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PREMI
DE NARRATIVA 
INFANTIL
ENRIC LLUCH

 1. Poden optar al Premi Enric Lluch tots els escrip-
tors i escriptores, qualsevol que siga la seua 
nacionalitat, que presenten obres de narrativa 
originals i inèdites, escrites en valencià i ade-
quades als lectors infantils (8-12 anys).

 2. Els originals es presentaran de manera telemà-
tica. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Al-
gemesí ha creat un tràmit específic al qual es 
pot accedir a través de la Seu Electrònica [sede.
algemesi.es], a l’apartat Tràmits en línia. Per a la 
presentació és necessari comptar amb certifi-
cat digital.

Si el sol∙licitant no disposa de firma elec-
trònica, la sol∙licitud podrà presentar-la, en el 
seu nom, una altra persona que sí que dispose 
d’aquesta; en aquest cas, caldrà signar el 
document de poder de representació habilitat 
en el mateix tràmit i adjuntar còpia del DNI.

La sol∙licitud de participació ha d’anar 
acompanyada de la documentació següent: 
– Obra en format PDF signada amb pseudònim.

– Declaració signada de no haver compromés 
amb anterioritat els drets de publicació de 
l’obra presentada, i que no es troba sotmesa 
a cap altre concurs pendent de resolució.

 3. El termini de presentació de les obres acabarà 
el 14 de desembre de 2021 a les 14.00 h.

 4. La dotació serà de 3.000€, sobre els quals s’apli-
caran els impostos i les retencions correspo-
nents previstes en la legislació vigent. El premi 
no és una bestreta dels drets d’autor.

 5. L’extensió no serà inferior a 30 pàgines ni supe-
rior a 70 pàgines (DIN A4). La mida de la lletra 
serà de 12 punts, la tipografia arial i l’interlineat 
de doble espai, obligatòriament. 

 6. En cas que faltara algun dels requisits del segon 
apartat, l’obra no serà premiada.

 7. Cada autor podrà presentar més d’una obra, 
ara bé, la presentació de cadascuna d’aques-
tes ha de fer-se de forma individualitzada.

 8. La presentació de les obres a aquest premi en 
el termini indicat porta implícit el compromís 
de l’autor de no retirar-les abans que es faça 

BASES

pública la decisió del jurat. Així mateix, el fet 
de presentar una obra implica l’acceptació 
per part de l’autor de totes les condicions del 
premi.

9. El guanyador o guanyadora es compromet a 
realitzar les activitats d’animació lectora que 
es pugueren programar en els centres esco-
lars i en els cursos a què vaja adreçada la 
seua obra.

10. Finalitzat el termini de presentació de les 
obres es publicarà un llistat provisional al web 
de l’Ajuntament d’Algemesí i d’Andana Edi-
torial amb els títols rebuts. Els autors tindran un 
termini de 15 dies per a presentar les al∙legaci-
ons pertinents. Una vegada siguen resoltes, es 
publicarà el llistat definitiu als webs esmentats.

11. El jurat estarà compost per un representant 
de l’Ajuntament d’Algemesí, dos represen-
tants d’Andana Editorial i una tercera per-
sona especialista en literatura infantil.

El jurat desconeixerà en tot moment la 
identitat dels autors presentats i no es conei-
xerà el nom de la persona guanyadora fins 
que s’haja emés el veredicte.

12. El premi podrà declarar-se desert a parer 
dels membres del jurat, si cap obra reuneix el 
mínim de qualitat necessària.

13. El premi no es podrà compartir entre dos par-
ticipants o més.

14. El jurat, si ho considera oportú, podrà reco-
manar també la publicació de les obres no 
premiades que, a criteri seu, siguen mereixe-
dores de ser editades, sense que això com-
porte cap obligació per a l’organització.

15. El veredicte del jurat serà inapel∙lable. El títol 
de l’obra guanyadora es farà públic al vol-
tant del mes de febrer als webs de l’Ajunta-
ment d’Algemesí i d’Andana Editorial. El nom 
de l’autor es donarà a conéixer a l’abril a 
l’acte de lliurament en què es presentarà el 
llibre ja editat.

