
VII EDICIÓ DEL CONCURS DE MICRORELATS
VICENT PASCUAL

1. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS
Podrà participar en aquest concurs, amb un màxim d’una obra, qualsevol persona 
que no haja estat premiada en alguna de les 3 darreres edicions del premi. 

2. TEMÀTICA
El tema de les obres és lliure.

3. REQUISITS DE LES OBRES 
L’extensió màxima de l’obra serà de 900 caràcters (amb espais en blanc inclosos).
Les obres han de ser originals, inèdites i escrites en valencià. No s’admetran obres 
guardonades o presentades en altres certàmens literaris abans que finalitze la con-
vocatòria d’aquest premi. Les persones autores seran responsables de qualsevol 
reclamació que puga produir-se en relació a l’autoria, al contingut dels relats i al 
possible plagi.
L’Ajuntament de la Pobla Llarga es reserva el dret de no admetre en el concurs els 
microrelats que atempten contra la intimat, l’honor i la imatge de tercers, o que 
continguen connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries, així com comenta-
ris obscens, lascius, difamatoris o de qualsevol altre tipus que atempten contra la 
dignitat de tercers, contra la moral i/o contra l’ordre públic.
Els originals s’han de presentar en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament. 
Si s’opta pel registre físic s’acompanyarà el treball d’un sobre tancat, més menut, 
en el que caldrà especificar VII CONCURS DE MICRORELATS LA POBLA LLARGA 
i  que haurà d’incloure: títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, fotocòpia 
del DNI o del passaport, telèfon i adreça electrònica.
Si s’opta pel registre telemàtic, a més del treball en format pdf, es remetrà també 
un altre document on figuren el títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, 
imatge del DNI o del passaport, telèfon i adreça electrònica.

4. PREMI
El certamen està dotat amb els premis següents:

1r premi 500€ - 2n premi 300€ - 3r premi 200€

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.
Les obres premiades seran publicades per Edicions 96 en un volum col·lectiu que 
inclourà els treballs premiats de Microrelats i de Relats Breus. Els autors i autores 
premiades, subscriuran el corresponent contracte d’edició amb l’editorial.
Si les obres presentades no reuniren els mèrits suficients el Jurat podrà declarar 
desert el premi. 

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la llengua convoca 3 mostres literàries 
que arranquen aquest mes de gener de 2022:

III CONCURS DE RELATS BREUS
1. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS:

Podrà participar en aquest concurs, amb un màxim d’una obra, qualsevol persona 
que no haja estat premiada en alguna de les 3 darreres edicions del premi.

2. TEMÀTICA:
La temàtica és lliure. 

3. REQUISITS DE LES OBRES:
L’extensió màxima de l’obra serà de 6500 caràcters (amb espais en blanc inclo-
sos).
Les obres han de ser originals i inèdites i escrites en valencià. No s’admetran obres 
guardonades o presentades en altres certàmens literaris abans que finalitze la con-
vocatòria d’aquest premi. Les persones autores seran responsables de qualsevol 
reclamació que puga produir-se en relació a l’autoria, al contingut dels relats i al 
possible plagi.
L’Ajuntament de la Pobla Llarga es reserva el dret de no admetre en el concurs els re-
lats que atempten contra la intimitat, l’honor, la imatge de tercers, o que continguen 
connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries, així com comentaris obscens, 
lascius, difamatoris o de qualsevol altre tipus que atempten contra la dignitat de 
tercers, contra la moral i/o contra l’ordre públic.
Els originals s’han de presentar en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament. 
Si s’opta pel registre físic s’acompanyarà el treball d’un sobre tancat, més menut, 
en el que caldrà especificar III CONCURS DE RELATS BREUS LA POBLA LLARGA 
i  que haurà d’incloure: títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, fotocòpia 
del DNI o del passaport, telèfon i adreça electrònica.
Si s’opta pel registre telemàtic, a més del treball en format pdf, es remetrà també 
un altre document on figuren el títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, 
imatge del DNI o del passaport, telèfon i adreça electrònica.

