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BASES DEL CONCURS LITERARI SANT JORDI I DE PUNTS DE LLIBRE

1.- PARTICIPANTS

-     El concurs és d’àmbit local i no hi poden participar persones foranies. Els participants hauran de poder 
acreditar que estan empadronats a Tordera o que hi viuen habitualment, hi treballen o hi estudien.

-     Hi ha vuit grups, distribuïts de la següent manera:
- Grup A prosa i poesia: de 6 a 8 anys 
- Grup B prosa i poesia: de 9 a 11 anys
- Grup C prosa i poesia: de 12 a 14 anys
- Grup D prosa, poesia i treball recerca, investigació o estudi sobre qualsevol matèria: de  15 a 18   
anys
- Grup E: prosa i poesia: de 19 a 25 anys
- Grup F: prosa, poesia i Impromptus Prudenci Bertrana: a partir de 26 anys
- Modalitat relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual: no es preveu edat dels 
participants. No es preveu edat dels participants.
- Modalitat beca de recerca Salvador Vendrell a partir de 19 anys

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril de l’exercici corrent de la 
convocatòria.

-     Els participants només podran presentar una sola obra per modalitat.
- Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat de l’Ajuntament de Tordera. La totalitat dels 

drets d’autor, els de publicació i els de reproducció dels treballs premiats s’efectua sense limitació de 
cap mena, indefinidament i per poder-se realitzar la publicació, reproducció i exercici del drets d’autor 
directament per l’Ajuntament de Tordera i/o en col·laboració amb altres entitats. La resta de treballs es 
podrà retirar en el termini de dos mesos.

- Aquestes bases s’han procurat adaptar a les de la Mostra Literària del Maresme (d’àmbit comarcal), per 
la qual cosa l’Ajuntament es reserva el dret de presentar a aquest certamen els primers i segons premis 
de cada grup i modalitat.

- Els treballs podran ésser editats  per part de l’Ajuntament de Tordera, si ho creu convenient, i per ser 
presentats en l’edició de l’any següent amb la publicació del llibre que recull els treballs premiats.

2.- OBRES CONCURSANTS

-     Les obres presentades han d’ésser escrites en llengua catalana, totalment inèdites i   de temàtica lliure, 
excepte si s’especifica una altra cosa com en el cas dels treballs d’investigació i recerca. 

 
-     L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia dels grups A, B i C és de 5 cares de 

DIN-A4 o equivalent. L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia dels grups D, E i 
F és de 15 cares de DIN-A4 o equivalent. 
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-     L’article periodístic premi Impromptus Prudenci Bertrana ha d’ésser una crònica periodística de caire 
subjectiu sobre algun tema quotidià basat en la realitat social i local en la línia dels articles periodístics 
de Prudenci Bertrana i ha de tenir una extensió màxima d’1 full (DIN-A4).

-     Les obres de la modalitat relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual poden ser tant de 
prosa com de poesia i individuals o en grup, sempre que s’acrediti la discapacitat intel·lectual de 
l’autor/a o autors/res. L’extensió màxima és de 4 cares de DIN-A4.

-     Preferiblement els treballs ha de ser escrits en Times New Roman 12 i espai entre línies d’1,5 punts o 
equivalent.

3.- PLIQUES

Les obres s’han d’enviar en format digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tordera o bé 
presencialment a les oficines de l’OAC, amb el formulari normalitzat on hi figuri el lema, el pseudònim amb 
què es presenta l’obra i la seva categoria.

4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s’han de presentar a l’Ajuntament de Tordera. El dia límit per a la presentació i la dotació 
econòmica es faran públics juntament amb la convocatòria anual.

5.- JURAT

El jurat serà designat per la Regidoria de Cultura d’entre persones de reconegut prestigi literari de l’àmbit 
local, representants d’entitats o d’escoles El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret 
de declarar els premis deserts si així ho aconsella la poca qualitat dels treballs presentats. El sistema emprat 
pel jurat és de votació secreta i per eliminació. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que 
pugui sorgir i fer interpretació d’aquestes bases en cas de dubtes.

6.- VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS

 Els grups A, B i C rebran un val per bescanviar per llibres, que caducarà al cap d’un mes de la seva entrega i 
els premis D, E, F,  relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual i beca Salvador Vendrell rebran 
un premi econòmic en metàl·lic i hauran de presentar el certificat bancari a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament.

7.-  ALTRES DISPOSICIONS

-    Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercer (plagis, 
danys morals, etc.)

-     En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia 
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dels drets digitals, s’informa que l’Ajuntament de Tordera com a responsable del tractament de les 
dades dels participants del Concurs Literari Sant Jordi, tractarà les dades amb tota la confidencialitat i 
aplicant les mesures de seguretat que corresponguin.

-      Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment prestat pels escriptors/res 
participants en inscriure’s al Concurs Literari Sant Jordi i en compliment de les funcions públiques 
pròpies de l’entitat, per gestionar la inscripció, participació i comunicacions amb els participants al 
concurs. Les dades no seran cedides a tercers, excepte les dades dels guanyadors que seran difoses 
públicament.

- Un cop finalitzat el concurs, les seves dades seran conservades únicament per al compliment de les 
normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no seran utilitzades per a cap altra 
finalitat.

- Les persones interessades, en cas de desitjar-ho, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació del tractament davant l’Ajuntament de Tordera de forma presencial per 
instància genèrica  a les oficines de l’OAC o bé ho podran fer telemàticament per instància genèrica al 
següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/

- Així mateix, en cas que els participants considerin que els seus drets de protecció de dades han estat 
vulnerats, podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apd.cat).

- El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.
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