
 

                                                                                
 

 

BILBAO HIRIA XXVIII. POP-ROCK LEHIAKETA 

 

LEHIAKETAREN OINARRIAK 

Bilboko Udaleko Gazteria eta Kirol Saileko Gazteen Gaietarako Zerbitzuak Bilbo Hiria Pop Rock 

Lehiaketa antolatzen du. Lehiaketa hau gazteek osatutako Europako taldeei zuzenduta dago, 

talde hasiberrien musika bultzatzeko eta zabaltzeko. 3 musika-modalitate ditu lehiaketak: 

• Pop-Rock: Rock, Rock and Roll, Pop, Punk Rock, Post Rock, Garage, Psikodelia, 

Rhythm&Blues, Tekno Pop, Hard Rock, Rock gogorra, Noise, Power Pop, Art Rock, Indie, Hard 

Core, Emo, Folk Rock, Americana, Soul, Stoner, Funk, Ska-Reggae eta beste aldaerak edo 

konbinazio batzuk. 

• Metal: Heavy, Power, Thrash, Speed, Death, Grind, Black, Doom, Metal gotikoa, 

Industriala, A.O.R, Hard Core, Nu Metal, Rap metalikoa, Metal alternatiboa eta beste aldaerak 

edo konbinazio batzuk.   

• Elektronikoa eta beste joera batzuk: Elektronika, Down Tempo, House, Techno, Electro, 

Minimal, Drum'n'Bass, Breakbeat, Trip-Hop, Electroclash, Hip-hop, Rap,  Beatbox eta beste 

aldaera edo konbinazio batzuk. 

 

BAT.- BALDINTZAK: Lehiaketan Europako taldeek har dezakete parte, baldintza hauek betetzen 

badituzte: 

- Taldeko kide guztien adina 1981eko urtarrilaren 1etik 1998ko abenduaren 31ra bitartekoa izatea. 

Taldean kide bi edo gehiago daudenean, 1981eko urtarrilaren 1a baino lehen jaiotako kide 

bakarra izatea onartuko da. 

- Lehiaketarako izena ematean disko bi baino gehiago ez izatea kontratu diskografiko bati lotuak. 

-  BILBAO HIRIA POP-ROCK LEHIAKETAREN aurreko edizioetako edozein modalitatetan 

lehen saria irabazi ez izana. 

- Konposizioak jatorrizkoak izango dira. Antolatzaileek eskatuz gero, lehiatzaileak egilea 

bera dela frogatu beharko du. 



 

                                                                                
 

 

Antolatzaileek, lehiaketaren edozein fasetan, lehiaketatik kanpo utziko ditu baldintza hauek 

betetzen ez dituzten taldeak. 

 

BI.-- IZENA EMATEA:  

• Taldeek lehiaketaren hiru modalitateetako batean emango dute izena. Hala ere, 

antolatzaileek, egokitzat joz gero, inskripzioak zuzendu ahal izango dituzte.   

• Izena emateko epea 2016ko apirilaren 11tik maiatzaren 12ra bitartekoa da, eta 

www.bilbao.eus/bilborock web orriaren bidez egingo da, bertan dagoen inprimakia beteta eta 

honako hauek bidalita: 

• 3 kanta mp3, ogg edo wma formatuan. 

• argazki bat jpg, bmp edo png formatuan  

• eta taldearen ibilbidea doc, docx, odt edo pdf formatuan  .  

 

HIRU.-. EPAIMAHAIA. LEHIAKETAREN FASEAK 

Epaimahai bat egongo da modalitate bakoitzerako. 

1. FASEA: 38 talde aukeratzea 

Lehiaketan izena emandako talde guztietatik musika arloko profesionalek osatutako epaimahaiak 

38 talde aukeratuko ditu:  

• 2. fasera pasatuko diren  Pop Rockeko 24 talde. 

• 2. Fasera pasatuko diren Metaleko 10 talde 

•  Zuzenean 3. Fasera pasatuko diren Elektronika eta Beste Joera batzuetako 4 talde. 

 

Epaimahaiak aldatu egin ahal izango du banaketa hori. 

 



 

                                                                                
 

2. FASEA: Zuzeneko emanaldiak. 

Pop Rock eta Metalekoen modalitateetan aukeratutako taldeek zuzenean joko dute Bilborocken 

irailean eta urrian, antolatzaileek ezartzen dituzten egunetan eta orduetan. Epaimahaian 

musikaren arloko profesionalak, musikarekin lotutako gazteak eta kontzertuetako ikusleak 

egongo dira, eta hauek aukeratuko dituzte: 

• Pop Rock modalitateko 3 talde. 

• Metaleko 3 talde. 

  

3. FASEA: Azken kontzertuak 

Pop Rockean eta Metalean aukeratutako taldeek eta Elektronika eta Beste Joera Batzuetako 4 

taldeek azken kontzertuetan joko dute azaroan, antolatzaileek ezartzen dituzten egunetan eta 

orduetan. Musika arloko profesionalek osatutako epaimahaiak emango du behin betiko epaia.  

 

Epaia jakitera ematea 

Epaia Lehiaketaren eta Udalaren web orrietan argitaratuko da. Banakako sarietan sarituaren izen-

abizenak, taldea, kategoria eta jasotako saria argitaratuko dira. Saria bandei ematen zaienean 

taldeareren izena, kategoria eta saria argitaratuko da.  

 

LAU.-- ARAUAK 2. ETA 3. FASEETAKO PARTE HARTZAILEENTZAT 

• Zuzeneko emanaldiak hasi aurretik, jabego intelektualaren euren eskubideak 

defendatzen dituen erakunderen batean erregistratuta badauzkate euren abestiak, horren berri 

eman beharko diete Lehiaketaren antolatzaileei.   

