
Per a més informació i bases del concurs, poden adreçar-se a l’Ajuntament de Tous:   
Avinguda Constitució nº 11, 46269 – Tous (València).  
Tel. 96 244 91 01. Web: www.ayuntamientotous.es  
Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases l’autor/a declara que els textos presentats al present 
concurs són de la seua autoria original i propietat exclusiva, a més de ser un treball inèdit i no 
trobar-se en procés de publicació total o parcial en cap mitjà imprès o digital. 

Dades del concursant:

Signatura del concursant:

NOM I COGNOMS:
TITOL DE L’OBRA:

MODALITAT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:

DNI:

E-MAIL:

Mitjançant l’acceptació d’estes bases l’autor/a declara que els textos presentats al present concurs són de la seua 
autoria original i propietat exclusiva, a més de ser un treball inèdit i no trobar-se en procés de publicació total o parcial 
en cap mitjà imprès o digital.

La fallada del Jurat haurà de ser considerat inapel·lable, 
comunicant-se a tots els participants d'acord amb les Bases que 
regulen els premis literaris. 
A continuació s'elevarà el resultat del concurs a l'Alcaldia, la qual 
decidirà sobre la proposta del jurat. 
 
DESENA.  Propietat de les obres 
Les obres premiades quedaran en poder de la Regidoria de Cultura 
de l'Ajuntament de Tous, reservant-se el dret a publicar-les 
íntegrament o un resum, que haurà de realitzar l'autor, en internet 
o en qualsevol un altre mitjà, per a la promoció dels premis literaris, 
sempre fent constar l'autor/a de l'obra. 
Els autors cedeixen, en tot cas, pel fet de participar en els premis 
literaris, els drets de propietat intel·lectual, considerant-se 
totalment liquidats. 
Les obres literàries que no siguen premiades podran ser retornades 
als seus autors a partir del mes d'octubre i fins a novembre de 2022, 
prèvia sol·licitud per escrit en les oficines d'este Ajuntament i una 
antelació mínima de tres dies hàbils. En tot cas, quedarà una còpia 
de les mateixes en l'arxiu de l'Ajuntament de Tous. 
En cas de no fer-ho, este Ajuntament podrà quedar-se amb el dret 
de propietat intel·lectual d'aquestes obres literàries. 
Així mateix, en el cas de no publicar els treballs premiats en el 
termini de dos anys explicats a partir del 29 de setembre de 2022, 
l'autor podrà publicar-los en qualsevol altra institució, editorial o 
organisme, si bé requerirà el permís de l'Ajuntament de Tous, havent 
de citar-se en tot cas que l'obra va obtenir el premi corresponent 
en la VIII Edició dels Premis Literaris Vila de Tous 2022. 
 ONZENA.  Altres determinacions 
La participació en este concurs implica l'acceptació de totes les 
bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu 
convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament 
del concurs. A Tous a la data de la signatura electrònica. 

L’Alcalde 
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT) 

Cristóbal García Santafilomena 

edició
Villa de  
Tous 2022

premis literaris

AJUNTAMENT DE TOUS 
REGIDORIA DE CULTURA

Narra
tiva en valencià Narrativa en castellano

Narrativa en valencià Narrativa en castellano

Poesia en valencià  Poesía en castellano 

BASES DE CONVOCATÒRIA



SETENA.  Premis 
Els premis literaris comptaran amb les següents categories:  
• Poesia en castellà • Poesia en valencià 
• Narrativa en castellà • Narrativa en valencià 
• Assaig en castellà • Assaig en valencià 
Algun dels premis pot ser declarat desert segons el parer del jurat. 
Tots els premis estan dotats d'un trofeu i 400 euros cadascun. 
 
OCTAVA. Jurat 
El Jurat estarà compost per persones relacionades amb el món de 
la Cultura, designats per l'Alcaldia a proposta de la Delegació de 
Cultura, entre els quals constarà un cronista de la vila. 

La presidència honorífica de Jurat l'ostentarà la Regidora de Cultura 
i Educació d'este Ajuntament o persona en qui delegue, amb vot de 
qualitat. En el Jurat hi haurà un Secretari, amb veu però sense vot, 
i almenys, un nombre de vocals no inferior a cinc, no podent llançar 
resultat parell la suma del nombre de membres del Jurado, inclosa 
la presidència. 

La fallada del Jurat haurà de considerar-se inapel·lable, 
comunicant-se a tots els participants d'acord amb les Bases que 
regulen els premis literaris. 
 
