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BASES REGULADORES DELS PREMIS DEL CONCURS DE 

RELATS BREUS SANT JORDI 2020 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar convoca el Concurs de Relats Breus Sant Jordi 
2020. 
 
Es valorarà l’originalitat del text, la qualitat tècnica (ortografia, recursos literaris, 
vocabulari, etc.) i la comprensió.  
 
La finalitat del concurs és fomentar l’escriptura entre els joves i incentivar la 
creació literària. 
 
2.- PARTICIPANTS 
 
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física major de 12 anys, amb 
domicili a Vilobí d’Onyar. Per a establir les edats límit, es prendrà com a 
referència l’últim dia de presentació dels treballs. 

 
Hi haurà dues categories: 
 

• Juvenil: De 12 a 17 anys. 
• Adulta: De 18 anys en endavant. 

 
3.- REQUISITS 

 
a) Els treballs s’han de presentar en llengua catalana. 

 
b) Cada concursant pot presentar fins a dues obres, però només una podrà 
ser premiada. 

 
c) Les obres han de ser originals i inèdites, és a dir, no hauran d’haver estat 
publicades en cap altre mitjà o suport. No hauran d’haver estat premiades en 
cap altre concurs. 

 
d) Els treballs han de ser relats breus amb una extensió màxima de 700 
paraules, dues pàgines A4 a una cara, el tipus de lletra ha de ser Arial de cos 
12.  

 
e) Les obres no poden dur signatura ni cap dada que en pugui fer reconèixer 
l’autoria. Caldrà que portin un títol i el pseudònim de l’autor o l’autora. A part, 



 

         

Travessia del Primer d’Octubre de 2017, 1  │  17185  │ Tel. 972 47 30 26  │  Fax. 972 47 40 20  │ 
ajuntament@vilobidonyar.cat  │  www.vilobidonyar.cat 

 

caldrà adjuntar un document o arxiu on consti el pseudònim, el nom complert, 
la data de naixement,  categoria, telèfon i adreça de correu electrònic. 

 
f) La temàtica del relat és lliure. 

 
4.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 

 
Els treballs s’han de presentar a l’Ajuntament a través de correu electrònic 
(ajuntament@vilobidonyar.cat)  

 
El període per a presentar propostes serà del 21 al 26 d’abril de 2020 (ambdós 
inclosos). 

 
 
5.- COMPOSICIÓ DEL JURAT I VEREDICTE 
 
El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament i per a persones 
enteses en literatura. La seva decisió serà inapel·lable. 
 
El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En 
qualsevol cas, el seu veredicte serà sempre inapel·lable. 
 
Les obres premiades i el nom dels seus autors/es es publicaran al web i a les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
 
L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes 
bases.  
 
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets 
i obligacions que se’n deriven.  
 
Els participants declaren ser els autors dels relats presentats, essent 
responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivats per 
reclamacions de tercers per la vulneració dels seus drets  de conformitat a 
l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de propietat intel·lectual eximint de tota responsabilitat a 
l’ajuntament. 
 
6.- PREMIS 
 
Es concedirà un premi per categoria, 60€ per la juvenil i 100€ per l’adulta, en 
vals regal per utilitzar als comerços del municipi i així promocionar l’economia 
local. 
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L’autor/a cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de 
l’obra a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar. Aquests drets d’explotació de l’obra que 
se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui. 
 
Si les obres presentades no reuneixen suficient qualitat, el jurat es reserva el 
dret de declarar el concurs desert. 
 
 
7.- ALTRES DISPOSICIONS 
 
La participació en el concurs comporta l’acceptació i rigorós compliment de totes 
les bases. L’organització resoldrà qualsevol detall que no estigui previst en 
aquestes bases. 


