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Premis Vila d’Almassora 2018
L’Ajuntament d’Almassora, amb l’objecte de contribuir a la promoció i desenvolupament de la
investigació i de la creació literària en valencià, convoca els Premis Vila d’Almassora 2018 en les
següents modalitats:
Premi Antoni Matutano de Poesia
Premi Vila d’Almassora de Narrativa
Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal.
Bases generals
1. Pot participar-hi qualsevol persona, amb un màxim de dos treballs. Totes les obres participants
han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, a més de no haver estat guardonades en cap altre
certamen. No poden participar en el mateix gènere les persones guanyadores del premi en la
convocatòria anterior dels Premis Vila d'Almassora.
2. Aquests premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les persones que hi concórreguen
han de demostrar que estan al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb les
administracions i amb la Seguretat Social. La convocatòria dels premis es publicarà en la Base de
Dades Nacionals de Subvencions (BDNS). A fi de garantir la transparència en els procediments de
concessió de premis exigida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, la BDNS
operarà com a sistema de publicitat dels premis quant a la convocatòria i les resolucions de
concessió.
3. Els originals (amb la indicació del títol i el pseudònim) s’han de presentar exclusivament en
suport digital conformat per arxius de text en format DOC, gravats en un CD-ROM, DVD o
memòria USB, dintre d'un sobre tancat i identificat amb el títol i el pseudònim. En un altre sobre a
banda, tancat i identificat amb el mateix títol i pseudònim, s’hi ha d’incloure la documentació
següent:
a) Fotocòpia del DNI.
b) Model normalitzat de presentació als Premis Vila d'Almassora. Annex 1.
4. Les obres aspirants als premis s’han de presentar en qualsevol registre de l’Ajuntament
d'Almassora, amb l'expressió "Premis Vila d'Almassora" i la indicació del premi a què opten,
directament o per correu certificat, fins al dia 14 de setembre de 2018 a les 13 h.
5. L'òrgan col·legiat per a la concessió dels premis és el jurat, el qual es compon per persones
destacades per la seua activitat en cadascun dels àmbits dels Premis Vila d'Almassora. Premi Antoni
Matutano de Poesia: Pasqual Mas i Usó, Carmina Ribés Falcó i Vicent Salvador Liern, o les
persones que els substituïsquen; Premi Vila d'Almassora de Narrativa: Pere Duch i Balfagó, Rosario
Raro López i Joan Carles Simó Artero, o les persones que els substituïsquen; Premi Miquel Egual
d'Assaig i Investigació Local i Comarcal: Gerard Clausell Cantavella, Carme Martí Herrera i F.
Javier Vellón Lahoz, o les persones que els substituïsquen. La presidència correspon a la regidora de
Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Almassora, o la persona en qui delegue, que realitzarà
les funcions de presidència. L'òrgan instructor correspon al tècnic lingüístic de l’Ajuntament
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d’Almassora, o la persona en qui delegue, que realitzarà les funcions corresponents a la secretaria
dels premis. L'òrgan concedent correspon a l'alcaldessa d'Almassora, o la persona en qui delegue.
La llista completa de persones components del jurat es farà pública a:
- la pàgina web de l’Ajuntament d’Almassora, http://www.almassora.es,
- qualsevol altre mitjà de comunicació o xarxa social que es considere pertinent.
6. El jurat donarà a conèixer els resultats en un acte públic que s’anunciarà comunicant-ho a les
persones guanyadores i citant-les per al lliurament dels guardons. Si ho considera convenient, el
jurat pot declarar desert el premi corresponent o recomanar la publicació d’algun treball presentat i
no premiat.
7. L’Ajuntament d’Almassora garanteix als concurrents el tractament confidencial dels documents
presentats. Els suports físics (CD-ROM, DVD o memòria USB) no es retornaran en cap cas, sinó
que es destruiran o s'esborraran convenientment per tal de preservar els drets d’autoria, excepció
feta dels treballs premiats.
8. L’Ajuntament d’Almassora es reserva el dret a publicar les obres premiades; en editar-les, ha de
