
EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO 
ELKARTEA

JARDUERA POLTSA 2019 DEIALDIA

Deialdi honen bidez" Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak" Euskal 
Herriko  musika sektoreko  eragileei "2019ko Jarduera Poltsan" parte 
hartzeko aukera eskeintzen die.
Deialdiaren helburua  formakuntza eta sentsibilizazioarekin lotutako 
ekimenak babestu eta bultzatzea da.
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1.1. Proposamenak egin ditzaketen pertsonak edo erakundeak  

a)     Proiektu edo jarduera bakoitza horretarako bereziki sortutako 
formulario-fitxa batean (1. eranskina) aurkeztu behar da.
 
b)     Aurreko urteetako poltsetan sartutako jarduerak 2019ko Jarduera 
Poltsan sartu nahi izanez gero, berriro aurkeztu beharko da 
eskaera.Jarduera horiek aurreko urteetako dira berriro ebaluatuko, baldin 
eta metodologian, edukietan, aurrekontuetan, gauzatzaileetan eta 
abarretan aldaketa esanguratsurik ez badago. Musika Bulegoak 2019ko 
Poltsan berriro sartzen baditu, kontratazio-prozesua deialdi honetan 
zehaztutako baldintzen arabera bideratuko da.
 
c)      Pertsona edo entitate berak nahi adina proposamen burutu ditzake 
(bakoitza fitxa batean, eta betiere, 1.4.a) puntuan zehaztutako irizpide 
ekonomikoak beteaz.
 
 
d)     Leku eta data desberdinetan errepika daitezkeen jarduerak 
proposamen bakartzat hartuko dira; beraz, batera aurkeztu behar dira.
 
 

1.DEIALDIARI BURUZKO XEHETASUNAK 

Musikaren alorreko edozein eragilek  aurkeztu ahal izango ditu 
proposamenak. Beti ere,EJZ altan egon behar dutelarik.
Enpresa edo erakunde eskatzaileak Musika Bulegoaren partaidetza 
ekonomikoari dagokion fakturan erabiliko den IFKren titularra izan behar 
du.

1.2. Proposamenak aurkezteko modua



1.3.1.- Proposamenak aurkezteko epea

1.3.- 2019ko Jarduera poltsa kudeatzeko epeak
 

 Martxoak 11tik Apirilak 4a arte (biak barne)
 

1.3.2.-  2019ko Jarduera Poltsa eratzeko epea 

2019ko Apirilak  5etik  30a arte
 

1.3.3.- Jarduerak kontratatzeko epea  
 

Kontratazioak egiteko epea Maiatzaren 1etik 15 erakoa izango da. 
Epe horretan proposamenak egindako eragileekin harremanetan 
jarriko gara eta kontratazioaren baldintzak zehaztuko dira.
 Jarduerari dagoekin kontratua, aktibitatea burutu baino baino 45 egun 
lehenago sinatu behar dute bi aldeek. Epe hori betetzen ez bada, 
jarduera kendu ahalko da  2019ko Jarduera Poltsatik.
Beharren arabera Musika Bulegoak beste kontratazioak egin ahal 
izango ditu Jarduera Poltsa indarrean dagoen bitartean.

1.3.4.- Kontratatutako jarduerak egiteko epea 

Maiatzaren 15etik Abenduaren 31a arte 

1.4. Erreferentzi ekonomikoak

Kontratuen gehienezko mugei dagokienez, kontratu bakar baterako 
gehienezko muga 10.000€ + BEZ izango da, eta eragile berarekin 
kontrata daitekeen gehienezko zenbatekoa 15.000 €+ BEZ izango da, 
kontratatutako jarduera kopurua edozein dela ere.

Proposamenak posta elektronikoz bidali behar dira: 
maria@musikabulegoa.eus 



Musika Bulegoak 30.000 € (BEZa barne) aurreikusi ditu 2019ko 
deialdiko jarduerak kontratatzeko. Edonola ere, Musika Bulegoaren 
urteko planaren garapen-mailaren eta proposatutako jardueren 
ezaugarrien arabera, Elkarteak zenbateko hori handitzea edo txikitzea 
erabaki dezake

2.JARDUERA MOTAK ETA AKTIBITATE ARDATZAK.

