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l. Bases Genèriques:

PRIMERA. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser escrites en valencià.
SEGONA. Els originals, sense signar, hauran de presentar-se acompanyats d'un sobre tancat, a l'exterior del qual constarà el lema o
títol del treball, PREMIS "25 D'ABRIL" i modalitat a la qual es presenta. A l'interior, haurà de constar el nom, els cognoms i l'adreça
postal de l'autor/a o autors, així com també el telèfon i l'adreça electrònica. A més, caldrà acompanyar una declaració subscrita per
l'autor/a que garantesca que l'obra és inèdita, que no participa en cap altre concurs pendent de resolució ni ha estat premiada i
fotocòpia de D.N.I.
TERCERA. Els/les guanyadors/es dels premis no podran concórrer a les següents edicions dels PREMIS "25 D'ABRIL" en la mateixa
modalitat en què han estat premiats, excepte en la modalitat d'investigació.
QUARTA. Les obres, enquadernades o cosides, s'hauran d'enviar a l'Espai Cultural Les Cases del Batlle, C. Puríssima, 38, 03720
Benissa (Alacant), amb la indicació PREMIS "25 D'ABRIL".
CINQUENA. El termini de presentació de les obres ﬁnalitzarà el 7 de gener de 2022. Es consideraran incloses dins d'aquest termini
les obres que s'envien per correu i tinguen mata-segells d'origen d'aquesta data o anterior.
SISENA. Hi haurà un jurat per cadascuna de les modalitats, que serà nomenat per l'Ajuntament. Aquest jurat serà integrat per
persones de reconegut prestigien l'àmbit cultural i literari.
Si en la deliberació prèvia a la votació es considera que cap de les obres presentades no té la qualitat suﬁcient, els premis podran
declarar-se deserts, sempre que en el jurat hi haja majoria en aquest sentit. Els premis no podran ser compartits. En qualsevol
circumstància, la resolució del jurat serà inapel·lable.
SETENA. El lliurament deis premis tindrà lloc, en acte públic, al Centre d'Art Taller d'lvars el dia 21 d’abril a les 20 h.
VUITENA. La propietat de les obres és dels/de les seus/es autors/es. L'Ajuntament de Benissa es reserva el dret d'una primera
edició, a realitzar en un termini màxim de dos anys. Sempre que l'obra siga editada s'haurà de destacar el guardó obtingut, és a dir,
portarà el subtítol "Premis 25 d'abril 2022 de l'Ajuntament de Benissa".
NOVENA. Els/les autors/es o les persones autoritzades, si ho demanen, podran retirar els treballs presentats i no premiats en el
termini d'un mes des del moment en que es produesca la decisió del jurat. Després d'aquest termini seran destruïts sense que
s'admeta cap recurs sobre aquesta resolució. En qualsevol cas, si els autors demanen la devolució dels treballs, però no els recullen
en mà, seran remesos a ports deguts i per l'empresa de transports que l'Ajuntament considere convenient.
DESENA. La presentació dels originals suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, com també totes les resolucions que
l'Ajuntament adopte perquè es puguen interpretar o aplicar.
ONZENA. L'organització es reserva el dret de modiﬁcar o prendre iniciatives no regulades en les bases sempre que puguen
contribuir a un major èxit d'aquesta convocatòria. La participació en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació
d'aquestes bases per part de tots/es els/les concursants.

lI. Bases Especíﬁques:

Es concediran premis per un total de 8.000 € distribuïts de la manera següent:
• Hi podran concórrer tots/es els/les escriptors/es que ho desitgen, amb obres originals i inèdites, no
premiades en altres concursos, de prosa narrativa: contes, novel·les curtes, memòries, etc. Hauran de
presentar-se tres exemplars de l’obra. Aquesta tindrà una extensió de 75 a 100 pàgines, escrites amb el
tipus de lletra Arial, grandària 12, interlineat 1,5 i encuadernació de canonet metàl·lic.
• Aquest premi és dotat amb 2.000€, dels quals se’n deduirà la quantitat que ﬁscalment corresponga.
• L’obra guanyadora serà coeditada per Viena Edicions.
• Hi podran concórrer tots/es els/les escriptors/es que ho desitgen, amb obres originals i inèdites, no
premiades en altres concursos de poesia: col·leccions de poemes d'una extensió total que corresponga,
a ser possible, a un volum corrent de poesía. La temàtica, el metre i la rima seran de lliure elecció. S'hi
admet la prosa poètica. Hauran de presentar-se tres exemplars de l'obra, mecanograﬁats a doble espai i
per una sola cara.
• Aquest premi és dotat amb 2.000 €, deis quals se'n deduirà la quantitat que ﬁscalment corresponga.
• L'obra guanyadora sera coeditada per Viena Edicions
• Treballs individuals o d’equip sobre temes literaris, artístics, històries, medi ambientals, etc. amb obres
originals i inèdites, no premiades en altres concursos, amb èmfasi a l’àmbit de Benissa i la comarca de la
Marina Alta, i especialment a la perspectiva de gènere. Hauran de presentar-se tres exemplars dels
treballs.
• Aquest premi és dotat amb 2.500 €, dels quals se'n deduirà la quantitat que ﬁscalment corresponga.
• L'obra guanyadora serà editada per l'lnstitut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
• Hi podran concórrer tots/es els/les escriptors/es que ho desitgen, amb obres originals i inèdites, no
premiades en altres concursos, de teatre i no estrenades.
• Hauran de presentar-se tres exemplars de l'obra amb temàtica lliure i escrites amb el tipus de lletra Arial,
grandària 12, interlineat 1,5.
• Aquest premi és dotat amb 1.500 €, dels quals se'n deduirà la quantitat que ﬁscalment corresponga.
• En funció de les característiques de l'obra, si s'escau, l'Ajuntament de Benissa podrà valorar-ne i
gestionar-ne la possibilitat del muntatge i la representació en col·laboració amb un grup de teatre.
• L'obra guanyadora serà editada per l'lnstitut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

