
XXXII PREMIS SANT JORDI DE PROSA Y POESIA  

CONVOCATÒRIA 2023 

1. OBJECTE I FINALITAT 

1.1 L’objecte d’aquests Premis és promoure la creació literària en llengua catalana i 

celebrar també la festivitat de Sant Jordi. 

 

1.2 D’acord amb les Bases reguladores generals de la concessió de subvencions de 

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, del 26 de 

setembre de 1996 i publicada al BOP núm. 243, de data 9 d’octubre de 1996, 

mitjançant el present es convoquen els premis corresponents al concurs de Sant Jordi 

de Prosa i Poesia corresponent a l’any 2023, el qual es regirà per l’establert en les 

esmentades bases i en la present convocatòria. 

 

2. MODALITATS DE LES OBRES 

 

Hi haurà dues modalitats: Prosa i Poesia. 

 

3. PARTICIPANTS 

3.1 Hi podrà participar tota persona de Palau-solità i Plegamans, Vallès 

Occidental i Vallès Oriental que ho desitgi d’acord amb les categories següents: 

 
INFANTIL A: fins a 10 anys 
INFANTIL B: d’11 a 13 anys 
JUVENIL: de 14 a 17 anys 

ADULTS: a partir de 18 anys 

 

En cas de ser un menor d’edat caldrà afegir a les dades del tutor/a i l’autorització de 

participació expressa per a menors d’edat. 

 

3.2 Cada concursant podrà presentar un màxim de 1 obra per modalitat. 

 

3.3 El fet de participar en el Certamen suposa la plena acceptació de les bases i la 

convocatòria. 

 

4. PROCEDIMENT PER A CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

4.1 Les obres hauran de ser escrites en català i seran inèdites (han de ser originals per 

aquest concurs i no haver-se presentat en d’altres certàmens).  

 

 

4.2 Els treballs hauran de presentar-se escrits amb font de lletra Arial i cos del 

text que sigui mínim de 12, a doble espai. Els treballs es presentaran en document 

WORD. Per a la categoria Infantil A la presentació serà lliure. Per a les categories 

INFANTIL A i INFANTIL B la modalitat dels treballs presentats serà lliure. Així doncs: 

 

INFANTIL A: fins a 10 anys – modalitat i presentació lliure 

INFANTIL B: d’11a 13 anys – modalitat lliure (presentació segons art. 5) 

JUVENIL: de 14 a 17 anys – modalitats: prosa i poesia (presentació segons art. 5) 

ADULTS: a partir de 18 anys – modalitats: prosa i poesia (presentació segons art. 5) 

 



4.3 Els treballs en prosa hauran de tenir una extensió mínima de 2 planes i una 

extensió màxima de 5 planes. 

 

4.4 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. 

 

4.5 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 de l’autor/a 

• Dades de contacte: adreça postal, telèfon i adreça electrònica 

• Copia del DNI/NIE o permís de residència de la persona participant per les dues 

cares 

• Si l’autor/a és menor d’edat: autorització del tutor/a legal, fotocòpia del 

document acreditatiu de la persona signant de l’autorització i dades de 

contacte de l’autor/a i del tutor/a legal 

 

 

4.6 Els treballs podran lliurar-se del divendres 10 de febrer fins divendres 10 de 

març de 2023. Les obres participants s’hauran d’afegir com a document adjunt en la 

instància genèrica per a la sol·licitud de participació. 

  

4.7 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. 

  

4.8  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. 

  

4.9 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. 

 

4.10 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. 

  

4.11 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. 

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OBRES 



5.1 El Jurat tindrà en compte els criteris de valoració d’acord amb el següent ordre 

d’importància: 

 1. Qualitat 

 2. Originalitat i creativitat literària 

 3. Correcció del llenguatge: ortogràfica i gramatical 

 

6. PREMIS 

6.1 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 

 

6.2 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. 

 

6.3 L’Àrea de Cultura podrà promoure la publicació conjunta o individual dels treballs 

guardonats. 

 

6.4 El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si les obres presentades no 

reuneixen els requisits suficients per ser guardonades. 

 

6.5 El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic en la data del lliurament 

dels premis que serà el dissabte 22 d’abril al mati als Jardins de la Torre 

Folch. L’hora exacta es comunicarà degudament pels canals de comunicació 

municipals així com a les persones guanyadores. La data i hora estan subjectes a 

canvis sobrevinguts d’última hora o per qüestions de necessitat de la corporació. 

 

6.6 Tots els premis de concursos, rifes i similars regulats en els articles 101.7 

i D.A. 31ª.3.d de la LIRPF, estan subjectes a retenció en origen (el 2016) del 

15%. 

 

7. EL JURAT 

El Jurat estarà format per mínim tres persones vinculades a l’ensenyament i/o la 

cultura de la nostra vila. Els integrants del Jurat seran designats per l’àrea de Cultura 

de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 

Qualsevol aspecte, no previst en aquesta convocatòria i les seves bases, serà decidit 

per la Comissió Organitzadora amb l’assessorament del Jurat. 

 



El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia 10 de febrer de 

2023 i es tancarà el 10 de març de 2023, inclòs.  

 

L’Ajuntament podrà posar-se en contacte amb les persones participants per requerir 

informació i documentació complementària que no hagi estat lliurada. 


