
 

BASES DEL XVII CONCURS DE LITERATURA JOVE

1.- OBJECTE 

La Regidoria de Joventut ha programat la realització del “XVII Concurs de Literatura
Jove:  Relat  Breu  i  Poesia”,  amb  l'objectiu  de  promocionar   i  fomentar  l'hàbit  de
l'escriptura i per tant també de la lectura, entre la joventut del municipi,  i que els premis
suposen un reconeixement social i així motivar la seua creativitat.

Per  això  s'aprova  la  present  Convocatòria  de  Bases  en  règim  de  concurrència
competitiva, a través de la qual s'otorga un termini,  fins al   13 de setembre,  perquè els
participants puguen presentar les seues obres i accedir al concurs. 

2.- PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana,
d'edats compreses entre 12 (o que els complisquen l'any en curs) i 30 anys.

En cas de menors d'edat, autorització del pare, mare, o representant legal per a la
participació al concurs., així com per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest.

3.- CATEGORIES

S'estableixen les següents categories: 

Poesia: 

• Categoria A: de 12 a 16 anys

• Categoria B: de 17 a 22 anys

• Categoria C: de 23 a 30 anys

Relat Breu:

• Categoria A: de 12 a 16 anys

•  Categoria B: de 17 a 22 anys

•  Categoria C: de 23 a 30 anys

Les persones participants han de tindre l'edat corresponent a la categoria per la qual
es presenten,  en el moment de presentar l'obra.



 

4.- TEMÀTICA, EXTENSIÓ I FORMAT

- La temàtica serà lliure, els treballs seran originals i inèdits i no haver sigut premiats
en cap altre certamen.

- En la Modalitat de Relat Breu l'extensió mínima serà de 2 pàgines i un màxim de 5. 

- En la modalitat de Poesia l'extensió mínima serà de 25 versos i la màxima de 100
versos, que poden estar repartits o aglutinats en un o diversos poemes.

Els  treballs  es realitzaran en format grandària A4,  a doble espai,  amb lletra Arial
grandària 12.

Les pàgines han d'anar numerades i en la primera pàgina, almenys, haurà de figurar
el títol de l'obra.

Les obres poden ser en Castellà o Valencià.

5.- PREMIOS

S'estableixen els següents dotze premis, un per categoria i modalitat:

Poesia : Categoria A, B i C:     1r Premi: 300 €

                           2n Premi:  150 €

Relat Breu: Categoria A, B i C: 1r Premi: 300 € 

      2n Premi: 150 € 

Aquestes quantitats estan sotmeses a la legislació fiscal vigent, realitzant-se sobre 
elles les retencions legalment establides, si fora el cas.

Cada participant només podrà obtindre un premi, encara que aquest participara en 
diverses modalitats. En el cas de resultar seleccionades dues obres d'un mateix autor, un 
dels premis passaria a la  següent millor valorada, o es declararia desert si així ho considera 
el Jurat.

6.- PROCEDIMENT

A) INICIACIÓ

Les obres es presentaran en paper, grandària A4, sense engrapar ni enquadernar.

Cap treball presentat podrà estar signat pel participant, ni portar marca distintiva que
puga facilitar el reconeixement de l'autor per part del jurat. Si aquest punt no es compleix el
treball serà exclòs.  



 

Els treballs es presentaran en un sobre tancat, en l'exterior del qual només ha de
constar el títol de l'obra, la modalitat (poesia o relat breu) i categoria (A, B o C) a la  qual
s'opta. 

A l'interior d'aquest sobre, a més, s'inclourà un altre sobre tancat (plica), en l'exterior
de la qual apareixerà escrit el mateix  títol  de l'obra que en el sobre exterior, amb modalitat i
categoria, i a l'interior haurà d'incloure la següent documentació:

-  Les dades a l'efecte de notificació: nom, cognoms, adreça, telèfon i edat.

-  Fotocòpia del DNI (autora o autor, i si es necessari, representant)

- Declaració d'autoria,   autorització i  informació sobre dades de caràcter  personal
(Annex I)

Els  treballs  es  presentaran  al  Servei  d'Informació  Juvenil,  sent  el  termini  de
presentació fins al  13 de setembre de 2019 al  seu horari  habitual (consultar  en la web
www.elcampellojove.es )

En  cas  de  l'enviament  per  correu  postal,  aquest  ha  de  ser  dins  de  les  dates
establides, i així ho ha d'assenyalar el segell, amb la següent l'adreça:

XVII Concurs de Literatura Jove: Relat Breu i Poesia

Servei d'Informació Juvenil

Centre Social “El Barranquet” 1a planta

Av. de l'Estació,16

03560 El Campello

B) JURAT

El jurat estarà integrat per set membres que es nomenaran mitjançant Decret. Ho
formaran: 

Presidència: Alcalde o Regidor/a en qui delegue.