• Zuzenean joko duten taldeetako kideak inskripzioan agertzen diren berberak izango dira. 

Kideren bat aldatuz gero, ezinbesteko arrazoiengatik dela justifikatu beharko da eta antolatzaileek 

baimendu egin beharko dute aldaketa hori. Edozelan ere, ordezko kideak oinarri hauetako 

baldintzak bete beharko ditu.  

 



 

                                                                                
 

• Taldeek laguntza ekonomikoa jasoko dute Bilbora etortzeko eta bertan jotzeko 

gastuetarako. Taldearen jatorria kontuan hartuta, hauek izango dira zenbatekoak: 

o 180,00 €, Bizkaia. 

o 250,00 €, Araba, Gipuzkoa, Kantabria, Errioxa, Nafarroa, Asturias. 

o 400,00 €, Madrid, Gaztela eta Leon, Aragoi. 

o 500,00 €, Valentzia, Gaztela-Mantxa, Extremadura, Galizia, Murtzia. 

o 600,00 €, Andaluzia, Catalunya. 

o 750,00 €, Balearrak, Ceuta eta Melilla. 

o 900,00 €, Kanariak. 

o 700,00 €, Frantzia, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Belgika, Suitza. 

o      1.400,00 €, Italia, Erresuma Batua, Irlanda, Suedia, Finlandia, Danimarka, Norvegia, 

Alemania, Austria, Txekiar Errepublika, Errumania, Bulgaria, Zipre, Grezia, Hungaria, Polonia, 

Eslovakia, Albania, Mazedonia (FYRM), Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroazia, 

Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Malta. 

 

BOST.- Saridunek aurkeztu beharreko dokumentazioa: 

• Ziurtagiri positiboa, foru ogasunaren (edo helbidearen arabera dagokion ogasunaren) 

betebeharrak ordainduta dituela adierazten duena. 

• Ziurtagiri positiboa, Gizarte Segurantzaren arloko betebeharrak ordainduta dituela 

adierazten duena. 

• Diru-laguntzei buruzko Legearen 13. artikuluak eta Gizonezkoen eta Emakumezkoen 

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 24.2 artikuluak ezarritako debekuetan ez dagoela ziurtatzen 

duen erantzukizunezko adierazpena. Gazteria eta Kirol Sailak emango du eredua. 

• Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako ziurtagirien ordez ERANTZUKIZUNEZKO 

ADIERAPENA aurkez daiteke, onuradun bakoitzari eman beharreko zenbatekoa ez bada 3.000 

euro baino handiagoa.  



 

                                                                                
 

• Onuradunek EZ BADAUKATE EGOITZA FISKALA ESPAINIAN, aipatutako ziurtagirien 

ordez egoitza fiskalaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, bizi diren herrialdeko agintari 

eskudunek emandakoa. 

 

SEI.- SARIAK  

6.1 Sariak eskudirutan: 

Pop-Rock 
Modalitatea 

Metal Modalitatea 

 
Elektronikoa eta beste 
joera batzuk 
Modalitatea  

1.
a 

5.000 euro. 1.
a 

5.000 euro. 1.
a 

2.200 euro. 

2.
a 

2.500 euro. 2.
a 

2.500 euro.   

3.
a 

1.200 euro. 3.
a 

1.200 euro.   

Epaimahaiaren sari berezia: 1.100 euro. 
 

Diru-kopuru horri indarrean dauden arau fiskalekin bat etorrita nahitaezkoak diren atxikipenak 

aplikatuko zaizkio. 

 

6.2 Bestelako sariak: 

 

- “Bilbao Hiria” saria Bilboko edo Bizkaiko talderik onenarentzat:  Emanaldia Bilborock 
aretoan 2017an.  
 
-  “Aste Nagusia” sariak Bilboko talderik onenarentzat eta Bizkaiko talderik onenarentzat 
(PopRock edota Metal modalitatekoa):  Emanaldia 2017ko Aste Nagusian, Bertako Rock 
taldeentzako eszenatokian. 
 
Epaimahaiak edozein sari eman barik uztea ere erabaki dezake.  

 

ZAZPI.- HIRUGARRENEN ESKUBIDEAK ETA BAIMENAK 

Parte-hartzaileek bidaltzen dituzten kantek hirugarrenen egile-eskubideak urratuz gero, 

antolatzaileek ez dute euren gain hartuko horren ardura eta parte-hartzaileak eurak izango dira 

erreklamazioaren ardura edukiko duten bakarrak. 



 

                                                                                
 

Lehiaketan parte hartzen dutenek baimena emango diote Gazteria eta Kirol Sailari, lehiaketan 

parte hartzeagatik sortutako irudiei eta musikari zabalkundea emateko, merkataritzako 

erabilerarik gabe; baita lehiaketara aurkeztutako kanten grabazioa ere kontzertuen zabalkundea 

egiteko ere. 

ZORTZI.- OINARRIEN ONARPENA: Lehiaketan parte hartzeak izena emandako kide guztiek 

oinarri hauek onartu dituztela esan nahi du. 

Antolatzaileek aldaketa egin ditzakete oinarri hauetan, lehiaketa modu zuzenean gauzatzeko. 

 

INFORMAZIOA: 

Telefonoa: 944 151 306 

Faxa: 944 155 919  

Helbide elektronikoa: bilborock@bilbao.eus 

Web orria: www.bilbao.eus/bilborock 

 
 

 

mailto:bilborock@bilbao.eus
http://www.bilbao.eus/bilborock

