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14é
premi de 
narrativa juvenil

ciutat de Torrent

1 Les obres concursants, de tema lliure, han de 
ser obligatòriament novel·les originals i inèdi-
tes, escrites en valencià i destinades a lectors 
entre 14 i 17 anys, d’una extensió entre 90 i 
125 fulls de mida foli, mecanografiats a doble 
espai i per una sola cara.

2 Els originals s’han de presentar en sobre tan-
cat i per quintuplicat i també en suport infor-
màtic, han de dur el nom i l’adreça de l’autor. 
Si l’autor vol que l’obra es faça pública amb 
pseudònim, cal que ho indique expressament.

3 Les obres aspirants al Premi Ciutat de Torrent 
s’han de presentar fins al dia 13 de novembre 
de 2015 a l’Ajuntament de Torrent, c/ Ramón y 
Cajal, 1, 46900 Torrent o també a l’editorial Ta-
barca, Avgda. Ausiàs March, 184, 46026 Valèn-
cia. Per a les que s’hagen enviat a través de 
Correus, compta la data del mata-segells.

4 L’import net dels premis és: un primer premi 
de 9.000 euros i un segon de 1.800 euros, en 
concepte d’avançaments de drets d’autor, en 
relació amb el contracte d’edició correspo-
nent.

bases del premi



5 L’adjudicació dels premis la farà un jurat for-
mat per persones de reconegut prestigi dins 
el món de la literatura i la lingüística i del qual 
també formarà part el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Torrent.

6 El premis no podran ser dividits en cap cas; el 
jurat, però, podrà declarar-los no adjudicats.

7 No seran tingudes en compte les obres pre-
miades ja en altres concursos, ni les que simul-
tàniament s’hagen presentat a altres premis.

8 Tabarca Llibres ha de publicar les obres guan-
yadores en un termini no superior a tres me-
sos, comptadors des del dia de l’atorgament 
del premi. Hi ha de fer constar, en un lloc visi-
ble i de manera permanent, que es tracta dels 
Premis de Novel·la Juvenil Ciutat de Torrent.

9 L’Ajuntament de Torrent rebrà 400 exemplars 
de les obres publicades en concepte d’obse-
qui, per a la seua promoció i difusió particulars.

10 Tabarca Llibres tindrà opció preferent d’adqui-
rir els drets de publicació de les obres presen-
tades i no premiades. Aquesta opció es deci-
dirà durant dos mesos, comptadors des del dia 
del veredicte, i així es comunicarà als autors 
corresponents.

11 Els autors podran arreplegar els originals de 
les obres no premiades ni considerades publi-
cables en l’editorial en el termini de dos me-
sos, a partir del dia del veredicte i si no ho fan, 
l’editorial els destruirà.

2015



7é
premi de 
poesia

ciutat de Torrent

bases del premi

1 Les obres que es presenten al Premi de Poesia 
han de ser originals i inèdites, escrites correc-
tament en valencià.

2 Les obres que concursen al Premi de Poesia 
hauran de tindre una extensió normal de les 
obres d’aquest gènere (mínim 300 versos).

3 Els originals s’han de presentar en cinc còpies 
impreses i en suport informàtic amb el text en-
registrat en un programa usual de tractament 
de texts.

4 Tots els concursants s’han de presentar amb 
pseudònim. En els treballs impresos i en el su-
port informàtic ha de constar el títol de l’obra 
amb el pseudònim del concursant.

5 Dins d’un sobre tancat han de constar les da-
des personals de l’autor o l’autora (nom i cog-
noms, NIF, adreça i telèfon). A l’exterior del so-
bre s’han de consignar el nom, el títol de l’obra 
i el pseudònim.

6 Les obres es poden presentar fins al dia 13 
de novembre de 2015, a l’Ajuntament de To-
rrent. Oficina de Promoció i Ús del Valencià, 
c/ Ramón y Cajal, 1, 46900 Torrent o també a 
l’editorial Tabarca, Avgda. Ausiàs March, 184, 
46026 València. Per a les que s’hagen enviat a 
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través de Correus, comptarà la data del ma-
ta-segells.