Cinc vocals: 

El Regidor/a del Servei de Joventut 

Una persona representant de la Biblioteca Rafael Altamira 

Un escriptor/escriptora local de reconegut prestigi.

Dos professors/es de llengua i literatura dels Instituts del municipi. 

Secretària: La Tècnica de Joventut.



 

El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si considera que
la qualitat dels treballs no és l'adequada. De donar-se aquesta circumstància, les quanties
econòmiques destinades als premis no adjudicats no passaran a acumular-se en cap altra de
les modalitats del concurs.

C) CRITERIS DE VALORACIÓ

El Jurat tindrà en compte les següents qüestions en la valoració de les obres:

- Ortografia, puntuació i expressió

- Originalitat, creativitat, imaginació 

- Ús correcte de les tècniques narratives

- Qualitat literària

El Jurat podrà resoldre qualsevol qüestió no prevista a les bases.

La  fallada  del  jurat  serà  inapel·lable  i  es  publicarà  en  els  mitjans  habituals
d'informació de la Regidoria de Joventut, abans del 30 d'octubre de 2019.

D) RESOLUCIÓ

Una vegada el Jurat emeta la decisió d'acord amb els criteris anteriorment descrits,
l'òrgan instructor que és el  Regidor Delegat de Joventut emetrà proposta de Resolució a
Alcaldia, previ informe del tècnic competent, per a l'emissió de la Resolució de Concessió
dels premis de l'Alcalde. 

La Resolució del Jurat serà inapel·lable. La Resolució d'Alcaldia es publicarà en els
mitjans habituals, pàgina web  www.elcampellojove.es i el panell informatiu de Joventut del
Centre Social.

7.- OBLIGACIONS DELS AUTORS/ES  PREMIATS 

Els guanyadors o guanyadores autoritzaran expressament i  sense contraprestació
econòmica a l'Ajuntament del Campello per a la reproducció, publicació, distribució, exhibició
i projecció de la seua obra, sempre que siguen referides a la promoció cultural i artística que
pretén aquesta convocatòria.  

L'autor o autora podrà fer l'ús que estime oportú de l'obra sempre que faça constar la
següent llegenda “Premiat en el XVII Concurs de Literatura Jove de la Regidoria de Joventut
de l'Ajuntament del Campello” i sense perjudici de les condicions específiques per a cada
concurs, si n'hi haguera.

Els autors o autores hauran de complir amb les disposicions en matèria de propietat
intel·lectual  i  drets  d'imatge  sobre  els  treballs  presentats  al  concurs,  havent  d'emplenar
l'Annex I.



 

Es convocarà als guanyadors i guanyadores del concurs si hi haguera lliurament de
premis en acte públic en el lloc i data que es determine.

8.- ALTRES DISPOSICIONS 

Les  obres  no  premiades  podran  ser  retirades  per  la  persona  autora  o  qui  la
represente  en  el  Servei  d'Informació  Juvenil,  al  seu  horari  habitual,  dins  dels  30  dies
següents a l'anunci de les premiades. En cap cas, la Regidoria de Joventut es farà càrrec de
la devolució de les obres per correu postal o un altre mitjà, ni fora del termini establit. En el
cas de no ser recollides seran destruïdes sense més tràmit. 

Si es comprovara que no es compleix amb algun dels requisits establits en aquestes
o  en  qualsevol  de  les  bases  específiques  d'aquest  concurs,  quedaran  automàticament
excloses i s'adjudicarà el premi a la següent més valorada o es declararà desert, si fora el
cas.

Qualsevol fet no previst en aquestes Bases o en les específiques de cada concurs, o
dubtes  sobre  la  seua  interpretació,  serà  resolt  a  criteri  de  la  Regidoria  de  Joventut  de
l'Ajuntament del Campello o, si escau, pel Jurat nomenat per aquesta.

La  participació  en  la  present  convocatòria  implica  la  total  acceptació  d'aquestes
bases i de les específiques del concurs al qual presente la seua candidatura.

9.- PROMOCIÓ I PUBLICITAT 

Amb el fi de fomentar la màxima participació de la joventut, per incentivar la creativitat
literària, la present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis  de la seu electrònica de
l'Ajuntament:  elcampello.sedelectronica.es  i  a  la  pàgina  web  de  joventut:
www.elcampellojove.es 


