb la Seguretat Social en període executiu a què es refereix aquest apartat 
impedirà obtindre la condició de premiat o premiada en qualsevol de les edicions que se 
celebren del present concurs. 
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TERCERA. Publicació i termini de presentació de sol·licituds de participació 
 
L'anunci de cada convocatòria es cursarà a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, segons el que es disposa en la base dinovena de les presents. Així mateix, 
s'exposarà en el web oficial del concurs i es farà ús dels canals que s'habiliten per a fer-ne la 
màxima difusió. Totes les publicacions estaran disponibles en castellà, valencià i anglés. 
 
El termini de sol·licitud de participació serà de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
No obstant això, per al cas que aquestes bases s'aproven juntament amb la convocatòria de 
la primera edició, en virtut del que preceptua l'article 23.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el termini de deu dies hàbils per a la presentació de 
sol·licituds de participació es computarà a partir de l’endemà de l'aprovació definitiva de les 
bases o, si això no passa, s'atindrà al que es dispose en l'acord que legalment s'adopte. 
 
QUARTA. Presentació de sol·licituds 
 
Les persones participants hauran d'omplir i presentar telemàticament el formulari d'inscripció 
que s'habilite en el web oficial del concurs en el termini indicat en l'apartat anterior. Caldrà 
aportar, així mateix, la documentació següent: 
 

• Còpia escanejada del DNI, NIE, passaport o document equivalent, en què figure la 
data de naixement de forma inequívocament llegible. 

• Biografia resumida en un màxim de 400 paraules. 
• Una fotografia de retrat d'alta resolució. 
• Dos o més cartes de recomanació o, si no se’n disposa, de contactes d'una o més 

referències vinculats a la formació, carrera professional i trajectòria de la persona la 
sol·licitant (opcional). 

• D'un a tres vídeos en què es tindrà en compte els aspectes següents: 
 

━ La persona que s’hi presente candidata ha d’estar dirigint una agrupació 
(orquestra, cor, conjunt, banda o pianos amb dos intèrprets). 

━ El còmput total de duració del vídeo o dels vídeos presentats ha de superar els 
deu minuts. 

━ La persona que s’hi presente candidata ha d’estar visible des de la perspectiva 
dels músics durant almenys el cinquanta per cent de la duració total del  vídeo 
o dels vídeos. 
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━ La resolució i el so han de complir el mínim de qualitat que s'establisca en la 
convocatòria. 

━ Per al cas que es presenten dos o tres vídeos, han de reproduir diferent estil i 
tempo. 

━ El vídeo o els vídeos han de ser enviats a través dels enllaços que 
s'establisquen en cada convocatòria. 

 
Els vídeos que no complisquen les característiques assenyalades podran ser descartats pel 
jurat en la fase de valoració de sol·licituds. 
 
L'organització es reserva el dret a requerir la documentació que considere necessària a fi de 
resoldre els dubtes que puguen derivar-se de les dades aportades. 
 
No obstant això, la resolució per la qual s'aprove la convocatòria de cada edició podrà incloure 
la presentació de qualsevol altre document o fitxer que s'estime convenient. 
 
En el web oficial del concurs es publicaran els models que s’han d’utilitzar i informació d'interés 
de cada convocatòria. 
 
CINQUENA. Selecció de candidats i candidates 
 
Després de la valoració de la documentació presentada, una vegada vençut el termini 
d'inscripció i en qualsevol cas al llarg dels cinc dies següents, l'organització enviarà a les 
persones inscrites un correu electrònic d'acceptació o denegació de la seua sol·licitud. 
 
De manera complementària, a més, es crearà una llista prioritzada de persones admeses i no 
admeses per a coneixement públic. Les persones aspirants inicialment excloses romandran 
en qualitat de reserva a l'efecte de les possibles baixes que hi puga haver fins a la celebració 
de la primera prova. 
 
Amb aquesta finalitat, de conformitat amb la disposició addicional setena (Identificació dels 
interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius) de la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, a l'efecte d'identificació de les persones interessades, en les notificacions que 
es practiquen en els procediments derivats de la tramitació d'aquest concurs, s'evitarà la 
publicació de noms i cognoms vinculats a altres dades d'identificació, per la qual cosa la llista 
anteriorment esmentada apareixerà alfabèticament ordenada per cognoms i nom, i s’hi 
afegiran quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número 
d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. 
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Les persones que hi siguen candidates i resulten acceptades disposaran de cinc dies, des de 
la confirmació de la recepció del correu enviat, per a abonar la quota de participació 
corresponent de la forma que en cada cas s'especifique, amb la prevenció que, si no ho fa, 
desistirà del seu dret a participar en la convocatòria de què es tracte. La no-acceptació de 
l'avís de notificació de lectura facilitada pel servidor en el transcurs dels tres dies següents a 
l’enviament, donarà lloc al desistiment automàtic de participació. 
 