fer constar el guardó rebut. El termini màxim per a la publicació és d’un any i mig després del
lliurament dels guardons, passat el qual els autors poden publicar l’obra amb qualsevol editorial, tot
i que sempre han de fer constar el guardó rebut.
9. Els premis i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat
resoldrà, també de manera inapel·lable, tant les incidències no previstes com els dubtes sobre la
interpretació d’aquestes bases. La participació en aquests premis implica l’acceptació de les bases
que els regeixen.
10. En cas de traducció d'aquestes bases a qualsevol llengua diferent del valencià, si hi ha
divergència en la interpretació, es prendrà com a versió vàlida l'original, que és l'escrita en valencià.
Bases específiques
Premi Antoni Matutano de Poesia
1. La temàtica, el metre i la rima dels textos presentats al premi de poesia són a lliure elecció dels
autors. Les obres han de comptar entre 400 i 700 versos i entre 25 i 50 poemes per als reculls,
corresponents a un volum normal de poesia. No s'inclourà cap imatge.
2. L’Ajuntament d’Almassora dota el Premi Antoni Matutano de Poesia amb 2.250 euros dels quals
s’han de deduir els impostos corresponents.
Premi Vila d'Almassora de Narrativa
1. L’extensió de les obres presentades al premi de narrativa ha de ser entre 168.000 i 294.000
caràcters (espais en blanc inclosos); és a dir, entre 80 i 140 pàgines amb 2.100 caràcters per pàgina.
No s'inclourà cap imatge.
2. L’Ajuntament d’Almassora dota el Premi Vila d’Almassora de Narrativa amb 2.250 euros dels
quals s’han de deduir els impostos corresponents.
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Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal
1. Les obres participants al premi d’assaig i investigació sobre temes locals i comarcals han de
versar sobre aspectes de la història, la realitat social, lingüística, econòmica i/o geogràfica
d’Almassora o de les comarques veïnes amb la inclusió d'Almassora. L'extensió dels treballs serà
entre 168.000 i 294.000 caràcters (espais en blanc inclosos); és a dir, entre 80 i 140 pàgines, amb
2.100 caràcters per pàgina, incloent-hi els annexos i la bibliografia. Les imatges, taules, gràfics i/o
fotografies il·lustratives es presentaran en format JPG com a annexos als quals farà referència el
text presentat en format DOC. Tots els arxius s'inclouran en el CD-ROM, DVD o memòria USB
presentada.
2. L’Ajuntament d’Almassora dota el Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal
amb 2.500 euros dels quals s’han de deduir els impostos corresponents.
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Premis Vila d'Almassora 2018
Annex 1. Sol·licitud de participació
Persona interessada
DNI ________________________
Nom _____________________________________________________________________________
Domicili ___________________________________________________________________________
Localitat _____________________________________________________ CP __________________
Telèfons ____________________________ Correu electrònic _________________________________
Sol·licite
Que vull participar en els Premis Vila d'Almassora, en la modalitat següent:




Premi Antoni Matutano de Poesia
Premi Vila d'Almassora de Narrativa
Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal

Amb l’original titulat __________________________________________________________________
i el pseudònim: __________________________________
Declare
1. Que estic al corrent de les meues obligacions fiscals amb l’Ajuntament d'Almassora, amb altres
administracions públiques i amb la Seguretat Social i permet accedir aquest Ajuntament a les bases de
dades d'altres administracions per a comprovar-ne la certesa.
2. Que opte al premi amb una obra original, inèdita i no premiada en cap altre certamen.
3. Que, amb la meua participació, accepte completament les bases dels Premis Vila d'Almassora.
Documents que adjunte





Fotocòpia del DNI
CD-ROM amb l'obra presentada
DVD amb l'obra presentada
Memòria USB amb l'obra presentada

Firma de la persona interessada:

________________________, ____ de/d' _____________ de 201__

