
PREMI CIUTAT DE PALMA DE CÒMIC 2012 
 
 

1. Poden optar al Premi tots els autors que ho vulguin, sempre que les obres que 
presentin s’ajustin al concepte comunament acceptat de còmic i compleixin els 
següents requisits: 

 
• Ser originals i rigorosament inèdites. 
• No haver estat premiades a cap altre concurs o no estar pendents de veredicte 

en qualsevol altre certamen en la data que finalitzi el termini de presentació. 
• No correspondre a autors morts abans de l’anunci d’aquesta convocatòria. 

 

2. Es poden presentar en català o castellà. 
 
3. Es pot presentar un projecte realitzat per un sol autor o per diversos autors 

integrants que es reparteixin les seves tasques entre guionistes, dibuixants, 
entintadors i coloristes, que seran considerats coautors. 

 
4. Els autors o coautors participants al premi es comprometen a no presentar el seu 

projecte a altres concursos fins que es conegui el veredicte d'aquest. 
 

5. Obra 
La modalitat a presentar a concurs és el còmic. L’estil, el tractament i el gènere 
de la historieta presentada són totalment lliures. Cada autor ha d’enviar una 
proposta de llibre amb un mínim de 16 pàgines acabades. L’extensió final, per a 
qui resulti guanyador, serà d’un mínim de 44 pàgines, sense que hi hagi un 
màxim preestablert. Es pot presentar en blanc i negre o en color, i s’hi ha 
d’adjuntar un dossier que contingui les 16 pàgines acabades, amb el seu 
corresponent títol, en còpies impreses en format DIN-A4, i una sinopsi 
detallada, de 2 folis com a mínim, de la història completa. Aquestes còpies –no 
s’admetrà obra original, només les còpies– s’han d’acompanyar amb: 
 

• Dades de l’autor o coautors: nom, llinatges, adreça, telèfon, adreça 
electrònica i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document 
d’identificació legalment acceptat. 

• Còpia de l’obra en suport informàtic, amb les imatges en format JPG o 
TIFF, amb 300 dpi de resolució. 

 
6. Tramesa de les obres 

El termini d’admissió de les propostes és de l’1 de setembre l’11 d’octubre de 
2012, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. Els treballs, que han de ser 
impressions, s’han d’enviar o entregar dins un sobre amb la indicació “PREMI 
CIUTAT DE PALMA DE CÒMIC” a la seu de la Fundació Palma Espai d’Art 
(Casal Solleric, passeig del Born, 27 - 07012. Palma. Adreça electrònica: 
solleric@palma.es , Tel. 971722092). 
 
Es prendran les mesures adequades respecte de la custòdia i la conservació dels 
treballs, encara que l’Ajuntament de Palma no es fa responsable dels 
deterioraments o dels accidents que puguin patir.  

 



7. Terminis 
El veredicte emès pel jurat es farà públic a l’acte de lliurament dels Premis que 
tindrà lloc amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any 2013. L’autor 
guanyador es comprometrà a entregar el projecte acabat i retolat en 
català/castellà abans del 30 de setembre de 2012. 
 

8. Premi 
Es lliurarà un premi únic i indivisible de 10.000 euros en concepte de drets 
d’autor i royalties de la primera edició del còmic en llengua catalana/castellana, 
que s’abonaran en dos pagaments: el 50% de l’import després de la comunicació 
del veredicte i el 50% restant quan es publiqui. L’import del premi, està subjecte 
a la legislació vigent quant a retencions que assenyali la normativa fiscal. 
 
L’obra guanyadora serà publicada per l’Ajuntament de Palma, que podrà arribar 
als acords editorials que consideri oportuns per a dur a terme la producció i 
l’edició.  
 
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de realitzar una exposició amb els 
originals de l’obra guanyadora i les finalistes. 
 

9. Jurat 
El jurat estarà format per professionals del sector del còmic, que seran designats 
pel batle de Palma, i es farà públic abans que acabi el termini de presentació dels 
dossiers. El seu veredicte serà inapel·lable i el Premi podrà ser declarat desert si 
el jurat ho sol·licita de manera motivada. 
 

10. El fet de prendre part al Premi Ciutat de Palma de Còmic suposa l’acceptació 
d’aquestes bases. El jurat del Premi té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne 
qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat. 

 
 