1.5 Helburuak
 

Musika Bulegoaren formakuntza eta sentsibilizazio ardatzen helburuak 
partekatzen dituzten ekimenak sustatzea.
Musika Bulegoak sektoreari eta oro har gizarteri eskeintzen dizkion 
zerbitzuak handitzea.
Musika Bulegoa proiektuaren ezagutza sektoriala eta soziala indartzea, 
elkartearen presentzia eta ikusgarritasuna haundituz.

Musika Bulegoaren Jarduera Poltsan sartuko diren jarduerek eta, beraz, 
Musika Bulegoak kontrata ditzakeenak, honako profil eta baldintza orokor 
hauek bete beharko dituzte:

Helburuei dagokienez: 1.5.puntuan aipatutakoak partekatu.
Proposamenak egiten dituzten pertsona edo erakundeei dagokionez: 
euren jarduera espezifikoaren esparruarekin —edo hurbilarekin— 
lotutakoak.Proposamena egiten duen pertsonak edo erakundeak 
arduratu beharko du proiektua diseinatzeaz, produzitzeaz eta 
gauzatzeaz.
Garapen lekuari dagokionez: Euskal Herriko lurralde eremua.
Jarduera aurkezteko egun eta lekuari dagokienez, bi aukera daude:

2.1. Jardueren betekizun orokorrak eta zehatzak
 



   b.- Dagoeneko programatuta: Proposatzen direnerako, data eta lekua 
zehaztuta dago.

 1. Ardatza. Prestakuntza: definizioak eta adibideak.
 Euskal Herriko musika eragileei edo oro har, publikoari,zuzendutako 
prestakuntza jarduerak, beti ere, proposamenak didaktika metodologia argia 
erabiliz. Adibidez:
hitzaldiak, ikastaroak, master-eskolak, kontzertu didaktikoak eta abar...
 2.Ardatza: Sentsibilizazioa: definizioak eta adibideak
Jarduera hauen  helburu nagusia herritarrak sentikortzea izango da E.H 
sortu eta ekoiztutako musikaz, euskal musikaren ezagutza, estimazioa eta 
presentzia soziala indartzeko.  Adibideak: erakusketak, hitzaldiak, hitzaldi 
musikatuak, zineforumak, mahai-inguruak, topaketak, eta abar...
 

Jarduera Poltsa sortzeko, deialdiak, MBren  ardatz hauetan eragin nahi 
du:

Deialdi honetan berariaz sartzen ez diren jarduera motak:

Oinarrizko garapenerako honako hauek behar dituzten jarduerak: 
ikerketa-proiektuak (tesiak, liburuak…) egitea, sorkuntza (konposizio-
jarduerak) eta/edo musika-produkzioaren (kontzertuak, birak, jaialdiak, 
grabazioak, diskoak eta abar) kasuetan izan ezik. (Ikus 2.2. a puntua)

  a.- Programatu gabe: Zehaztu gabe daudelako edo haien 
bideragarritasuna Musika Bulegoaren kontratazioaren mende dagoelako.
Proposamen guztiekin batera, jarduera garatzeko eta gauzatzeko 
beharrezko gutxieneko epearen aurreikuspena eman behar da proiektua 
behar bezala garatuko dela bermatuta egon dadin.
 
 

Jarritako adibideen zerrendak orientagarriak dira, ez zehatzak, ez 
baztertzaileak.
Proposamen batek  bi jarduera-ardatzekin lotutako edukiak lantzen 
baditu MBko lan taldeak  proposamen bakoitzean pisu handiagoa duten 
elementu espezifikoak identifikatuko ditu, eta, Proiektu Poltsa ebaluatu 
eta antolatze aldera, ardatz horietan jarriko ditu proposamenak.

Oharra
 



Ohiko edo noizean behingo eskola-jarduerak, ikastetxe publikoek edo 
pribatuek (kontserbatorioak, musika-eskolak, musika-akademiak…), 
museoek, liburutegiek, artxiboek eta abarrek antolatuak.
Plataformak eta atari digitalak sortzea

2.2. Jarduera Poltsara aurkeztutako proiektuen planteamendu 
ekonomikoa

 

Planteamendu ekonomikoari eta Musika Bulegoari eskainitako prezioari 
dagokienez:
Deialdi honen xede diren proiektuen tipologiak, irabazteko asmorik gabeko 
planteamendua adierazten du. Dena dela, Musika Bulegoak proposatzen 
duen dinamikaren arabera, proiektuak osorik proposatu behar dira 
 aurrekontuaren aldetik, dedikazio profesionalari eta gauzatzeko behar 
diren baliabideei dagokienez.Proiektuekin batera, gastu eta sarreren 
aurrekontu xehatua (aldea = 0) aurkeztu behar da, eta, sarreren atalaren 
barruan, Musika Bulegoari eskainitako prezioa sartu behar da.
 
