
PREMIS CIUTAT DE PALMA DE NOVEL·LA I POESIA 2012 
 
1. Es convoquen els Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia: 
 
– Llorenç Villalonga de Novel·la en Català, dotat amb 18.000 euros 
– Camilo José Cela de Novel·la en Castellà, dotat amb 18.000 euros 
– Joan Alcover de Poesia en Català, dotat amb 10.000 euros 
– Rubén Darío de Poesia en Castellà, dotat amb 10.000 euros 
  
2. Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites. Si una obra es presenta a un altre 
certamen, el veredicte del qual es produeixi abans del 19 de gener de 2013, l’autor de 
l’esmentada obra ha d’avisar l’Ajuntament de Palma el mateix dia en què es conegui el veredicte 
i retirar l’obra. Les que concursin al Premi de Novel·la han de tenir una extensió d’entre 100 i 
300 folis i, les de Poesia, un mínim de 300 versos. 
 
3. S’hi ha de presentar l’obra per triplicat , mecanografiada o impresa en fulls de mida DIN A4, a 
doble espai i per una o les dues cares, perfectament llegibles. S’ha de consignar a la portada el 
nom del premi literari Ciutat de Palma a què es concursa i el títol de l’obra, a més del nom, els 
llinatges, el NIF, l’adreça i el telèfon de l’autor. Qui vulgui conservar l’anonimat només hi ha de 
fer constar el premi literari Ciutat de Palma a què es concursa i el títol de l’obra i el seu lema. A 
part i sota aquest lema, ha de presentar un sobre en què consigni el seu nom, els llinatges, el NIF, 
l’adreça i el telèfon. 
 
4. El termini d’admissió de les obres acaba l’11 d’octubre de 2012. En presentar-les, se’n lliurarà 
un rebut a l’autor. El lloc de presentació és el Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Palma, al 
carrer de l’Almudaina, 7A, 3r, 07001 Palma (tel. 971723083; adreça electrònica, 
negcultura@palma.es). S’hi admetran els originals que hi arribin per correu si la seva data 
d’expedició no és posterior  l’11 d’octubre de 2012. 
 

5. En funció de les obres presentades podrà fer-se’n una preselecció. 

 
6. La composició dels jurats, que designarà el batle de Palma, es farà pública abans que acabi el 
termini de presentació d’obres. 
 
7. En haver estat presentada al certamen cap obra pot ser retirada pel seu autor per a fer-hi 
correccions o ampliar-ne el text, ni per a renunciar al premi, llevat del que preveu el punt 2 
d’aquestes bases. 
 
8. Els Premis i les seves dotacions són indivisibles i els jurats no els poden declarar deserts, tret 
que aquests ho sol·licitin de manera motivada. Els seus veredictes són inapel·lables. 
 
9. Els veredictes emesos pels jurats es faran públics a l’acte de lliurament dels Premis que tindrà 
lloc amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any 2013. 
 
10. Com a compensació a la dotació econòmica dels premis, l’Ajuntament de Palma adquirirà el 
dret a una primera edició de les obres guardonades. L’Ajuntament podrà cedir aquests drets a una 
editorial o a l’autor. 

Així mateix, l’Ajuntament de Palma promourà l’edició de les obres finalistes de Novel·la i 
Poesia si el jurat en recomana la publicació. 
 
11. No es retornaran els exemplars presentats al Premi. 
 



12. El fet de presentar treballs als Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia 2012 suposa 
l’acceptació d’aquestes bases. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. 
 
13. Els jurats dels Premis tenen la facultat d’interpretar-ne les bases i poden suplir-ne qualsevol 
llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia finalitat. 


