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 14 Per a fer efectiu el pagament dels premis, s’hauran 
de justifi car mitjançant la presentació documental 
de les despeses realitzades en el certamen literari 
i, en concret, per l’acta del jurat qualifi cador del 
concurs signada pels seus integrants, en la qual 
es designen el nom de les persones premiades en 
el certamen, el concepte i l’import dels premis i, 
a més a més, mitjançant la presentació del rebut 
original que s’haurà d’ajustar al que disposa el Reial 
decret 1496/2003, de 28 de novembre, en el qual es 
justifi que que han sigut lliurats i rebuts els premis. 
Aquests premis seran objecte de la retenció prevista 
en l’article 99 del Reial decret legislatiu 439/2007, 
de 30 de març, Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, modifi cat pel Reial decret 
2004/2009 de 23 de desembre.

 15 El Certamen Literari Ciutat de Vila-real tindrà 
caràcter anual, malgrat que cada any estarà 
especialitzat en una de les quatre categories: 
narrativa, poesia, teatre o assaig.

 16 Aquestes bases una vegada aprovades per Decret 
d’Alcaldia, es publicaran al BOP i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament pel termini de 15 dies hàbils, d’acord 
amb el que estableix la base núm. 27.3 d’execució 
del pressupost de l’exercici 2012, per tal que els 
interessats puguen presentar els suggeriments o 
al·legacions que estimen convenients. S’entén 
que transcorregut el període d’exposició sense que 
s’haja presentat cap suggeriment o al·legació es 
consideraran aprovades defi nitivament.
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 1 En la modalitat de narrativa, el millor treball 
en prosa, sobre tema lliure, serà guardonat amb 
3.000€ i l’edició de l’obra.

 2 Els treballs concursants hauran de ser originals 
i inèdits, i es presentaran per triplicat, en paper 
DIN-A4, escrits a ordinador a doble espai.

 3 Els treballs es presentaran sense cap signatura 
ni circumstància que puga permetre la identifi cació 
de la seua autoria. Portaran un lema, el qual fi gurarà 
així mateix en un sobre tancat, dins del qual i en 
targeta constaran, juntament amb l’esmentat lema, 
el nom i cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i 
el domicili complet de l’autor/a. A més, cada autor/a 
només podrà presentar-ne un.

 4 Per a tots els treballs s’exigeix la redacció en 
valencià. El jurat qualifi cador prendrà en especial 
consideració la plena correcció lèxica i ortogràfi ca.

 5 El termini d’admissió de treballs conclourà 
el dia 1 de novembre de 2012 a les 14 hores. Els 
treballs es presentaran o remetran a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Vila-real, Departament 
de Publicacions, plaça Major, s/n, 12540, Vila-real 
(Castelló), i caldrà indicar en el sobre: Certamen 
Literari Ciutat de Vila-real, narrativa 2012.

 6 L’extensió mínima dels treballs haurà de ser de 
trenta fulls.

 7 El jurat estarà format per tres persones que 
seran designades per l’Alcaldia a proposta del regidor 
delegat de Cultura, Departament de Publicacions, de 
l’Ajuntament de Vila-real. Actuarà com a secretari 
del jurat, amb veu i sense vot, un funcionari de 

l’Ajuntament i actuarà com a president del jurat, 
amb veu i sense vot, el regidor de Cultura.

 8 El jurat tindrà en compte els criteris de valoració 
següents: l’originalitat, la creativitat, la bellesa i 
qualitat literària, la profunditat del missatge, la 
riquesa de vocabulari i el bon ús de l’idioma.

 9 El jurat del certamen podrà no adjudicar el premi 
si la qualitat dels treballs no en fóra mereixedora al 
seu entendre. No concedirà accèssit i la seua decisió 
serà inapel·lable, i es donarà a conéixer abans del 31 
de desembre de 2012.

 10 El lliurament de premis es farà al mes de febrer 
de 2013, dins de les Festes Fundacionals, en un 
acte únic. No es donaran informes de lectura als 
concursants, ni abans ni després d’aquesta data.

 11 Amb l’objectiu de donar una major difusió 
als premis, l’autor/a es compromet activament i 
personalment en la promoció de l’obra guanyadora 
que l’Ajuntament de Vila-real considere necessària 
durant el període d’un any des de la data de concessió 
del guardó.

 12 El treball premiat passarà a la propietat de 
l’Ajuntament de Vila-real, que el publicarà dins de 
l’any següent de la seua concessió.

 13 Els treballs no premiats es tornaran als autors/
es que ho demanen amb l’adequada identifi cació, 
dins dels trenta dies hàbils següents a la publicació 
de la decisió del jurat. Després d’aquest termini, els 
treballs no recollits seran destruïts. La participació en 
aquest certamen suposa l’acceptació i el compliment 
rigorós d’aquestes bases.


