
PREMIS CIUTAT DE PALMA DE NOVEL·LA I POESIA 2014 
 
Premis 
 

1. Els Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia, convocats per l’Ajuntament de Palma de 
Mallorca, es regeixen pels principis de publicitat i concurrència competitiva, són oberts a 
qualsevol persona que hi vulgui participar i tenen les següents modalitats:  
 

- Llorenç Villalonga de Novel·la, dotat amb 26.000 euros 
- Joan Alcover de Poesia, dotat amb 12.000 euros 

 
2. Els premis i les seves dotacions són indivisibles. 
 
3. Com a compensació a la dotació econòmica dels Premis l’Ajuntament adquirirà el dret a una 

primera edició de les obres guardonades, que podrà exercir durant el termini d’un any a partir 
que es doni a conèixer el veredicte. L’Ajuntament podrà cedir aquest dret a una editorial o a 
l’autor i, en aquest cas, a l’edició de l’obra s’haurà d’esmentar que ha estat guanyadora del 
Premi Ciutat de Palma, el número de l’edició i l’any. 
 

4. Les obres premiades s’editaran en l’idioma original en què s’hagin presentat i es farà també 
una edició en l’altra llengua oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas 
de traducció a la llengua catalana, es tindran en compte les nostres modalitats insulars. 

 
Participació 
 
5. La llengua de les obres podrà ser la catalana o la castellana. 

 
6. Les obres que hi concursin hauran de ser originals i inèdites, de temàtica lliure. La 

presentació d’una obra implica que l’autor no té compromesos els seus drets d’edició, que no 
ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada 
amb anterioritat. 

 
7. En haver presentada l’obra al premi l’autor no la podrà retirar per a fer-hi correccions, 

ampliar-ne el text o renunciar al premi. 
 

Format  
 
8. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’hauran de presentar per triplicat, 

enquadernats o grapats, impresos en fulls de mida DIN A4, a doble espai i per una cara o per 
les dues, amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts. També se n’haurà de presentar 
una còpia en suport informàtic (CD), en format PDF. 
 

9. Les obres que concursin a la modalitat de novel·la hauran de tenir una extensió d’entre 150 i 
300 pàgines escrites. 
 

10. Les obres que concursin a la modalitat de poesia hauran de tenir un mínim de 300 versos i un 
màxim de 800. 
 

Tramesa de les obres 
 

11. Les obres s’han d’enviar en sobre tancat a l’Ajuntament de Palma, Negociat de Cultura, 
carrer de l’Almudaina, 7 A,  07001 Palma de Mallorca. 

 



12. En el sobre s’ha d’indicar el nom del Premi al que es presenta. També s’ha de consignar a la 
portada de l’obra el nom del premi literari Ciutat de Palma a què es concursa (novel·la o 
poesia) i el títol de l’obra. S’hi ha d’indicar el nom i els llinatges, el NIF, l’adreça, el telèfon 
de l’autor i el seu correu electrònic. Qui vulgui conservar l’anonimat ha de fer constar a la 
portada de l’obra el nom del premi al qual concursa, el títol de l’obra i el seu lema o 
pseudònim, i l’ha d’acompanyar amb un sobre tancat, a l’exterior del qual constin el mateix 
lema o pseudònim i el títol de l’obra, i que contingui les següents dades de l’autor: nom i 
llinatges, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic. 

 
13. El termini d’admissió de les obres començarà l’endemà que es publiquin les Bases i 

finalitzarà el 29 d’agost de 2014.  
 

14. S’admetran els originals que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior 
al 29 d’agost de 2014. 
 

15. Els exemplars no guardonats no es retornaran i seran destruïts. 
 
Jurat 
 

16. En funció del nombre de les obres presentades podrà fer-se’n una preselecció. 
 

17. El jurat, un per cada modalitat, estarà format per un màxim de 5 membres (persones de 
reconegut prestigi vinculades al món de la literatura) i valorarà la qualitat literària de les 
obres, com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, 
la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix o 
altres criteris que determini. 
 

18. Els jurats dels premis seran nomenats pel batle de Palma de Mallorca i la seva composició es 
farà pública abans que acabi el termini de la presentació de les obres. Els jurats tenen la 
facultat d’interpretar aquestes Bases i podran suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb 
la seva pròpia finalitat. Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament 
d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquests premis. 

 
19. El seu veredicte serà inapel·lable i el Premi podrà ser declarat desert si el jurat ho decideix 

motivadament. 
 

Entrega dels premis 
 

20. Els premis s’entregaran durant les Festes de Sant Sebastià del 2015. 
 
21. Les persones guardonades es comprometen a ser presents a l’acte d’entrega dels premis. 

L’Ajuntament de Palma no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.  
 

Normativa fiscal 
 

22. Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent. 
 

23. Abans de la proposta definitiva d’adjudicació dels premis els guanyadors hauran de 
presentar:  

 
a. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està al 

corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 



b. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que està al 
corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries. 

 
c. Declaració responsable de no estar afectat per cap de les prohibicions establertes als 

apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
d. Si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent 

del país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal.  
 
Acceptació i interpretació de les Bases 
 

24. El fet de presentar obres als Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia suposa l’acceptació 
d’aquestes Bases.  

 
25. Les persones guanyadores autoritzen la traducció i l’edició de la seva obra en l’altra llengua 

oficial de la CAIB, prevista a la base 17.  
 

26. El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit 
d’acord amb la seva finalitat.  
 

27. L’Ajuntament resoldrà qualsevol problema que aquestes Bases no prevegin. 
 
 

Per a consultes us podeu dirigir al Negociat de Cultura (tel. 971723083 i a/e 
negcultura@palma.es ). 