a) Gastuen atalak ondorengo kontzeptuak eduki ahal izango ditu
 

Kontratatutako jardueraren aurkezpen/gauzatze publikoari buruzko 
gastuak:jardueraren beraren aurretiko antolaketa, esparrua, langileak, 
logistika, sustapena, etab.
Edukien diseinuarekin, sorrerarekin eta ekoizpenarekin zerikusia duten 
aurretiko gastuak (ikerketa, musika eta metodologia lanak, euskarriak, 
etab.) sar daitezke, kontratazioaren aurrekoak ez badira, ez badute diru 
laguntzarik jaso, eta haien guztizko balioa aurreikusitako gastu 
osoaren % 20tik beherakoa bada.

b) Diru sarreren atala :aurreikusitako diru-sarrerak eta proiektua 
gauzatzean sor daitezkeenak (adibidez, sarrerak, matrikulak, babesak, diru-
laguntzak, etab.) sartuko dira.



              
c) Musika Bulegoari eskainitako prezioa: 
 
 Titularkidetasun-proposamenak: (ikus 4.2. puntua). MBri eskaintzen 
zaion prezioa aurreikusitako gastuaren % 100ekoa izan daiteke (MBren 
eta proposamena egiten duen erakundearen artean adostutako akordioak 
kalterik izan gabe).
 
Babesletza-proposamenak: (ikus 4.2. puntua). Prezioak ez du inoiz 
aurrekontuaren % 50 gaindituko.
 
Proposamen ekonomikoa eta eskainitako prezioa balorazio  irizpide 
garrantzitsuak izango dira Musika Bulegoarentzat, proiektua 
kontratatzean.
Kontratuan hartzen diren konpromisoek aldarazi ahal izango dute 
aurrekontua, bai gastuen kapituluan, bai sarrerenean. Hala badagokio, bi 
aldeek berriro zehaztu edo egokitu ahal izango dituzte proposamena 
egiten duen eragilearen hasierako proposamenaren edo eskaintzaren gai 
jakin batzuk, baita, jakina, prezioa ere.

3. POLTSAREN ERAKETA ETA PROPOSAMENAK BALORATZEKO 
PROZEDURA

3.1. -Jarduera poltsaren eraketa
 Musika Bulegoko lan taldeak jasota proposamenak bildu eta ondorengo 

urratsak emango ditu:
 

Deialdi honetan zehaztutako oinarrizko eskakizunak betetzen direla 
egiaztatzea, deialdi honen baldintzak betetzen ez dituzten proposamenak 
alde batera utzita, eta baztertutako proposamenak egin dituzten 
erakundeei jakinaraztea.
Jarduera Poltsa eratzea bi kontratu-moten arabera ,bereizitako bi 
ataletan (titularkidetasuna eta babesletza), eta, ondoren  aurreikusitako 
jarduera ardatzen arabera sailkatzea.



3.3. -Balorazio irizpideak
 

 Musika Bulegoak ez du Jarduera Poltsarako proposatutako, 
baztertutako edo aukeratutako jardueren izenburua, edukia edo 
zerrenda publikoki zabalduko, baina kontratatzen direnen aurkezpen 
publikoa argitaratuko eta sustatuko du. Titularkidetasun-kontratuko 
jardueren sustapen publikoa egitean, MBren aginduz diseinatutako 
irudi korporatibo bat erabiliko da.

3.2.- Organo arduradunak 
 

Jarduerak ebaluatzeko eta hautatzeko prozeduraz elkarteko Zuzendaritza 
Batzordea  eta kanpoko balorazio-batzorde bat arduratuko dira; 
proposatutako proiektuetan parte hartzen ez duten pertsona 
independenteek osatuko dute batzorde hori. EHMBE-ko lan 
taldeak laguntza eskainiko die bi organo horiei, bien eginkizunak 
koordinatuz eta bideratuz.

