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1. Hi haurà dues modalitats: Prosa i Poesia.
2. Hi podrà participar tota persona que ho desitgi d’acord amb les categories següents:
INFANTIL A: fins a 10 anys
INFANTIL B: d’11a 13 anys
JUVENIL: de 14 a 17 anys
ADULTS: a partir de 18 anys
3. Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 obres per modalitat.
4. Les obres hauran de ser escrites en català i seran inèdites.
5. Els treballs hauran de presentar-se escrits amb font de lletra Arial i el cos que sigui
mínim de 12, a doble espai. Per a la categoria Infantil fins als 10 anys la presentació serà
lliure i fins a la categoria Infantil B la modalitat dels treballs presentats serà lliure.
6. Els treballs en prosa hauran de tenir una extensió mínima de 2 fulls i una extensió màxima
de 5 fulls.
7. Els treballs en poesia podran presentar-se en forma d’un poema o d’un conjunt de poemes,
amb una extensió mínima de 30 versos i, una extensió màxima, de 60.
8. Amb l’enviament de les obres caldrà adjuntar un document amb la informació següent:
- El títol de l’obra presentada, - El nom , cognoms i edat , - L’adreça postal, - El telèfon de
contacte, - L’adreça electrònica, - Copia del DNI per les dues cares
9. Els treballs podran lliurar-se fins al divendres, 10 d’abril. Les obres participants que atès
a la situació excepcional actual, no es poden lliurar de manera presencial a la Masia de Can
Cortès, Camí Reial, 56, 08184 Palau-solità i Plegamans, s’enviaran per correu a l’adreça
electrònica: Premis.santjordi@palauplegamans.cat.
10. Hi haurà tres premis per categoria i modalitat:
INFANTIL A i B:
1r premi: lot de llibres, medalla i diploma
2n premi: lot de llibres, medalla i diploma
3r premi: lot de llibres, medalla i diploma
JUVENIL:
Premi: 400 euros i diploma
Premi finalista: 300 euros i diploma
Premi menció del jurat: 100 euros i diploma
ADULTS:
Premi: 500 euros i diploma
Premi finalista: 400 euros i diploma
Premi menció del jurat: 150 euros i diploma
11. Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en el concurs. Si no desitja
que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà
participar en el concurs.

12. D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals dels participants
s'incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis i Activitats municipals, del que és responsable
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament per gestionar la seva
participació en el concurs i promoure l’activitat; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Els
participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-se a les Oficines Municipals: Plaça de la Vila, 1 08184 – Palau-solità i Plegamans.
13. Els participants que resultin premiats permeten explícitament que el seu nom i cognoms
es publiquin en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els medis de premsa escrita
local.
14. Durant l’acte de lliurament de premis es realitzaran fotografies dels participants que
podran ser difoses en diversos mitjans de comunicació: web oficial de l’Ajuntament i mitjans
de premsa escrita locals. Els participants així com els guanyadors del concurs autoritzen a
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la realització de fotografies on apareguin
individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en els mitjans de comunicació
esmentats anteriorment, a efectes de difusió informativa.
15. Aquesta autorització és completament gratuïta, amb la qual cosa no es podrà reclamar cap
compensació, pagament i/o indemnització a canvi de l’autorització donada a l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans per a la utilització de les imatges.
16. Les obres guanyadores i tots els drets de reproducció i explotació quedaran en propietat
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, tot i que es farà esment de l’autor a qualsevol
publicació.
17. L’Àrea de Cultura podrà promoure la publicació conjunta o individual dels treballs
guardonats.
18. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si els nivells no arriben als mínims
exigits.
19. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i el lliurament dels premis queda posposat a una
nova data que es donarà a conèixer a partir del moment que es normalitzi la situació
sociosanitària actual.
20. El Jurat estarà format per persones vinculades a l’ensenyament i/o la cultura de la nostra
vila.
21. Tots els premis de concursos, rifes i similars regulats en els articles 101.7 i D.A. 31ª.3.d de
l’IRPF, estan subjectes a retenció en origen (el 2016) del 15%,
22. El fet de participar en el Certamen suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
23. Qualsevol aspecte, no previst en aquestes bases, serà decidit per la Comissió
Organitzadora amb l’assessorament del Jurat.

