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BASES
1. Poden optar al premi totes les persones escriptores, qualsevol que siga la seua
nacionalitat,  que presenten obres de narrativa originals i inèdites, escrites en valencià i
adequades als lectors infantils (9-12 anys). Aquest premi es concedeix sota la modalitat de
concurrència competitiva.
2. Es podran presentar originals des del 4 de març fins al 15 de maig de 2020.
3. La dotació econòmica destinada a aquest premi és de 3.000 € (tres mil euros), a càrrec
de l'aplicació pressupostària 33220.48100 del Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia
per a l'exercici 2020. Sobre el premi s’aplicaran els impostos i les retencions corresponents
previstes en la legislació vigent. El premi no és una bestreta dels drets d’autor.
4. L’extensió no serà inferior a 30 pàgines ni superior a 70 pàgines (DIN A4). La lletra tindrà
una grandària de 12 punts, la tipografia Arial i l’interlineat de doble espai, obligatòriament.
5. Les obres es presentaran en format digital, gravades en un USB o en un CD, en un arxiu
pdf. I també impreses, per triplicat.
6. La memòria USB o el CD amb l’arxiu de l’obra i els exemplars impresos es presentaran
perfectament identificats, amb el títol de l’obra i un pseudònim, i aniran acompanyats d’una
plica tancada amb les dades i els documents següents:

a) Les dades de l’autor: nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon de contacte.
b) Una declaració signada per l’autor/a en què certifique que no ha compromés amb
anterioritat els drets de publicació de l’obra presentada, i que no es troba sotmesa a cap
altre concurs pendent de resolució.
c) A l’exterior de la plica ha de figurar el títol de l’obra i un pseudònim. En cas que
faltara algun d’aquests requisits, l’obra no serà premiada.

7. Es podran presentar tantes obres com es crega convenient, però la presentació es farà de
manera individualitzada per a cada una.
8. Qualsevol obra presentada al premi en el termini indicat porta implícit el compromís de
l’autor de no retirar-la abans que es faça pública la decisió del jurat. Així mateix, el fet de
presentar una obra significa l’acceptació per part de l’autor de totes les condicions del
premi.
9. Finalitzat el termini de presentació de les obres, es publicarà un llistat provisional dels
títols rebuts a la web de l’Ajuntament de Dénia i a la web d’Andana Editorial. Els autors
tindran un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions pertinents. Una vegada
resoltes aquestes, es publicarà el llistat definitiu a les webs esmentades.
10. El jurat estarà compost per dos representants de l’Ajuntament de Dénia, un representant
de la MACMA, dos d’Andana Editorial i una persona especialista en literatura infantil.
11. El premi podrà declarar-se desert a parer dels membres del jurat, si cap obra reuneix el

mínim de qualitat necessària.
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12. El premi no es podrà compartir entre dos participants o més.
13. El jurat, si ho considera oportú, podrà recomanar també la publicació de les obres no
premiades que, a criteri seu, siguen mereixedores de ser editades, sense que això comporte cap
obligació per a l’organització.
14. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, i la presentació pública del llibre es farà al mes
d’octubre. 
15.  L’obra guanyadora (i si el jurat considera oportuna alguna més) serà publicada per Andana
Editorial. L’editorial, si ho considera oportú, podrà publicar el llibre guanyador en altres llengües
de l’Estat.
16. Criteris de valoració de les obres: el jurat valorarà totes les obres presentades i es tindran
en compte diversos aspectes, tals com:

- Qualitat literària de les obres presentades.
- Adequació de la trama i del llenguatge a l’edat dels lectors.
- Qualitat i varietat lèxica. Ús de construccions gramaticals adients al nivell de lectura dels
destinataris de l’obra. 
- Capacitat per crear personatges que captiven l’interès dels lectors i lectores
- Creació d’un ritme de lectura adient a la capacitat lectora dels destinataris de l’obra.
- L'originalitat i creativitat demostrada per l'autor/a. 

17. Tota la documentació demanada s’entregarà a la Biblioteca Pública Municipal, c/ de Sant
Josep, 6, 03700 de Dénia.La presentació de la sol·licitud de participació en aquest premi,
comportarà l’autorització a l’Ajuntament de Dénia perquè puga accedir a les dades de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com de la
pròpia Administració Municipal, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i
condicions necessaris per a gaudir dels premis objecte d’aquesta convocatòria. 
18. Les obres no premiades podran ser retirades de la Biblioteca Pública Municipal en el termini
d’un mes des de la publicació del veredicte del premi. Passat aquest temps, seran destruïdes.
19. El pagament del premi es farà en el número de compte bancari que conste en el
manteniment de tercers degudament emplenat i actualitzat, que caldrà presentar una vegada
feta pública la concessió d’aquest, i una vegada descomptada la retenció en concepte d’IRPF
legalment prevista.
20.- Protecció de dades personals.El responsable del tractament de les dades de caràcter
personal és l'Ajuntament de Dénia, amb domicili en: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia,
Alacant. La finalitat del tractament és la GESTIÓ DE CONCURSOS DE L’ÀREA DE CULTURA. La
legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en el consentiment explícit de la
persona sol·licitant (major d’edat) o del seu representant legal (menor d’edat) i l'exercici de
poders públics conferits a la persona responsable del tractament. Les dades poden ser cedides
a entitats públiques o privades la concurrència de les quals siga necessària o legítima per al
desenvolupament del concurs, incloent les persones intervinents en la qualificació d'obres,
mèrits i/o aportacions, així com l’AEAT en cas de premis en metàl·lic i en els supostos previstos
per la Llei. Les dades poden ser publicades en mitjans de comunicació, xarxes socials i pàgines
web municipals, així com ser comunicats a mitjans de comunicació extramunicipals per a la
seua possible publicació. Els drets que les persones interessades ostenten són: accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del
consentiment prestat. 


