
XV PREMIS LITERARIS EDICIONES OBLICUAS

Data lí�mit de lliurament: 15 de setembre de 2021

Entitat convocant: Ediciones Oblicuas (Editores del Desastre, SL)

Modalitats:

***NARRATIVAS OBLICUAS***  (NOVEL·LA, NOVEL·LA CURTA O CONJUNT DE

RELATS)

PREMI:  PUBLICACIO(  DE L’OBRA I 850  € COM A BESTRETA EN CONCEPTE DE

DRETS D’AUTOR

***LA  NUNCA  POESÍA***  (POESIA  MALEI.DA  I  DE  LA  FRONTERA:

POSTROMANTICISME,  DECADENTISME,  SIMBOLISME,  AVANTGUARDES,

DECONSTRUCCIO( , POSTESTRUCTURALISME, ETC.)

PREMI: PUBLICACIO(  DE L’OBRA I 150 € COM A BESTRETA EN CONCEPTE DE

DRETS D’AUTOR

La participacio�  en el concurs esta4  subjecte a les bases i condicions segu7 ents, i es

consideraran conegudes i acceptades pel mer fet de presentar-hi una obra.

1.  Podran participar  en  aquest  concurs  tots  els  escriptors  vius  de qualsevol

nacionalitat, majors de 18 anys, que presentin una sola obra original i ine4dita

per modalitat, de la seva autoria exclusiva, escrita en espanyol o en català.

2.  No  podran  optar  a  aquest  Premi  obres  que  hagin  estat  premiades

anteriorment en un altre concurs, ni tampoc en un altre certamen i/o concurs

pendent de resolucio� ; o aquelles que tinguin cedits o promesos els drets d’edicio�

i/o reproduccio�  de la seva obra sota qualsevol forma amb tercers.

3.  Cada  obra  original  i  ine4dita  ha  de  presentar-se  en  un  arxiu  de  WORD

nomenat amb el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. En un altre



arxiu adjunt,  nomenat com a plica,  han d’indicar-se totes les dades de l’autor

(nom complet, lloc i data de naixement, adreça actual i número de telèfon),

així�  com la seva adreça electro4 nica. En el cos del missatge hi ha de constar el

pseudo4 nim i la ciutat de radicació actual del participant.

4. L’extensio�  de les obres en qualsevol de les dues modalitats estara4  compresa

entre  40 i 300 pàgines de Word i caldrà que es lliuri amb tipus de lletra

ARIAL, cos 12 i a doble espai.

5.  La  recepcio�  d’originals  es  tanca  el  15 de  SETEMBRE de  l’any  en  curs.  El

lliurament de les obres es realitzara4  exclusivament mitjançant arxiu de Word a

l’adreça  electro4 nica  segu7 ent:  premios@edicionesoblicuas.com,  indicant  clarament

en  l’assumpte  del  missatge  a  quina  de  les  dues  modalitats  del  concurs  desitja

presentar-se:  NARRATIVAS  OBLICUAS  o  LA  NUNCA  POESÍA. Qualsevol

lliurament  que  no  compleixi  aquests  requisits  serà  automàticament  exclosa  dels

premis.

6.  Les  obres  guanyadores  seran  guardonades  amb  la  publicació  per  part

d’EDICIONES OBLICUAS de l’original presentat, la qual cosa implica distribució i

venda dins l’àmbit  estatal,  gales de presentació  i  inserció en catàleg.  A més,  serà

obsequiat amb 850 € com a bestreta en concepte de drets d’autor en el cas de la

modalitat  NARRATIVAS  OBLICUAS,  i  amb  150  €  en  el  de  LA  NUNCA

POESÍA; la resta dels beneficis d’aquests drets d’autor seran entregats anualment. En

cas  que els  beneficis  de la  venda de l’obra per  part  de l’autor  no arribessin  a  la

quantitat  estipulada  pel  premi,  l’editorial  no  tindria  el  dret  de  reclamar  aquesta

diferència al guanyador.

7. El Jurat estarà integrat per:

NARRATIVAS OBLICUAS: Alberto Trinidad (escriptor i editor), Alfonso Trinidad

(periodista, escriptor i editor)

LA NUNCA POESÍA: Alberto Trinidad (escriptor i editor)

mailto:premios@edicionesoblicuas.com


8. La decisio�  del Jurat, que sera4  inapel·lable, es fara4  pu� blica en la pa4 gina web de

l’editorial  (www.edicionesoblicuas.com)  el  dia  16 de NOVEMBRE de l’any en

curs. Entre abril i juny de 2022 es dura4  a terme la gala de presentacio�  de les

obres guanyadores.

9.  El Jurat es reserva el dret de declarar el premis deserts.

10. Els originals enviats seran destruí7ts en un termini ma4xim de 7 dies des de la

decisio�  del concurs. Participant en el concurs accepteu que tractem la informacio�

que ens faciliteu amb la finalitat d’utilitzar-la amb l’objectiu exposat en aquestes

bases, e�s a dir, valorar els originals per concedir-los o no els nostres premis i

posar-nos en contacte amb els guanyadors per comunicar-los la decisio�  del jurat.

Així�  mateix,  accepteu  que  puguem  posar-nos  en  contacte  per  mantenir  una

comunicacio�  en relacio�  amb l’obra enviada si l’editorial la considera d’intere4s.

Les dades no seran cedides a tercers tret dels casos en que4  hi hagi una obligacio�

legal. Teniu dret a obtenir informacio�  sobre si a EDITORES DEL DESASTRE, SL,

estem tractant les vostres dades personals i,  per tant,  teniu dret a accedir-hi,

rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressio�  quan les dades ja no

siguin necessa4 ries. Podeu consultar la nostra polí�tica de privacitat aquí�: https://

www.edicionesoblicuas.com/politica-de-privacidad/.

11.  La presentacio�  d’una obra al  concurs implica necessa4 riament i  de manera

automa4 tica l’acceptacio�  í�ntegra i incondicional d’aquestes bases per part de la

persona participant.

Per a me�s informacio� :

www.edicionesoblicuas.com

info@edicionesoblicuas.com

687 75 97 97

670 70 23 21
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