
Bases convocatòria Premis Ciutat de Palma 2017 
 
Núm. Identificador BDNS: 359984 
 
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet 
del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
Primer. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte d’aquestes Bases és la regulació de les següents convocatòries, d’acord amb el Pla 
Estratègic de Subvencions 2016-2019 de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma: 
 
Premis Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la i Joan Alcover de Poesia, en llengua 
catalana, amb la finalitat de donar suport a la creació literària, estimular-la, i reconèixer la 
tasca dels escriptors. 
 
Premi Ciutat de Palma d’Investigació, destinat a promoure el desenvolupament de projectes 
d’investigació dins els àmbits de les humanitats i les ciències socials i/o la cultura popular i 
tradicional que han d’estar vinculats, per la seva temàtica, a la ciutat de Palma. 
 
Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, amb la finalitat de donar suport a la 
creació artística contemporània, contribuir al dinamisme del sector de les arts visuals i 
reconèixer la tasca desenvolupada pels artistes. 
 
Premi Ciutat de Palma de Còmic, amb la finalitat de donar suport al sector del còmic i 
reconèixer la tasca dels creadors. 
 
Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música, per a guardonar enregistraments 
musicals realitzats a les Illes Balears o que hi estiguin relacionats. 
 
Premi Ciutat de Palma d’Arts Escèniques, amb la finalitat d’estimular la producció escènica 
de qualitat, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. 
 
Premi Ciutat de Palma d’Audiovisuals, amb la finalitat d’estimular la producció de continguts 
audiovisuals de qualitat, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. 
 
Segon. Línies, requisits i condicions de les activitats subvencionables 
 
Són subvencionables les obres que s’ajustin a les temàtiques següents: 
 

1. Premis Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la i Joan Alcover de Poesia 
 

Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de temàtica lliure i escrites 
en català. La presentació d’una obra implica que l’autor no en té compromesos els 
drets d’edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i 
que no ha estat guardonada amb anterioritat. 
Consignació pressupostària Llorenç Villalonga de Novel·la: 26.000 euros. 



Consignació pressupostària Joan Alcover de Poesia: 12.000 euros. 
Termini de presentació de dossiers: des de l’endemà de la publicació de les Bases al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de setembre de 2017. 
 

2. Premi Ciutat de Palma d’Investigació 
 

S’hi pot presentar un projecte d’investigació realitzat per un sol autor o per diversos 
autors.  
Consignació pressupostària: 6.000 euros. 
Termini de presentació de dossiers: des de l’endemà de la publicació de les Bases al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 20 d’octubre de 2017. 

 
3. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 

 
Poden optar al Premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència. 
Els autors participants poden presentar l’obra a altres concursos. No obstant això, un 
cop que hagin estat seleccionats com a finalistes s’hauran de comprometre a enviar 
l’obra i no la podran retirar fins que no finalitzi l’exposició. En tots els casos han 
d’informar de l’obtenció de distincions prèvies (accèssits, mencions d’honor, etc.) a 
l’obra presentada en aquest certamen. 
Consignació pressupostària: 12.000 euros. 
Termini de presentació de les obres: de l’1 al 20 d’octubre de 2017. 
 

4. Premi Ciutat de Palma de Còmic 
 

Pot optar al Premi qualsevol obra que s’ajusti al concepte de còmic comunament 
acceptat i que compleixi els següents requisits: 
a. Ser original i inèdita. 
b. No haver estat premiada a cap altre concurs ni estar pendent de veredicte en la 
data en què finalitzi el termini de presentació. 
c. No ser d’autors morts abans de l’anunci d’aquesta convocatòria. 
L’obra pot ser en català o castellà. 
Consignació pressupostària: 10.000 euros. 
Termini de presentació de les propostes: de l’1 al 20 d’octubre de 2017. 
 

5. Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música 
 

Les obres que hi concursin han de ser enregistraments musicals originals d’artistes 
establerts a les Illes Balears. Es premiarà l’autor o autors del millor àlbum musical de 
llarga durada, publicat entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre del 2017 per 
productors fonogràfics independents o artistes autoeditats establerts a les Illes Balears. 
També poden optar al Premi els enregistraments d’artistes locals publicats per 
productors independents residents a l’estranger, o bé les obres d’artistes estrangers que 
hagin enregistrat un repertori resultat de la investigació i/o la recuperació del 
patrimoni musical local. 
Consignació pressupostària: 6.000 euros. 
Termini de presentació de les obres: de l’1 al 20 d’octubre de 2017. 
 

6. Premi Ciutat de Palma d’Arts Escèniques 
 



Pot optar al Premi qualsevol obra d’arts escèniques produïda o coproduïda per 
productores i/o companyies de les Balears, estrenada i/o representada a Palma entre 
l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2017. En tot cas, hauran de ser obres o 
espectacles estrenats, reestrenats o en gira durant les dates esmentades. 
En el cas de les obres dramàtiques i les de teatre musical, tant el text com la música 
s’ha d’haver escrit originalment per a l’espectacle que es presenta al Premi. En els 
casos de dansa i/o circ han de ser coreografies originals. En el cas de les obres teatrals 
traduïdes, adaptades i/o versionades, ho han de ser legalment pels autors que es 
presenten al Premi i així s’ha d’acreditar. 
Els autors participants poden presentar l’obra a altres concursos. En tots els casos han 
d’informar de l’obtenció de distincions prèvies (accèssits, mencions d’honor, etc.) de 
l’obra presentada en aquest certamen. 
Les obres que hi concursin han de ser produccions escèniques de companyies i/o 
productores establertes a les Illes Balears. També poden optar al Premi coproduccions 
de companyies locals que treballin amb productors estatals i/o estrangers. 
Consignació pressupostària: 6.000 euros. 
Termini de presentació de les obres: de l’1 al 20 d’octubre de 2017. 

 
7. Premi Ciutat de Palma d’Audiovisuals 
 

Pot optar al Premi qualsevol obra audiovisual de ficció o no-ficció en qualsevol dels 
seus gèneres o subgèneres (incloent-hi l’animació, el documental i els gèneres 
experimentals). No s’admetran: 
- espots publicitaris o amb fins comercials, ni clips de promoció musical  
- muntatges parcials provinents de llargmetratges  
- episodis televisius, incloent-hi pilots de sèries o muntatges provinents 
 d’aquests  
Es pot presentar un projecte realitzat per un sol autor o per diversos autors integrants 
que es reparteixin les seves tasques, els quals seran considerats coautors (direcció i/o 
guió). 
Les obres que hi concursin han de ser produccions audiovisuals d’autors i/o 
productores establerts a les Illes Balears. També poden optar al Premi produccions de 
cineastes locals que treballin amb productors estatals o estrangers. 
Consignació pressupostària: 10.000 euros. 
Termini de presentació de les obres: de l’1 al 20 d’octubre de 2017. 
 

Tercer. Beneficiaris 
 
Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, 
les agrupacions de qualsevol de les persones citades, les comunitats de béns o qualsevol altre 
tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat 
jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin 
en la situació que motiva la concessió de la subvenció, que compleixin els requisits i les 
obligacions previstos als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i als articles 10 i 11 de l'Ordenança Municipal de Subvencions. 
 
Quart. Bases reguladores 
 
Ordenança municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, aprovada pel 
Ple en data 26/02/2015 i publicada en el BOIB núm. 35 de data 12 de març de 2015. 



 
Cinquè. Quantia 
 
Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les 
subvencions objecte d'aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 88.000 euros, de la 
següent manera:  
 
79.000 euros amb càrrec a la partida 03.334.20.480.00 del Pressupost de Despeses de 2018 
3.000 euros amb càrrec a la partida 03.334.20.480.00 del Pressupost de Despeses de 2019 
3.000 euros amb càrrec a la partida 03.334.00.481.00 del Pressupost de Despeses de 2018 
3.000 euros amb càrrec a la partida 03.334.00.481.00 del Pressupost de Despeses de 2019, 
 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és el que se indica a cada una de les bases dels 
Premis. 
 

Palma, 22 d’agost de 2017 
 

El cap del Servei de Cultura 
 
 

Damià Sans Tous 


