
II PREMI  DE LITERATURA JUVENIL

La Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, amb l'objectiu de fomentar la creativitat
artística i literària de la joventut, convoca el II PREMI DE LITERATURA JUVENIL en  les  modalitats de
RELAT CURT I POESIA, d'acord amb les bases següents:

A.- PARTICIPANTS

A. 1.-En el concurs podran participar famílies i institucions sense fins de lucre (art. 48 de l'Orde 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals),
i en concret:

1. Joves entre 14 i 30 anys nascuts, residents, estudiants o treballadors a la província d'Alacant.

2. S'estableixen dues categories:
1. Categoria Júnior: joves que el 31 de desembre de 2022 tinguen entre 14 i 17 anys 
2. Categoria Sènior:  joves que el 31 de desembre de 2022 tinguen entre 18 i 30 anys.

3.  El tema dels relats i els  poemes és lliure. L'obra presentada no ha d'haver sigut publicada, ni
premiada, en cap altre concurs. La persona autora es fa responsable mitjançant declaració jurada (en
el  cas  de  menors  d'edat,  serà  el  pare,  mare,  tutor  o  tutora)  que  l'obra  presentada  a  concurs,
especificant-ne el títol,  no és còpia, adaptació, ni modificació d'obra aliena (annex 1).

4. Cada autor o autora només es podrà presentar a una modalitat fins a un màxim de dues obres  i
podran ser en castellà i/o valencià.

5. No s'acceptaran obres que fomenten la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

B - REQUISITS 

B.1 . Modalitat relat curt

1. Cada relat tindrà una extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 8,  exclosa la primera pàgina,
que només contindrà el títol del relat i el pseudònim, ajustant-se al següent format en PDF: foli
grandària DIN A-4, font Times New Roman, grandària de font 12, interlineat 1,5 i marges de 2,5.
Text justificat.

2. El fet de no complir aquest requisit suposa l'exclusió del concurs.

3. Els  relats  es  presentaran  per  correu  electrònic  a  l’adreça  següent:
concursorelatocentro14@alicante.es,  indicant  en  l'assumpte:  II  Premi  de  Literatura  Juvenil
Modalitat  Relat  i   en el  mateix correu,  però en arxiu  independent,  la  documentació que es
detalla:
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(a)  Butlletí  d'inscripció  i  declaració  responsable  degudament  emplenada  i  signada  conforme a
l'annex 1.

(b) Fotocòpia del DNI de l'autor o autora. Si en el DNI no figura com a lloc de naixement un
municipi de la  província d'Alacant, haurà de presentar, segons el cas:

● Certificat d'empadronament actualitzat.
● Certificat i/o resguard matrícula curs actual.
● Certificat de l'empresa o contracte actual

(c) Els participants menors d'edat hauran d'aportar l'autorització i fotocòpia del DNI del pare, mare,
tutor o tutora degudament emplenada, signada i datada juntament amb la resta de la documentació (annex 2).

B.2 Modalitat poesia

1. Els poemes tindran una extensió  entre 75 i 200 versos en un sol poema o en diversos poemes.
La primera pàgina només contindrà el títol i el pseudònim, ajustant-se al següent format en PDF:
foli grandària DIN A-4, font Times New Roman, grandària de font 12, interlineat 1,5. 

2. El fet de no complir aquest requisit suposa l'exclusió del concurs.

3. Els  poemes  es  presentaran  per  correu  electrònic  a  l’adreça  següent:
concursorelatocentro14@alicante.es,  indicant  en  l'assumpte II  Premi  de  Literatura Juvenil
Modalitat  Poesia i  en el  mateix correu,  però en arxiu independent,  la  documentació que es
detalla:

(a) Butlletí  d'inscripció  i  declaració  responsable  degudament  emplenada  i  signada  conforme  a
l'annex 1.

(b) Fotocòpia del DNI de l'autor o autora. Si en el DNI no figura com a lloc de naixement un
municipi de la  província d'Alacant,  haurà de presentar, segons el cas:

● Certificat d'empadronament actualitzat.
● Certificat i/o resguard matrícula curs actual.
● Certificat de l'empresa o contracte actual

(c) Les persones menors d'edat aportaran l'autorització i la fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor o
tutora degudament emplenada, signada i datada juntament amb la resta de la documentació (annex 2).

Les obres es consideraran presentades quan la Regidoria de Joventut confirme la recepció de la
documentació i si s'observa la falta de part d’aquesta en la presentació,  es requerirà la persona interessada
perquè, en el termini de 10 dies, n’esmene la falta, amb indicació que, si així no ho fera, quedarà exclosa del
concurs.

C.- TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà a la publicació d'aquestes bases en el
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al 30 de setembre de 2022 a les 14.00h.

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i
en el web municipal de l'Ajuntament d'Alacant.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida, la Regidoria de
Joventut publicarà un anunci en la pàgina web municipal amb la llista de persones admeses i excloses al
concurs.
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D.- JURAT

El jurat serà nomenat per la Regidora de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, a proposta dels
tècnics del departament i estarà format per persones de reconegut prestigi professional, cultural i artístic i/o
en l'àmbit juvenil. Serà presidit pel regidor o regidora de Joventut o persona en qui delegue. Els membres del
jurat podran ser substituïts

E.- RESOLUCIÓ

La Regidoria de Joventut donarà a conéixer la resolució mitjançant la seua publicació en la pàgina
web de l'Ajuntament d'Alacant i en les xarxes socials on té presència. La resolució serà inapel·lable.

