
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DELS 

PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE 

El  Departament de Cultura  de l'Ajuntament de Manises convoca els  PREMIS SOLSTICI  DE
LITERATURA JOVE ,  en les modalitats de POESIA,  NARRATIVA CURTA I  CÒMIC, la qual  es
regirà per les següents bases:

La convocatòria dels premis serà anual. Cada convocatòria es publicarà a la Base de Dades
General de Subvencions.

1- Els  Premis Solstici estan oberts a la participació de qualsevol jove entre tretze i trenta
anys, en les categories i característiques següents:

*  SOLSTICI  CATEGORIA A -  Per  a  joves  entre  12  anys  que  no  estiguen cursant  Educació
Primària  i 17 anys, residents a la Comunitat Valenciana.

* SOLSTICI CATEGORIA B - Per a joves entre 18 i 30 anys sense cap limitació de residència.

Cada  categoria  dels  Premis  Solstici  presenta  les  tres  modalitats  de  participació:  Poesia,
Narrativa Curta i Còmic.

2- Les obres que es presentaran als Premis Solstici seran originals, inèdites i  redactades en
valencià normatiu.

3- Es podrà participar en este premi, en una o en diverses modalitats -dins la corresponent
categoria-, i es podrà presentar al mateix més d'una obra. En cas de presentar-ne diversos
originals, caldrà fer-ho en sobres separats.

4- Cada original, sense signar ni posar en ell el nom, haurà de presentar-se per triplicat -en
una correcta presentació i enquadernació-, amb un títol o lema i en un sobre tancat. A la
portada del  sobre figurarà  el  títol  de  l'obra  i  la  referència   PREMIS SOLSTICI.  Categoria:
Solstici A, o Solstici B, Modalitat: Poesia, Narrativa Curta o Còmic.

Dins del sobre n'hi haurà un altre, també tancat, on constarà:

* El formulari que s’adjunta degudament omplit i signat amb:

* Títol de l'obra

* Nom i cognoms

* Adreça i telèfon

* Correu electrònic

* Fotocòpia del DNI per les dues cares
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5- Les obres hauran de presentar-se en les dependències de la Casa de Cultura, C/ Major, 91.

CP  46940  Manises  (València),  dins  els  terminis  que  s'especifiquen  en  la  corresponent

convocatòria.

6- El lliurament dels premis es farà durant l’acte que s'anunciarà, havent e personar-se el/la
guanyador/a per arreplegar el seu premi. El/la guanyador/a podrà designar una persona que
el represente en l'acte de lliurament de premis.

7- El jurat serà designat per l'Alcaldia, a proposta del regidor de Cultura, i estarà format pel
regidor de Cultura, com a president, nou vocals designats entre persones de l'àmbit literari i
cultural; i un/a funcionari/a del Servei de Cultura, qui actuarà com a secretari sense veu ni
vot.

El jurat està facultat per resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja
quedat establida de forma explícita en les presents bases, i la seua decisió serà inapel·lable. 

La composició del jurat es farà publica el dia del lliurament dels premis.

8- La fallada del jurat constarà en acta que s'aprovarà per Resolució d'Alcaldia o òrgan en qui
delegue.

9- Els originals premiats quedaran en poder de l'Ajuntament de Manises. L'autor o autora
dels originals  no premiats podrà retirar-los durant els  tres mesos posteriors al lliurament
dels premis.

10- S'estableixen dos premis per categoria i modalitat:

* Solstici A: primer premi 300 euros i segon premi 200 euros.

* Solstici B: primer premi 400 euros i segon premi 300 euros.

O si és el cas, l'import que s'establisca en la corresponent convocatòria.

A estes quantitats s'aplicarà la retenció fiscal corresponent.

L'import  dels  premis s'aplicarà  a l'aplicació pressupostària 330.10-481.00 Premis i Beques
Cultura del pressupost general de l'Ajuntament de Manises.

El premiat com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les obligacions
que consten en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

11- L'Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L'import
del premi cal entendre'l com a pagament dels drets d'autor de l’edició.

12- El fet de presentar els treballs als PREMIS SOLSTICI comporta l'acceptació íntegra de les
bases generals de la convocatòria, i de les particulars de cada modalitat i categoria.

13- Els drets d'inscripció i participació són totalment gratuïts.
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14- L'organització es reserva el dret  d'interpretació de les bases  i  resolució de qualsevol
incidència que puga sorgir.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE POESIA

S'admetrà en esta modalitat, la prosa poètica, així com qualsevol composició gràfica que es
realitze a l'obra. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble
espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

Els  participants  hauran  de  presentar  una  còpia  digital  del  treball,  en  Cd  o  dispositiu
semblant.

Els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis  i una extensió
màxima de vint-i-cinc DIN-A4.

Aquesta modalitat tracta de reconéixer un treball poètic en conjunt, i no de poemes aïllats.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE NARRATIVA CURTA

Els  originals  que  opten als  premis  de  narrativa  curta,  prosa narrativa:  contes,  novel.les,
cròniques...,  també podran dur-hi  il.lustracions.  Els  originals  es presentaran per triplicat,
escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària. 

Els  participants  hauran  de  presentar  una  còpia  digital  del  treball,  en  Cd  o  dispositiu
semblant.

Els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis  i una  extensió
màxima  de vint-i-cinc DIN-A4.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE CÒMIC

Els treballs  que opten  als   Premis Solstici  de Còmic podran estar realitzats en qualsevol
tècnica i suport, en blanc i negre, o a color amb una extensió mínima equivalent a dos DIN-
A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis DIN-A3. Els treballs es presentaran
per triplicat (original i dos còpies a color). 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es


