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1) Els Premis literaris Ciutat d’Eivissa estan oberts a tota creació literària i inèdita en llengua catalana. En  
queden excloses les ampliacions, adaptacions i traduccions. Un plagi total o parcial d’una obra anteriorment  
editada anul·laria el premi en cas que l’hagués obtingut. Es denunciarà tota aquella obra que pogués, per 
aquest concepte, significar un perjudici moral o econòmic a l’Ajuntament d’Eivissa o a l'editorial.

2) Dotació econòmica dels premis:
2.1. El premi de Narrativa està dotat amb 2.300,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, el 
premi estarà dotat amb 1.600,00 euros i el finalista amb 700,00 euros. L’import del premi i del finalista cal  
entendre’l com a pagament dels drets d’autor.
2.2.El premi de Narrativa infantil està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, 
el premi estarà dotat amb 700,00 euros i el finalista amb 300,00 euros. L’import del premi i del finalista cal 
entendre’l com a pagament dels drets d’autor.
2.3. El premi de Poesia està dotat amb 1.000,00 euros. El jurat pot establir un finalista. En tal cas, el premi  
estarà  dotat  amb  700,00  euros  i  el  finalista  amb  300,00  euros.  L’import  del  premi  i  del  finalista  cal 
entendre’l com a pagament dels drets d’autor.

3) L’extensió de les obres presentades:
3.1. El premi de Narrativa ha de ser a l’entorn dels 150 folis mecanografiats a una cara i dos espais (2.100 
caràcters per pàgina).
3.2. El premi de Narrativa infantil ha de ser a l’entorn dels 10 folis mecanografiats a una cara i dos espais 
(2.100 caràcters per pàgina).
3.3. El premi de Poesia, un poema o col·lecció de poemes. Extensió mínima de 120 versos.

4) Les obres s’han de presentar per l’autor/a per quintuplicat, paginades, enquadernades,  en un sobre  
tancat i  amb només el  títol  de l’obra a l’exterior.  Cal  adjuntar,  obligatòriament,  el  nom i  llinatges  de  
l’autor/a, adreça, número de DNI i telèfon en un altre sobre tancat juntament amb l'obra.

5) El període d’admissió de les obres és del dia 24 de setembre al 20 d'octubre de 2014, a les 14.00 h. El lloc  
de presentació és el Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. Les obres presentades amb posterioritat  
no seran admeses. Quant a les obres enviades per correu postal dins termini, s’ha de comunicar la seva 
tramesa al fax 971 31 01 21 o al correu electrònic cultura@eivissa.es indicant títol de l’obra i nom del premi  
al qual opta.

6) La composició del jurat serà la següent: un/a representant de l’Ajuntament designat per la Regidoria de 
Cultura, que el presidirà; un/a representant designat per l’editorial; una persona de reconegut prestigi en el 
món  de  les  lletres  proposada  per  l’Institut  d’Estudis  Eivissencs;  un/a  representant  dels  mitjans  de 
comunicació local i la persona guanyadora del premi de l’edició anterior.

7) El jurat pot declarar desert el Premi. La seva decisió serà inapel·lable.

8)  Acabat  el  període  de  presentació  de  les  obres,  el  veredicte  es  farà  públic  en  el  termini  d'un  mes. 
L’Ajuntament  es  reserva  durant  dos  anys  el  dret  de  publicació  dels  treballs  premiats.  L’editorial  té  la  
possibilitat de publicar el llibre finalista en el termini d’un any, passat el qual sense haver-se editat, els  
drets tornaran al seu autor.

9) La presentació oficial de les publicacions correspon a l'Ajuntament. En cas de fer presentacions de les  
obres a altres indrets fora del municipi d'Eivissa, s'haurà de sol·licitar l'autorització de l'Ajuntament i de 
l'editorial, qui es reserva el dret de participar-hi.

10) Les publicacions seguiran el disseny, la maquetació i la correcció establerta per l'Ajuntament, sense 
perjudici de consensuar-ho, si s'escau, amb l'editorial i l'autor/a.

11) En les edicions de l’obra guanyadora s’ha de fer constar que ha estat guardonada amb el Premi Ciutat 
d’Eivissa 2014. En el cas que es publiqui l’obra finalista, s'ha de fer constar que és finalista del Premi Ciutat 
d’Eivissa 2014.

12) Els treballs no premiats no es retornaran i seran destruïts en acabar totes les fases de concurs. Qui vulgui  
recuperar-los es pot adreçar a l'Espai Cultural  Can Ventosa, al  carrer d'Ignasi  Wallis,  26 d'Eivissa, en el  
termini màxim de 10 dies després de la publicació del guanyador/a.

13) El fet de presentar treballs a aquest premi comporta l’acceptació d’aquestes bases.

14) El jurat del Premi té la facultat d’interpretar-ne les bases i pot suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord  
amb la seva pròpia finalitat.


