
 

 

4t premi Empordà Novel·la 2020 

1.- Objecte. 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’un premi econòmic per al IV Premi Empordà de 

Novel·la, d’acord amb les “Bases generals reguladores de subvencions municipals” i amb les “Bases 

reguladores de subvencions de l’Àrea de Cultura – Programa 2: Premi Empordà de Novel·la”, publicades 

en el BOP de Girona núm. 86 de data 6 de maig de 2019. 

 

 

2.- Requisits de les obres a presentar. 

 

Les obres que optin al IV Premi Empordà de Novel·la han de ser rigorosament inèdites i escrites en català. 

Les novel·les tindran una extensió mínima de 200 pàgines, mida DIN A4 (210 x 297 mm), es presentaran en 

fulls DIN A4 numerats, per una sola cara, amb lletra Arial, grandària 12, interlineat 1,5   i els autors 

n’hauran de garantir l’originalitat; no poden estar en procés d’edició, ni poden haver estat mai premiats 

en altres concursos. Les obres es presentaran de manera anònima.  

 

3.- Presentació de les obres. 

 

Les obres es presentaran per correu electrònic, des de la publicació de la convocatòria en el BOP de 

Girona i fins a abans de les 24 hores del dia 5 de gener de 2021, a l’adreça 

premiempordanovel.la@gmail.com, d’acord amb el procediment següent: 

 

a. En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi. 

b. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si escau, el 

pseudònim de l’autor. 

c. L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format pdf. Només s’admetrà un 

treball per autor. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra. 

d. En un altre document adjunt, en format word o pdf, es faran constar les referències que 

permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). També 

s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial. Aquest document 

tindrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra. 

 

La persona que rebrà els originals garantirà l’anonimat dels autors. 

 

4.- Premi. 

 

Es concedirà un premi 2.500,00 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost municipal vigent. 

 

 

5.- Jurat. 

 

El jurat del premi estarà format per: Joan Maria Puigvert, Neus Lloveras, Marià Sais, Teresa Calabús, Josep 

Pastells, Blai Manté  i Jordi Imaz. 

 

El jurat ha de vetllar per la integritat del premi i no podrà repartir l’import del guardó entre dos o més 

guanyadors. 

 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els seus membres han de resoldre segons el seu criteri qualsevol 

circumstància no prevista en les bases. Els membres del jurat es reserven el dret de considerar desert el 

premi en el cas que les obres presentades no arribin a un nivell mínim de qualitat. 

 

L’obra guanyadora serà publicada per Brau Edicions, prèvia signatura del corresponent contracte abans 

de rebre la quantitat assignada pel premi. Si, per alguna força major, passat un any des del lliurament 

del premi, l’obra no hagués estat publicada, l’autor serà lliure de fer-ho on consideri oportú. En tot cas, 

l’obra editada haurà de fer constar a la coberta el premi obtingut. La guanyadora o guanyador del 

premi formarà part del jurat de l’any següent.  
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6.- Veredicte del premi. 

 

El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc la vigília del dia 

de Sant Jordi de 2021 a la Biblioteca Municipal. 

 

L’obra guanyadora serà publicada per Brau Edicions, prèvia signatura del corresponent contracte. Si, per 

alguna força major, passat un any des del lliurament del premi, l’obra no hagués estat publicada, l’autor 

serà lliure de fer-ho on consideri oportú. En tot cas, l’obra editada haurà de fer constar a la coberta el 

premi obtingut. 

 

 

7.- Forma de pagament. 

 

El pagament del premi atorgat s'efectuarà en el termini d’un mes, a comptar de la data de notificació 

de l’acord, mitjançant transferència bancària en el compte corrent indicat a la fitxa de creditor a 

presentar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 

8.- Obres presentades. 

 

Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius. 

 

L’Ajuntament garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El contingut dels treballs 

no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l’organització. D’altra 

banda, només es farà públic el nom del autor de l’obra guanyadora, però no el d’altres obres de què el 

jurat hagi volgut fer esment, però que no hagin guanyat. 

 

L’Ajuntament conservarà una còpia de la llista de participants amb obres presentades per si es produïssin 

reclamacions. Passats 3 mesos del lliurament del premi, les obres no premiades i les pliques corresponents 

seran destruïdes. Si, durant aquest termini, algú s’adrecés a l’organització interessant-se per alguna obra 

no premiada, només se’n facilitaria la informació demanada prèvia consulta al respectiu autor. 

 

9.- Responsabilitat legal. 

 

La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de totes i 

cadascuna de les bases. Els participants accepten les bases de la convocatòria, així com la 

interpretació que n’efectuï l’Ajuntament. 

 

Els participants eximeixen l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol 

altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres. 

 

10.- Protecció de dades. 

 

En compliment de la "Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals.”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 

2018, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de la Bisbal 

d’Empordà amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran d’acord amb les disposicions de la 

legislació de protecció de dades. Els participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les dades. 

 

 
 

 