Amb l'exclusió d'aspirants per qualsevol de les causes previstes en les presents bases, queda 
expedita l'eventual participació dels qui estiguen en reserva per estricte ordre de priorització 
de la llista. 
 
Si per error o omissió, alguna de les persones candidates no rep el citat missatge, haurà de 
comunicar la incidència dins dels dos dies següents al del venciment del termini assenyalat a 
través de l'adreça de correu electrònic oficial del concurs fent constar en l'assumpte “NO 
RESPOSTA INSCRIPCIÓ”. 
 
S'estableix en vint-i-cinc persones el nombre màxim de candidats i candidates acceptats pel 
comité de selecció inicial. 
 
El calendari del concurs es donarà a conéixer en la resolució per la qual s'aprove cada 
convocatòria. 
 
SISENA. Desplegament de les proves 
 
El concurs s'estructura en quatre fases. La data, l’hora i el lloc de celebració s'indicarà en la 
convocatòria pertinent. 
 
PRIMERA FASE: 
 

• Hi podran participar un màxim de vint-i-cinc candidats i candidates. 
• Les persones aspirants hauran de dirigir un assaig amb el repertori que s'establirà en 

cada convocatòria. 
• El moviment o els moviments que ha de dirigir cada candidat o candidata seran 

proposats i comunicats pel jurat abans de l'inici de la prova. 
• Cada candidat o candidata disposarà d'un màxim de deu minuts per a realitzar aquesta 

prova. 
 
  



 

AJUNTAMENT DE LLÍRIA (Dept. Cultura ) · Plaça Major, 1 · Tel. 96 279 82 82 · info@lliria.es · www.lliria.es · 46160 Llíria 
(València) 

SEGONA FASE: 
 

• Hi podran participar els candidats o candidates que superen la primera fase i en 
qualsevol cas un màxim de quinze concursants. 

• Les persones aspirants hauran de dirigir un assaig amb el repertori que s'establirà en 
cada convocatòria. 

• El moviment o els moviments que ha de dirigir per cada candidat o candidata seran 
proposats i comunicats pel jurat abans de l'inici de la prova. 

• Cada candidat o candidata disposarà d'un màxim de quinze minuts per a realitzar 
aquesta prova. 

 
TERCERA FASE o SEMIFINAL: 
 

• Hi podran participar els candidats o candidates que superen la segona fase i en 
qualsevol cas un màxim de sis concursants. 

• Les persones aspirants hauran de dirigir un assaig amb el repertori que s'establirà en 
cada convocatòria. 

• El moviment o els moviments que ha de dirigir per cada candidat o candidata seran 
proposats i comunicats pel jurat abans de l'inici de la prova. 

• Cada candidat o candidata disposarà d'un màxim de vint-i-cinc minuts per a realitzar 
aquesta prova. 

 
QUARTA FASE o FINAL: 
 

• Hi podran participar els candidats o candidates que superen la tercera fase i en 
qualsevol cas un màxim de tres concursants. 

• La prova estarà dividida en dues parts: assaig i concert. Ambdues seran qualificades 
individualment. 

• El repertori consistirà en l'execució de tres particions per cadascuna de les persones  
concursants de conformitat amb l'ordre establit en el sorteig que es realitze. 

• Cada finalista disposarà de quaranta-cinc minuts d'assaig. El repertori serà el que 
haurà de dirigir en el concert de clausura del concurs. 

 
La participació dels directors o directores serà per estricte ordre alfabètic de primers cognoms 
a partir d'una lletra que se sortejarà per insaculació abans d'iniciar la primera prova. La lletra 
extreta i l'ordre establit estaran vigents durant tot el concurs i seran aplicables a la resta de 
fases. Els membres del jurat encarregats del dit sorteig en deixaran constància en una acta 
succinta. 
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Per a la prova final, l'ordre alfabètic de primers cognoms vincularà el d'execució de les tres 
particions del repertori, en el sentit que qui hi participe en primer lloc executarà la partició 
número u; qui hi siga segon, la número dos, i qui hi vaja tercer, la número tres. La numeració 
assignada a cadascuna de les particions constarà oportunament en la convocatòria 
corresponent. 
 