4. PREMI:
El certamen està dotat amb els premis següents: 

1r premi 700€ - 2n premi 300€

Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.
Les obres premiades seran publicades per Edicions 96 en un volum col·lectiu que 
inclourà els treballs premiats de Relats Breus i de Microrelats. Els autors i autores 
premiades, subscriuran el corresponent contracte d’edició amb l’editorial.
Si les obres presentades no reunien els mèrits suficients el Jurat podrà declarar 
desert el premi. 

III CONCURS DE POESIA 
1. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS:

Podrà participar en aquest concurs, amb un màxim d’una obra, qualsevol persona 
que no haja estat premiada en alguna de les 3 darreres edicions del premi.

2. TEMÀTICA:
La temàtica és lliure. 

3. REQUISITS DE LES OBRES:
L’extensió de l’obra serà d’entre 100 i 150 versos, que poden consistir en un o 
més poemes.
Les obres han de ser originals i inèdites i escrites en valencià. No s’admetran obres 
guardonades o presentades en altres certàmens literaris abans que finalitze la con-
vocatòria d’aquest premi. Les persones autores seran responsables de qualsevol 
reclamació que puga produir-se en relació a l’autoria, al contingut dels relats i al 
possible plagi.
L’Ajuntament de la Pobla Llarga es reserva el dret de no admetre en el concurs 
les obres poètiques que atempten contra la intimitat, l’honor, la imatge de tercers, 
o que continguen connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries, així com 
comentaris obscens, lascius, difamatoris o de qualsevol altre tipus que atempten 
contra la dignitat de tercers, contra la moral i/o contra l’ordre públic.
Els originals s’han de presentar en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament. 
Si s’opta pel registre físic s’acompanyarà el treball d’un sobre tancat, més menut, 
en el que caldrà especificar III CONCURS DE POESIA LA POBLA LLARGA i  que 
haurà d’incloure: títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, fotocòpia del DNI 
o del passaport, telèfon i adreça electrònica.
Si s’opta pel registre telemàtic, a més del treball en format pdf, es remetrà també 
un altre document on figuren el títol, pseudònim, nom i cognoms, adreça postal, 
imatge del DNI o del passaport, telèfon i adreça electrònica.

4. PREMI:
El certamen està dotat amb els premis següents: 

1r premi 700€ - 2n premi 300€

Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.
Les obres premiades seran publicades en un volum col·lectiu, en format plaqueta, 
per Edicions 96. Els autors i autores premiades, subscriuran el corresponent con-
tracte d’edició amb l’editorial.
Si les obres presentades no reuniren els mèrits suficients el Jurat podrà declarar 
desert el premi. 

INDICACIONS COMUNES ALS TRES CONCURSOS:

1. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: 
El termini de presentació de les obres és del 15 de gener al 15 de març de 2022.

2. VALORACIÓ DE LES OBRES:
Hi haurà un jurat designat per l’Ajuntament de la Pobla Llarga que elegirà les obres 
guanyadores. El jurat serà comunicat més endavant a través de les nostres xarxes 
socials, i estarà format per: la Regidora d’Ús i Promoció del Valencià, un funcionari 
o funcionària, 2 persones vinculades a l’àmbit cultural-educatiu i una representant 
d’Edicions 96. 

L’Acte de lliurament dels premis serà anunciat a través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament i mitjans de comunicació. La participació dels guanyadors i guanya-
dores serà imprescindible de forma presencial (si les circumstàncies sanitàries ho 
permeten) o telemàtica.
Nota: La realització d’aquest acte quedarà subjecte a les condicions sanitàries del moment.

3. PROPIETAT DE LES OBRES:
Finalitzada la vigència del contracte amb l’editorial, els drets de les obres passaran a 
les persones autores, que podran publicar-les de nou fent constar, sempre, que l’obra 
ha sigut finalista o premiada en el Premi literari de l’Ajuntament de la Pobla Llarga. 

Totes i tots els participants respondran personalment de la tituralitat i originalitat 
legítima de l’obra, segons els terminis establits en el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual. Així mateix, garantiran la titularitat i el caràcter original i inèdit de l’obra.

4. ACATAMENT DE LES BASES:
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, la conformitat 
absoluta amb les decisions de les votacions i la renúncia a qualsevol reclamació. 
L’incompliment de qualsevol de les condicions de la convocatòria determinarà la 
retirada del premi i el reintegrament de les quantitats percebudes si és el cas. 
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