
 

BASES DE LA 1ª EDICIÓ PREMI DE NOVEL·LA HISTÒRICA DE VALLIRANA 

Amb l'ànim de fomentar l'escriptura i la publicació de novel·les de gènere històric, tant en català 

com en castellà, amb fets ficticis o reals, però sempre versemblants i expressats amb qualitat 

literària, l'Ajuntament de Vallirana crea el Premi de Novel·la Històrica de Vallirana d'acord amb les 

bases següents: 

REQUISITS 

- Podran participar al Premi de Novel·la Històrica de Vallirana qualsevol autor o autora major 

d'edat, residents a l'Estat espanyol. Les novel·les s'han d'emmarcar en les característiques 

del gènere històric, i és fonamental la qualitat literària del text i l'època històrica: des de la 

Prehistòria fins a l'any 1950. 

- El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres, 
com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la 
coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que n’assoleix. 
El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió del premi o la consideració que s’ha 
de declarar desert. El veredicte serà inapel·lable. 

- Els manuscrits tindran una extensió d’entre 150 pàgines com a mínim i 350 pàgines com 

a màxim, escrits en doble espai, en tipus de lletra Arial Narrow o similar, cos 12. Les 

pàgines hauran d'estar numerades. Cada autor o autora hi podrà participar amb una única 

obra. 

- Les obres han de ser completament inèdites, per la qual cosa no poden haver estat 

reproduïdes ni totalment ni parcialment, en qualsevol format físic o digital. L'autor ha de 

respondre de la legítima titularitat i l'originalitat de l'obra. 

- Les obres no poden estar compromeses amb cap editorial i tampoc haver estat premiades 

en altres concursos. 

COM PARTICIPAR 

- La data límit per a la presentació d'originals és el 4 de juliol de 2022. 

- Els originals s'hauran d'enviar en format .pdf al correu electrònic cultura@vallirana.cat amb 

el nom de l’obra. A la portada només apareixerà el títol sense cap dada que permeti la 

identificació de l'autor. A la primera pàgina hi haurà d'haver una petita sinopsi de l'obra. 

- En el segon .pdf que es dirà PLICA-Títol de l'obra- haurà de contenir les dades de contacte 

de l'autor o autora, el DNI o una altra identificació escanejada, així com una petita ressenya 

biogràfica 

- La presentació d'un original a aquest premi pressuposa l'acceptació íntegra de les bases 

per part de la persona que hi participa. 

PREMI 

- L’import d’aquest premi és de 3.000 €, al qual s'aplicarà el descompte corresponent 

d'IRPF. L’obra guanyadora serà editada per l’Editorial Diëresis. L’autor facilitarà les dades 

i atorgarà els permisos necessaris a l’editorial perquè es pugui editar 
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- El premi podrà quedar desert si el jurat considera que les obres presentades no reuneixen 

prou mèrits. En cap cas no es podrà fraccionar el premi. 

- El jurat estarà integrat de forma paritària per autores i autors de renom i especialistes del 
gènere en què s'emmarca el premi. Serà presidit per l’alcalde/essa de Vallirana, i comptarà 
amb la presència del, regidor/a de Cultura i secretari/a del jurat, amb veu, però sense vot. 
Les decisions del jurat, inclosa la decisió definitiva, s'han d'adoptar per majoria simple. 

Qualsevol deliberació del jurat serà secreta.  

- La data en què es farà pública la resolució del jurat serà el 19 de novembre de 2022. El 

veredicte, inapel·lable, serà anunciat pel secretari del jurat. L'autor o autora es compromet, 

sempre que sigui possible, a assistir a la gala de lliurament del premi i, si no pot, a designar 

una persona representant. També assumeix el compromís d’assistir a la presentació, l’any 

següent, de la novel·la ja publicada. 

- Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de Vallirana la documentació que es detalla a continuació: 

- Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’haurà de fer efectiu el premi. 

- Document nacional d’identitat. 

- Document d’autorització que permeti l’Ajuntament a fer consulta d’estar al corrent del 
pagament de les obligacions tributàries amb AEAT i Seguretat Social. 
 