Totes les proves del concurs estaran obertes al públic i a la premsa i podran ser gravades, 
filmades i emeses en reproducció en línia (streaming) des de la pàgina web oficial, per ràdio 
o televisió sense cap compensació econòmica per a les persones participants. 
 
SETENA. Tribunal avaluador 
 
Per a cada edició, es crearan tribunals a fi de valorar la participació de les persones candidates 
en les diferents fases del concurs, de conformitat amb la distribució de membres de 
reconeguda trajectòria musical següent: 
 
SELECCIÓ DE PERSONES CANDIDATES: 
 
a) President o presidenta 
b) Dos vocals 
c) Secretari o secretària amb veu però sense vot 
 
PRIMERA, SEGONA I TERCERA FASES o SEMIFINAL: 
 
a) President o presidenta 
b) Quatre vocals 
c) Secretari o secretària amb veu però sense vot 
 
QUARTA FASE o FINAL: 
 
a) President o presidenta 
b) Un mínim de quatre vocals 
c) Secretari o secretària amb veu però sense vot 
 
Les persones que han d’integrar el jurat seran nomenades per resolució d'alcaldia amb 
anterioritat a l'inici del període d'inscripció d'aspirants. De cada càrrec, al seu torn, se’n 
designaran les persones suplents pertinents. 
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Així mateix, per a cada edició es podrà designar un director/a artístic/a. Aquesta figura tindrà 
funcions d'assessorament del tribunal, per la qual cosa l’haurà d'acompanyar en tot moment 
amb veu però sense vot. Serà compatible amb el càrrec de secretari o secretària del jurat. 
 
Per a la constitució vàlida del jurat es requerirà l'assistència almenys de tres membres. 
 
HUITENA. Criteris de valoració 
 
La puntuació atorgada pels membres del jurat s'ajustarà als criteris següents: 
 
SELECCIÓ DE PERSONES CANDIDATES: 
 

• Anàlisi crítica dels vídeos 
• Biografia 
• Cartes de recomanació o, si no n’hi ha, contactes d'una o més referències vinculats a 

la formació, carrera professional i trajectòria de la persona sol·licitant. 
 
RESTA DE FASES: 
 

• Gestualitat expressiva 
• Interpretació 
• So 
• Dinàmiques 
• Articulació 
• Afinació 
• Balanços 

 
Les valoracions s'efectuaran en nombres enters de fins a dos decimals. 
 
Els membres integrants del tribunal puntuaran individualment la documentació aportada per a 
la primera fase, així com la participació de les persones aspirants en cadascuna de les etapes 
següents del concurs. 
 
El secretari o secretària extraurà la nota mitjana que resulte de la suma aritmètica dels punts 
assignats pel conjunt de membres del tribunal entre el nombre total de criteris establits per a 
cadascuna de les persones concursants. 
 
Aquestes notes mitjanes determinaran la selecció i la subsegüent superació de fases, i 
prevaldran les més altes sobre les menors. Les persones candidates que obtinguen les 
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puntuacions més baixes quedaran desqualificades d'acord amb el nombre màxim de 
participants per a cada etapa del certamen. 
 
Les qualificacions assignades en les diferents fases manquen de caràcter acumulatiu, per la 
qual cosa a l'inici de cada etapa les persones participants disposaran de puntuació “0”. 
 
Els empats que s’hi produïsquen quedaran dirimits d’acord amb l’ordre de prelació següent: 
 
SELECCIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES: 
 

1. Anàlisi crítica dels vídeos 
2. Biografia 
3. Cartes de recomanació o, si no n’hi ha, contactes d'una o més referències vinculats a 

la formació, carrera professional i trajectòria de la persona sol·licitant. 
 
RESTA DE FASES: 
 

1. Gestualitat expressiva 
2. Interpretació 
3. So 
4. Dinàmiques 
5. Articulació 
6. Afinació 
7. Balanços 

 
Els criteris numerats amb “1” prevaldran sobre els número “2”, i així successivament. S'atendrà 
la suma de puntuacions obtingudes per criteri en el sentit que prevaldrà el total assignat pel 
conjunt de membres del tribunal sobre la base de l'ordre citat. 
 