F- PREMIS

El jurat proposarà a la Regidoria de Joventut la concessió dels premis que a continuació s'indiquen,
que podran quedar deserts.  A aquestes quantitats  se'ls  descomptaran les corresponents retencions segons
legislació fiscal vigent: 

Premie Relat Curt. Categoria Júnior 450 €

Premie Relat Curt. Categoria Sènior 1.000 €

Premie Poesia. Categoria Júnior 450 €

Premie Poesia. Categoria Sènior 1.000 €

El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària i s'imputarà amb càrrec a la partida
pressupostària 64-334-48104 del pressupost municipal de 2022, per al qual s'ha de realitzar la corresponent
retenció de crèdit.

G.- OBLIGACIONS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

1. Realitzar la difusió publicitària de la concessió del premi pels mitjans habitualment utilitzats en la
difusió de les seues activitats.

2. La Regidoria de Joventut es reserva el dret a la publicació dels relats guanyadors i dels accèssits, si
n'hi haguera, per a la seua publicació.

H.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PREMIADES I  ACCÈSSITS 

1. La persona autora del relat/poema podrà fer l'ús que estime oportú de l'obra, sempre que faça constar
la llegenda següent:  “II Premi de Literatura Juvenil de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament
d'Alacant  any 2022”.  Al  mateix temps  en  seran responsables  únics,  comprometent-se  a  assumir
personalment qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se en relació amb el compliment de les
disposicions en matèria de Propietat  Intel·lectual  i  drets d'imatge sobre els  treballs  presentats al
concurs.

2. Les  persones  guanyadores  del  concurs  hauran  d'estar  degudament  donades  d'alta  en  el  Registre
d'Alta a Tercers de l'Ajuntament d'Alacant; per a això, hauran d'emplenar el formulari confeccionat a
aquest  efecte  comunicant  l'IBAN  corresponent  en  el  termini  màxim  d'una  setmana  des  de  la
comunicació del premi, amb la finalitat d'agilitar-ne el pagament.  Així mateix, els premiats hauran
d'aportar  declaració  responsable  d'estar  al  corrent  de  les  seues  obligacions  tributàries  i  amb la



Seguretat Social, conforme s'estableix en l'article 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/203, de 17 de novembre, General de Subvencions."

 
3. Atorgar el seu consentiment, sense cap contraprestació econòmica, a la Regidoria de Joventut de

l'Ajuntament d'Alacant perquè publique els textos guanyadors i accèssits, en el seu cas, així com per
a  la  reproducció,  publicació,  distribució de la  seua obra,  activitats  referides  sempre a promoció
cultural i artística que pretén aquesta convocatòria.

I.- ALTRES DISPOSICIONS

1. Els textos no seleccionats, transcorreguts quinze dies des de la resolució del concurs, seran destruïts
sense més tràmit.

2. Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la seua interpretació, serà resolt a criteri de
la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant o, en el seu cas, pel jurat nomenat per aquesta.

3. La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i  cadascuna de les disposicions
contingudes en les presents bases.



ANNEX 1

Butlletí d'inscripció 
II Premi Literatura Juvenil

Marca amb una  X  la modalitat i la categoria per la qual et presentes i emplena tot el formulari

MODALITAT RELAT MODALITAT POESIA                   

CATEGORIA JÚNIOR    (14-17 anys)                     CATEGORIA SÈNIOR   (18-30 anys)

Nom i cognoms

DNI/NIE Edat 
Data de naixement 

Adreça completa

Localitat Província

Telèfon

Correu electrònic

Títol de l'obra

Declaració responsable

Declare, sota la meua responsabilitat:

Que soc l'autor o autora de l'obra presentada i tinc tots els drets intel·lectuals sobre aquesta.  Que aquesta
obra no ha sigut premiades anteriorment en cap concurs, no suposa còpia de relat ja premiat o publicat en
qualsevol altre concurs o esdeveniment, per mi ni per terceres persones, i és inèdita en aquest concurs.  Que
accepte plenament el contingut de les bases del concurs. 

...................................., .......... de ......................... de 2022

Signat

De conformitat  amb la Legislació de Protecció  de Dades,  Reglament (UE)  2016/679,  del  27 d'abril  de 2016,  l'informem que les  dades  de caràcter  personal que
acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d’Alacant, amb la finalitat d'identificar-ne l'autor o autora. S'informa que les
llistes dels participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web  www.alicante.es i,  en el seu cas, en diferents mitjans de comunicació. La base jurídica del
tractament és el consentiment. No se cediran aquestes dades a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar. Mitjançant instància dirigida a
l'Ajuntament d'Alacant es podran exercir els drets d’accés, rectificació i supressió o la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades. També té dret a

http://www.alicante.es/


retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua
retirada.

ANNEX 2

  AUTORITZACIÓ MENORS

Sr./Sra.    ___________________________________________________                   

Amb Document Nacional d'Identitat número: _________________

Com a pare, mare, tutor o tutora legal de ______________________________________________

(marqueu el parentiu que corresponga)

Autoritze el meu fill/a  a participar en II Premi Literatura Juvenil, organitzat per la Regidoria de Joventut de

l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

Alacant,                   de                       de 2022

Signat: ___________________

 Adjunteu fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor o tutora

De conformitat  amb la Legislació de Protecció  de Dades,  Reglament (UE)  2016/679,  del  27 d'abril  de 2016,  l'informem que les  dades  de caràcter  personal que
acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d’Alacant, amb la finalitat d'identificar-ne l'autor o autora. S'informa que les
llistes dels participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web  www.alicante.es i,  en el seu cas, en diferents mitjans de comunicació. La base jurídica del
tractament és el consentiment. No se cediran aquestes dades a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar. Mitjançant instància dirigida a
l'Ajuntament d'Alacant es podran exercir els drets d’accés, rectificació i supressió o la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades. També té dret a
retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua
retirada.
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