7 Una vegada presentada l’obra, l’autor o autora 
no la podrà retirar per a fer-hi correccions, per 
a ampliar-ne el text ni per cap altre motiu.

8 L’adjudicació dels premis la farà un jurat for-
mat per persones de reconegut prestigi dins 
el món de la literatura i la lingüística i del qual 
també formarà part el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Torrent.

9 El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de 
lliurament dels premis, que tindrà lloc el 17 de 
desembre de 2015.

10 L’import del premi de la convocatòria és de 
3.000 euros. L’obra serà publicada per Tabarca 
Llibres que hi ha de fer constar, en un lloc visi-
ble i de manera permanent, que es tracta del 
Premi de Poesia Ciutat de Torrent.

11 El premis no podran ser dividits en cap cas; el 
jurat, però, podrà declarar-los no adjudicats.

12 No seran tingudes en compte les obres pre-
miades ja en altres concursos, ni les que simul-
tàniament s’hagen presentat a altres premis.

13 L’Ajuntament de Torrent rebrà 400 exemplars 
de les obres publicades en concepte d’obse-
qui, per a la seua promoció i difusió particulars.

14 Els autors podran arreplegar els originals de 
les obres no premiades ni considerades publi-
cables en l’editorial en el termini de dos me-



5é
premi de 
teatre

ciutat de Torrent

bases del premi

El Premi de Teatre Juvenil Ciutat de Torrent-Caixa 
Rural Torrent, que convoca l’Ajuntament en col·la-
boració amb l’Editorial Tabarca i amb el patrocini 
de Caixa Rural Torrent, fa públiques les següents 
bases:
1 Podran concórrer obres dramàtiques originals, 

no publicades ni estrenades en el moment de 
reunir-se el jurat, que no hagen guanyat cap 
premi amb anterioritat ni estiguen en procés 
d’edició o amb els drets d’edició comprome-
sos.

2 Les obres han d’estar escrites en valencià.
3 L’obra guanyadora està dotada amb 4.000 €. 

D’aquesta quantitat s’ha de descomptar el 
percentatge corresponent al IRPF.

4 El tema de les obres és lliure.
5 Les obres, mecanoscrites i per quintuplicat, es 

podran presentar personalment o enviar-les a:
Ajuntament de Torrent. Oficina de Promoció 
i Ús del Valencià, c/ Ramón y Cajal, 1, 46900 
Torrent
Editorial Tabarca, Avgda. Ausiàs March, 184, 
46026 València.
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6 Cada treball ha d’estar firmat amb un lema o 
pseudònim. Dins d’un sobre tancat amb el ma-
teix lema o pseudònim ha de figurar el nom, 
l’adreça i els telèfons de l’autor, així com una 
breu descripció de la seua trajectòria com a es-
criptor.

7 El termini de presentació de les obres finalit-
zarà el dia 13 de novembre de 2015. Per a les 
que s’hagen enviat a través de Correus, comp-
tarà la data del mata-segells.

8 El lliurament del premi serà el dia 17 de des-
embre de 2015.

9 El jurat, la composició del qual es farà pública 
oportunament, està facultat per a interpretar 
les bases i el seu veredicte és inapel·lable. El 
premi pot declarar-se desert.

10 L’obra premiada serà publicada per l’Editorial 
Tabarca. Hi ha de fer constar, en lloc visible i 
de manera permanent, que es tracta del Premi 
de Teatre Juvenil Ciutat de Torrent-Caixa Rural 
Torrent. També hi farà constar el patrocini de 
la Caixa Rural de Torrent. En el cas d’estrena, 
l’autor es compromet que en el material im-
prés conste la llegenda “Premi de Teatre Ciu-
tat de Torrent-Caixa Rural Torrent 2015”.

11 L’Ajuntament de Torrent rebrà 400 exemplars 
de les obres publicades en concepte d’obse-
qui, per a la seua promoció i difusió particulars

12 La presentació d’originals suposa l’acceptació 
de les bases.