Per al cas que l'empat hi persistisca, decidirà el vot favorable de la majoria simple del nombre 
total de membres de cada jurat. 
 
Les deliberacions del jurat seran secretes. El secretari o sectretària estendrà acta de les 
vicissituds de cada fase, amb esment exprés de les qualificacions obtingudes per les persones 
aspirants que en tot cas seran inapel·lables. 
 
Els membres del jurat podran interrompre l'actuació de qualsevol participant, formular les 
preguntes que consideren, així com decidir finalitzar les proves abans del transcurs del temps 
previst. 
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Una vegada finalitzada la fase final, es farà pública la decisió del jurat. 
 
NOVENA. Procediment de concessió 
 
Els procediments que es deriven de la tramitació dels expedients per a la concessió d'aquests 
premis seran en règim de concurrència competitiva. 
 
DESENA. Premis 
 
El jurat atorgarà els tres següents premis, les dotacions econòmiques dels quals es 
determinaran en les convocatòries corresponents i dels quals estendrà la corresponent acta: 
 
PRIMER PREMI 
 
Dotació econòmica i diploma acreditatiu atorgats pel M.I. Ajuntament de Llíria. 
 
Així mateix, la persona guardonada amb el primer premi podrà ser convidada a dirigir les 
orquestres col·laboradores del concurs al llarg de les dues temporades següents a la de la 
convocatòria de cada edició. 
 
A més, podrà rebre una consultoria durant un any per part d'un mànager de reconegut prestigi. 
 
SEGON PREMI 
 
Dotació econòmica i diploma acreditatiu atorgats per l'Asociación Española de Directores de 
Orquesta (AESDO). 
 
TERCER PREMI 
 
Dotació econòmica i diploma acreditatiu atorgats per l'Asociación Española de Directores de 
Orquesta (AESDO). 
 
PREMI ESPECIAL AESDO 
 
Dotació econòmica atorgada per l'Asociación Española de Directores de Orquesta (AESDO). 
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Així mateix, la persona que siga sòcia d’AESDO i que obtinga la millor classificació general 
del concurs podrà col·laborar amb les orquestres que s'establisquen en cada convocatòria al 
llarg de les dues temporades següents a les de cada edició. 
 
El premi AESDO és compatible amb qualsevol dels premis anteriors. 
 
Els imports econòmics que es concedisquen hauran de complir les obligacions tributàries 
pertinents. 
 
En el web oficial del concurs es donaran a conéixer els noms de les persones guardonades. 
 
ONZENA. Aspectes que cal assenyalar sobre l'organització del concurs 
 
L'organització podrà modificar el nombre de participants de les diferents proves, així com 
introduir-hi els canvis que estime necessaris per al bon funcionament del concurs. En cas de 
dubte en la interpretació de les diferents traduccions que es publiquen, prevaldrà el text escrit 
en castellà. 
 
En les convocatòries s'indicarà expressament que la participació en el concurs suposa 
l'acceptació sencera de les presents bases i condicions, així com de les decisions 
interpretatives que el jurat en faça per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que hi 
poguera sorgir. 
 
En cada edició s'inclouran les orquestres col·laboradores que participaran. 
 
L'organització es farà càrrec de l'allotjament amb desdejuni de les persones finalistes del 
concurs durant els dies que participen de manera activa en l'assaig i el concert de la fase final. 
 
L'organització del concurs únicament facilitarà informació sobre l'edició que utilitzaran les 
persones components de l’ensemble i de l'orquestra. En cap cas es facilitaran partitures 
generals a les persones concursants, per la qual cosa cada persona candidata haurà de 
responsabilitzar-se de les seues pròpies partitures. Queda prohibit l'ús de fotocòpies. 
 
DOTZENA. Crèdit pressupostari i import dels premis 
 
L'import dels premis que es concedisquen a l'empara de les presents bases repercutirà en 
l'aplicació pressupostària dels exercicis fiscals vigents en la data de cada edició. Les dades 
específiques de partida i crèdit s'establiran en les convocatòries corresponents. 
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No obstant això, l'import global dels premis amb què es dote cada convocatòria podrà ser 
ampliat, si hi ha disponibilitats pressupostàries, en el cas que resulte insuficient per a atendre 
les despeses derivades de la concessió d'aquests. 
 
Aquesta ampliació es farà efectiva abans del tancament comptable de cada exercici i sempre 
que no repercutisca en el pagament d'altres assumptes prevists en l'aplicació pressupostària 
de la qual es pretenga obtindre el dit crèdit. 
 
