
CONCURS DE 
RELATS CURTS.
1

PREMI 100€ PER RELAT GUANYADOR DE CADA CATEGORIA

O R G A N IT Z A

AJUNTAMENT
DE BENIFALLET



Temàtica

El relat ha de versar o contextualitzar-se al municipi de Benifallet. Els 
relats han de ser en català.

Termini d’admissió

Dimarts 30 de juny de 2020

Tramesa

Ajuntament de Benifallet
C/Major,1

43512 Benifallet
Tel. 977462005

aj.benifallet@altanet.org

Presentació

A espai 1’5 i en format Arial. El relat s’ha de presentar en un document 
format -.doc, -.docx o pdf. Necessàriament s’ha de signar amb un pseu-
dònim. Els/les concursants presentaran 4 còpies, a una cara i amb els 
fulls numerats. Han de portar el títol de l’obra a la portada. S’acompan-
yaran d’un sobre tancat amb el mateix títol, en cas que sigui presenta-
da via presencial. Al seu interior hi constaran les següents dades de 
l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, DNI, domicili, telèfon i 
adreça de correu electrònic.

Veredicte del jurat

Aquest serà inapel·lable i es mantindrà en secret per part dels mem-
bres del jurat fins al moment de l’acte de lliurament de premis que es 
celebrarà el 9 de setembre de 2020 a les 19:30 hores al Centre d’Inter-
pretació.
El jurat valorarà l’originalitat del text, la intenció literària i la integració 
de Benifallet com a tema base.

Convocatòria

Es dividirà amb dos categories:
• A partir dels 14 anys fins els 25 anys
• Dels 25 anys

Extensió

Un mínim de 7.000 caràcters i un màxim de 8500, inclosos espais.

Premi

El premi és de 100 euros per relat guanyador en cada categoria. En 
cas de què el jurat decideixi dos guanyadors a una mateixa categoria, 
el premi serà repartit a parts iguals. El dia del repartiment de premis 
es lliurarà als premiats un diploma. El premi en metàl·lic s’abonarà per 
transferència bancària.

Jurat

El jurat estarà format per 4 membres, característics de l’àmbit cultural, 
educatiu i literari.
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Altres normatives

• Cada autor/a només podrà presentar un relat. Els relats han de ser 
texts originals, és a dir, no poden haver estat publicats o presentats 
anteriorment en altres concursos o premis d’assaig. 

• El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts, si conside-
ra que els treballs presentats no tenen el mínim de qualitat literària 
exigible o si el voluntariat no té prou importància en el relat.

• El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sor-
gir en la valoració dels relats. 

• Els treballs quedaran, a tots els efectes un cop presentats, propie-
tat de l’Ajuntament de Benifallet. Aquests es podran usar en futurs 
actes culturals que es duguin a terme al municipi.

• Aquest concurs està adherit a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de des-
embre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, 
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre 
de 2018. 

• El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació: www.benifallet.altanet.org o a les Oficines de 
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (Dilluns a Divendres de 
9h a 13h i Dimecres de 17h fins les 19h).

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET
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