Elkartearen barruan onartuko den barneagiri batek finkatuko ditu 
erabakiak hartzeko erabili beharreko prozedurari eta balorazio baremoari 
buruzko xehetasunak. Proiektuak ebaluatzeko erabiliko diren irizpideak 
honako hauek izango dira:

 Zenbateraino egokitzen diren Musika Bulegoaren helburu orokorretara. 
Zenbateraino egokitzen diren Jarduera Poltsaren deialdian 
aurreikusitako jarduera-ardatzetara.
 Diseinuaren, plangintzaren eta metodologiaren zehaztasuna eta 
egokitasuna.
Jarduerak MBrako duen promozio-eragina.
Giza baliabideak: profesionalen partaidetza eta proiektua gidatuko duten 
pertsonen ibilbidea.
Aurrekontu-proposamena: gastu eta finantzaketa xehetasunak.
Jardueraren zabalkunderako plana: proiektuaren sustapenerako 
baliabideak.
Euskararen erabilera proiektuaren azken garapenean eta/edo 
euskarazko musikari lotutako edukiak.
Proposamenaren originaltasuna eta proposamen berritzaileak.



Musika Bulegoko bazkidea izatea. 
Beste batzuk: Gai hauetan eragiten duten jarduerak: gizarte gaiak, 
egoera ahulean dauden kolektiboak, kulturari eta musikari lotutako 
jarduera txikiagoa duten zona geografikoetan eragina izatea, 
zabaltzeko zailtasun handiagoa duten musika-estiloetan eragina 
izatea.

4. JARDUEREN KONTRATAZIOA
 

4.1.- Jardueren kontratazioa 
 

EHMBEk, bere beharren eta lehentasunen arabera, Jarduera Poltsan 
sartutakoen artean kontratatuko ditu jarduerak.
 Musika Bulegoak kontratatu beharreko proiektuen ebaluazio- eta 
hautespen-prozesua amaitu ondoren, EHMBEren Idazkaritza Teknikoak 
kontratazio faseari emango dio hasiera, eragileekin zehazteko 
proposatutako jardueren kontratazio-terminoak. 
 Kontratuak negoziatzeko fasean, Musika Bulegoak eta proposamena 
egin duten pertsona edo erakundeek hitzartutako azken prezioaren 
ehuneko jakin bat aurrez ordaintzea adostu ahal izango dute, proiektu-
motaren arabera. Dena dela, ehuneko hori ezin da azken prezioaren 
% 50etik gorakoa izan.
 Kontratuaren baldintzak adostu ondoren, bi alderdiek kontratu bat 
sinatuko dute; hartan, proposatutako jardueraren garapenari buruzko 
akordioaren baldintzak eta konpromisoak jasotzen dira. Halaber, 
jardueraren xehetasunak (gai teknikoak, datak, tokiak, espazioak, 
azken prezioak, etab.) kontratuaren eranskin batean adieraziko dira, eta 
eranskin hori itxi eta sinatu behar da jarduera egin baino 45 egun 
lehenago gutxienez.

 4.2.- Kontratuten tipologia
Proposatutako jardueren ezaugarrien eta Musika Bulegoaren 
antolaketa eta ekonomia-partaidetzaren arabera, bi kontratu-mota 
ezarriko dira erakunde proposatzaileekin:
 



a) Titularkidetasun kontratuak
 

MBk hauek guztiak edo batzuk negoziatzeko aukera badu: datak, 
lekuak, edukiak, hedapen-estrategiak, prezioa, etab. 
 Musika Bulegoari eskainitako –eta azkenean kontratatutako– 
jardueren prezioa haren gastu-aurrekontuaren % 50etik gorakoa 
bada.
 Jarduera horien berri ematen denean, Musika Bulegoa 
antolatzaileetako bat dela adieraziko da beti.

b) Babesletza kontratua
 

Musika Bulegoak kontratu mota hau egin ahal izango du ezaugarri 
hauek betetzen dituzten proposamenen kasuan
 

Dagoeneko jarduerak data edota testuinguru jakin batean (adbz: 
jaialdiak) programatuta badaude, edo, bestela ere, MBk edukiak 
negoziatzeko eta jarduera zabaltzeko aukera txikia badu. 
Musika Bulegoari eskainitako –eta azkenean kontratatutako– 
jardueren prezioa haren gastuaurrekontuaren % 50etik 
beherakoa bada 

Oharra:Aurreko irizpideetan oinarrituta, proposamenak egiten dituzten 
pertsona eta erakundeek kontratu mota horietako batean sailkatu 
ahal izango dituzte euren proposamenak.

HARREMANETARAKO 
Maria Zubimendi:  maria@musikabulegoa.eus

Telefonoa: 688 77 47 20
Ordutegia. 9:30-13:30 Astelehenetik- Ostiralera