16. Les obres seran publicades per Andana Edito-
rial.



PREMI  
FUNDACIÓ CAIXA 
COOPERATIVA  
DE POESIA INFANTIL

 1. Poden optar al Premi Fundació Caixa Coope-
rativa d’Algemesí tots els escriptors i escriptores, 
qualsevol que siga la seua nacionalitat, que 
presenten obres de poesia originals i inèdites, 
escrites en valencià i adequades als lectors 
infantils (8-12 anys).

 2. Els originals es presentaran de manera telemà-
tica. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Al-
gemesí ha creat un tràmit específic al qual es 
pot accedir a través de Seu Electrònica [sede.
algemesi.es], a l’apartat Tràmits en línia. Per a 
la presentació és necessari comptar amb certi-
ficat digital.

Si el sol∙licitant no disposa de firma elec-
trònica, la sol∙licitud podrà presentar-la, en el 
seu nom, una altra persona que sí que dispose 
d’aquesta; en aquest cas, caldrà signar el docu-
ment de poder de representació habilitat en el 
mateix tràmit i adjuntar còpia del DNI.

La sol∙licitud de participació ha d’anar 
acompanyada de la documentació següent: 
– Obra en format PDF signada amb pseudònim.

– Declaració signada de no haver compromés 
amb anterioritat els drets de publicació de 
l’obra presentada, i que no es troba sotmesa 
a cap altre concurs pendent de resolució.

 3. El termini de presentació de les obres acabarà 
el 14 de desembre de 2021 a les 14.00 h.

 4. La dotació serà de 3.000 €, sobre els quals 
s’aplicaran els impostos i les retencions corres-
ponents previstes en la legislació vigent.

 5. L’extensió no serà superior a 500 versos. 
 6. En cas que faltara algun dels requisits especifi-

cats en el segon apartat, l’obra no podria ser 
premiada.

 7. Cada autor podrà presentar més d’una obra, 
ara bé, la presentació de cadascuna d’aques-
tes ha de fer-se de forma individualitzada.

 8. La presentació de les obres a aquest premi en 
el termini indicat porta implícit el compromís 
de l’autor de no retirar-les abans que es faça 
pública la decisió del jurat. Així mateix, el fet de 
presentar una obra implica l’acceptació per 
part de l’autor de totes les condicions del premi.

BASES

 9. El guanyador o guanyadora es compromet 
a realitzar les activitats d’animació lectora 
que es pugueren programar en els centres 
escolars i en els cursos a què vaja adreçada 
la seua obra.

10. Finalitzat el termini de presentació de les 
obres es publicarà un llistat provisional al 
web de l’Ajuntament d’Algemesí i d’An-
dana Editorial amb els títols rebuts. Els autors 
tindran un termini de 15 dies per a presen-
tar les al∙legacions pertinents. Una vegada 
siguen resoltes, es publicarà el llistat definitiu 
als webs esmentats.

11. El jurat estarà compost per un representant 
de la Fundació Caixa Cooperativa d’Al-
gemesí, un representant de l’Ajuntament 
d’Algemesí, dos representants d’Andana 
Editorial i una persona especialista en poesia 
infantil.

El jurat desconeixerà en tot moment la 
identitat dels autors presentats i no es conei-
xerà el nom de la persona guanyadora fins 
que s’haja emés el veredicte.

12. El premi podrà declarar-se desert a parer 
dels membres del jurat, si cap obra reuneix 
el mínim de qualitat necessària.

13. El premi no es podrà compartir entre dos 
participants o més.

14. El jurat, si ho considera oportú, podrà reco-
manar també la publicació de les obres no 
premiades que, a criteri seu, siguen mereixe-
dores de ser editades, sense que això com-
porte cap obligació per a l’organització.

15. El veredicte del jurat serà inapel∙lable. El títol 
de l’obra guanyadora es farà públic al vol-
tant del mes de febrer als webs de l’Ajun-
tament d’Algemesí i d’Andana Editorial. El 
nom de l’autor es donarà a conéixer a l’abril 
a l’acte de lliurament en què es presentarà 
el llibre ja editat.

16. Les obres seran publicades per Andana Edi-
torial.


