PREMIS LITERARIS
2020

la Pobla de Vallbona

1.-OBJECTE
1.- L’objecte d’aquest concurs és fomentar, promoure i difondre la creació literària de narrativa i poesia, així com
estimular-ne la participació.

2.-PERSONES PARTICIPANTS
1.- Podran sol·licitar la seua participació i ser beneficiàries
dels premis d’aquest concurs les persones físiques, majors

3.- S’hi hauran de presentar cinc exemplars de l’obra, mecanografiats amb tipus de lletra Arial a doble espai interlineal i amb un cos de lletra 12, enquadernats amb canutet
metàl·lic. També caldrà presentar-ho en suport informàtic.
Aquestes característiques són comunes als dos tipus de
modalitats.

7.- QUANTIA DELS PREMIS
1.- La quantia dels premis serà:

d’edat, que complisquen els requisits següents:
⇢ Les obres participants hauran de ser originals i inèdites.
⇢ Les obres no poden haver estat guardonades en cap
altre certamen o concurs.
2.- Tots els requisits hauran de complir-se a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3.- MODALITATS
1.- Hi haurà dos tipus de modalitats:
a) Premi de poesia
b) Premi de novel·la negra
2.- Qualsevol participant pot optar a les dues modalitats.
Les persones autores poden presentar un màxim de dos
treballs per modalitat.

4.- TEMÀTICA DE LES OBRES
⇢ En la poesia serà lliure.
⇢ La novel·la serà policíaca en qualsevol de les seues modalitats.

5.- REQUISITS TÈCNICS DE LES OBRES
1.- Les obres han d’estar escrites en valencià.
2.- L’extensió màxima dels treballs no haurà de
sobrepassar:
⇢ Poesia: l’extensió serà d’un mínim de 250 versos i un
màxim de 300.
⇢ Novel·la negra: ha de tindre una extensió mínima de
150 pàgines i màxima de 200 pàgines; cadascuna de les
quals ha de tindre 2.100 caràcters, inclosos els espais
en blanc.

⇢ 3.000 euros per a narrativa.
⇢ 2.000 euros per a poesia.
2.- Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal establerta en la legislació vigent.

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES
OBRES
Els treballs seran valorats atenent els criteris següents:
⇢ Creativitat i originalitat de l’obra
⇢ Qualitat literària i estil de l’obra

9.- SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
1.- Les sol·licituds de participació es dirigiran al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Es
presentaran al registre general de l’Ajuntament o a travé
de correu certificat.
2.- Juntament a la sol·licitud de participació caldrà presentar:
⇢ Un sobre tancat, en el qual caldrà incloure els cinc
exemplars, amb la indicació del títol i pseudònim.
⇢ Un altre sobre tancat i identificat amb el mateix títol
de l’obra i el pseudònim, en què s’hi ha d’incloure la
documentació següent:
• fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
• breu nota biogràfica
• declaració responsable de trobar-se al corrent de
les seues obligacions fiscals i tributàries
• declaració responsable en la qual expressa que
opta al premi amb una obra original i inèdita.
3.- La presentació de sol·licitud de participació en aquests
premis suposa l’acceptació íntegra de les bases.

10.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21
de setembre fins al 20 de novembre de 2019.

11.- JURAT
1.- La valoració de les obres correspondrà a un jurat què
haurà de tindre la següent composició (amb veu i vot ):
a) Actuarà com a president, l’alcalde o regidor/a en qui
delegue.
b) Actuarà com a secretari/ària, una persona funcionària de l’Ajuntament.
c) Actuaran com a vocals tres persones reconegudes
dins del món literari i de l’ensenyament, i una persona
representant de l’editorial. En cada nova edició, formarà
part del jurat la persona guanyadora de l’edició anterior
3.- En avaluar les obres, el jurat n’emetrà la decisió.
4.- El jurat té la potestat d’interpretar les bases, i resoldre
totes les incidències que es produïsquen.

12.- RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DELS PREMIS
Els premis es lliuraran en el transcurs d’un acte cultural
convocat amb aquesta finalitat, la data del qual s’anunciarà
convenientment només a les persones guardonades.

13.- CESSIÓ DE DRETS
1.- L’obra premiada en cada modalitat serà publicada durant els dotze mesos posteriors a l’anunci del veredicte
2.- Les persones guanyadores autoritzaran a l’Ajuntament
els drets de reproducció, divulgació pública i edició, i es
farà constar en qualsevol moment el nom de l’autor o autora, per un període de 5 anys. A més a més, l’Ajuntament
publicarà el nom de la persona guanyadora mitjançant els
mitjans de difusió municipals.
3.- L’obra guanyadora en cada modalitat serà coeditada
per l’editorial Vincle, dins del catàleg d’aquesta.

4.- Les persones autores o qui aquests autoritzen, si ho
demanen, podran retirar els treballs presentats i no premiats en un termini d’un mes des del moment en el qual
es produïsca la decisió del jurat. Després d’aquest termini,
els treballs que no es recullen, es destruiran sense que
s’admeta cap recurs sobre aquesta resolució. En qualsevol
cas, si les persones autores demanen la devolució dels
treballs però no es recullen en mà, es remetran a ports
deguts i per l’empresa de transport que l’Ajuntament de
la Pobla