En la pàgina oficial del concurs es publicaran les resolucions de concessió de premis. 
 
TRETZENA. Òrgans competents 
 
Els expedients de concessió de premis seran instruïts per la Regidoria de Cultura i resolts per 
Decret d'Alcaldia, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, i amb el règim de delegació de competències d'aquest ajuntament. 
 
Celebrada cada edició i estesa l’acta corresponent, l'òrgan instructor formularà proposta de 
concessió de premis davant l'Alcaldia perquè en faça la resolució, amb esment exprés que les 
persones premiades compleixen tots els requisits preceptuats en la normativa general de 
subvencions. 
 
CATORZENA. Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de tres mesos i es 
computarà a partir de l'endemà de la finalització de la celebració de cada edició. El venciment 
del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades, 
les faculta a interposar els recursos que hi siguen procedents. 
 
A l'efecte de notificació a les persones interessades, l'acte resolutori dels premis que es 
concedisquen es publicarà en la pàgina oficial del concurs. 
 
QUINZENA. Pagament dels premis 
 
Es realitzarà un únic pagament dels premis, una vegada finalitzada la tramitació de l'expedient, 
de conformitat amb el que es determina en el pla de disposició de fons de l'Ajuntament de 
Llíria. 
 
Amb aquesta finalitat, s'haurà de posar en coneixement de les persones premiades l'obligació 
de presentar, de la forma que en el seu moment s'indique, la documentació que l'organització 
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facilite per a l'alta de tercers en la base de dades municipal per tal de procedir al pagament de 
les quantitats estipulades en les presents bases, amb l’advertiment que, transcorregut el 
termini de deu dies hàbils a comptats des de l’endemà de la finalització de la celebració del 
concurs, perdran el seu dret a la percepció dels premis concedits. 
 
SETZENA. Compliment i mesures de garantia 
 
Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre. 
 
El M.I. Ajuntament de Llíria es reserva el dret de realitzar un seguiment dels fets que donen 
lloc a la percepció d'aquests premis. 
 
DESSETENA. Incompatibilitats 
 
Els premis objecte de les presents bases seran incompatibles amb qualssevol altres derivats 
de la mateixa finalitat i procedents de la mateixa administració. 
 
DIHUITENA. Reintegrament 
 
S'ajustarà al que s'estableix en els articles 37 i seg. de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 
 
DENOVENA. Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
 
El personal responsable de l'Àrea de Cultura donarà trasllat de cada convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), a través del servei web del ministeri competent, 
de conformitat amb el que es disposa en el Decret d'Alcaldia núm. 2637/2017, de 13 de 
novembre i posterior normativa d'aplicació. 
 
Amb aquesta finalitat, les dades que s’hi publicaran seran els següents: 
 
1. Identificació i dades generals 
 

a)  Codi: Designació automàtica BDNS 
b)  Referència externa: Cultura 
c)  Tipus de convocatòria: Canònica 
d)  Procediment de concessió: Concurrència competitiva 
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e)  Descripció/Títol en espanyol: Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Llíria, 
city of music” X Edición 

f)  Òrgan convocant: L01461477 Ajuntament de Llíria 
 
2. Dades administratives 
 

a) Descripció/Títol de les BBRR: Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Llíria, 
city of music” X Edición 

b) URL de les BBRR: www.lliria.es 
c) Inici de sol·licitud: 10 dies hàbils posteriors a la publicació d'anunci en BOP 
d) Fi sol·licitud: 11é dia hàbil posterior a la publicació d'anunci en BOP 
e) Seu Electrònica: Web oficial del concurs 
f) Moment de justificació: Justificació prèvia (a l'únic o a l'últim pagament) 
g) Impacte de gènere: Nul 
h) Finalitat: Cultura 

 
3. Dades econòmiques 
 

a) Fonts de finançament: Pressupostos Generals de les Entitats Locals 
b) Import: X -€ 
c) Instruments d'ajuda: Subvenció i lliurament dinerari sense contraprestació 
d) Tipus de beneficiari: Persones físiques que no realitzen activitat econòmica 
e) Sectors econòmics afectats: R ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I 

D'ENTRETENIMENT / 91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats 
culturals 

f) Regions d'impacte: ES523 - València / València 
 
4. Publicació 
 

a) Diari Oficial: BOP de València 
 