NOVENA. Fallada del Jurat i lliurament de premis 
El Jurat, una vegada finalitzat el termini de presentació de les obres 
literàries, es reunirà prèvia convocatòria del seu President, i 
examinarà les obres presentades, relacionant acuradament, 
mitjançant caràcters diferents, cada obra literària amb el sobre 
tancat que conté les dades de l'autor, de tal manera que una vegada 
valorades les obres i decidits els premis es puga, amb posterioritat, 
conèixer als autors. Per a això, es donarà el mateix nombre a l'obra 
literària i al sobre amb les dades de l'autor. 
La fallada del Jurat es publicarà a la web  
(www.ayuntamientotous.es) i a la seu electrònica del Ajuntament 
(https://ayuntamientotous.sedelectronica.es tauler d'anuncis) la 
setmana anterior al lliurament del guardó, determinant-se la 
celebració de la mateixa el dia 10 de setembre de 2022 al Cinema 
Avinguda d'este municipi. 
Serà necessari que els premiats estiguen presents a l'hora de recollir 
el premi, llevat que estiga impedit per una qüestió física o 
inexcusable, en este cas, haurà d'haver delegat aquesta facultat en 
una persona degudament acreditada a este efecte. 

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria 
L'Ajuntament de Tous amb l'objectiu de fomentar la cultura i la 
creativitat literària, té el propòsit de celebrar la «IX Edició dels 
Premis Literaris Vila de Tous 2022». 
 
SEGONA. Participants 
Podran participar en el concurs totes aquelles persones que ho 
desitgen, siguen escriptors professionals o aficionats, que tinguen 
més de 18 anys. Així mateix podran participar els menors de 18 anys 
però es requerirà autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor 
legal. 

Els autors poden participar de manera individual o col·lectiva, i 
poden fer-ho en una o més modalitats, així com presentar més d'una 
obra. En el cas de presentar diverses, s'hauran d'utilitzar sobres 
separats. 

El termini d'inscripció en el concurs serà des de l'25 d'abril fins al 
30 de juny de 2022 Les inscripcions hauran de presentar-se en les 
oficines de l'Ajuntament de Tous o bé per correu a la següent adreça: 

Ajuntament de Tous. Regidoria de Cultura i Educació 
Av. Constitució, 11. 46.269 Tous (València) 

Els premis literaris comptaran amb les següents categories: 
• Poesia en castellà • Poesia en valencià 
• Narrativa en castellà • Narrativa en valencià 
• Assaig en castellà • Assaig en valencià 
 

TERCERA.  Convocatòria del concurs 
Es convocaran els premis literaris mitjançant els mitjans que es 
consideren més oportuns per donar una màxima difusió i facilitar 
la màxima participació com, per exemple, tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, pàgina web del Municipi, premsa, ràdio, televisió, 
mitjançant cartells, anuncis, etc. Així mateix, es podrà remetre a les 
associacions que componen el teixit social local i comarcal. 

 

QUARTA. Tema i format de les obres literàries 
En la valoració de les obres literàries presentades es tindrà en 
compte especialment la temàtica local i comarcal. Les obres hauran 
de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens. Esta 
última condició haurà de ser justificada amb una declaració jurada 
de l'autor o autora, que acompanyarà a la documentació presentada.  

Les obres literàries s'hauran de presentar en el següent format:  
Format tradicional: 
1º Les obres es podran presentar en les llengües assenyalades en 

cadascuna de les categories. 
2º Les obres no podran sobrepassar en cap cas l'extensió de 16 

pàgines. 
3º Els treballs originals s'hauran de presentar per sext - duplicat en 

paper A4 imprès a doble espai, amb lletra "Arial" o "New Roman" a 
12 punts. 

Format digital: 
Cada obra es presentarà en un CD-ROM amb un arxiu en format pdf. 
 
CINQUENA.  Presentació  
Les obres podran presentar-se fins al dia 30 de juny de 2021, 
inclusivament, en les oficines de l'Ajuntament d' este municipi, l'adreça 
del qual és Av. Constitució nº 11, 46.269 Tous (València), en horari 
de 9:00 a 14:00 h. 
Podran presentar-se en persona o per correu ordinari (en cas de 
presentar-se per correu ordinari s'hauran de presentar en sobre 
certificat). 

En tots dos casos les obres literàries es presentaran sense signar i 
per sext- duplicat en sobre tancat sense identificació de l'autor o 
autora, on si s'escriurà el títol del treball, la modalitat i categoria a la 
qual opta. 

A l'interior d'este sobre s'inclourà un altre tancat més petit amb el 
mateix títol en la part exterior i en el seu interior constaran les dades 
personals de l'autor: nom, cognoms, telèfon, edat, adreça completa, 
compte de correu electrònic i fotocòpia del DNI. Així mateix haurà 
d'incloure's una declaració jurada que l'obra literària presentada és 
inèdita i no ha participat en cap altre concurs. 
 
SEXTA.  Rebuig d'obres 
Seran rebutjades totes aquelles obres literàries que no complixen 
amb les condicions establertes a les presents bases. El rebuig 
motivat serà comunicat als seus autors amb l'antelació deguda. 
Podran rebutjar-se també les obres de les quals puga deduir-se 
l'autor. 


