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Veredicte i atorgament  
1. 

L’objectiu del concurs és promoure la llengua i la literatura catalana i l’estil del relat breu 
entre la població dels Països Catalans, responent així a una iniciativa sorgida a través dels 
pressupostos participatius del poble de Navàs.

Els treballs que optin al Concurs de Relats Breus de Navàs han de ser rigorosament 
inèdits i els autors i autores en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició 
ni poden haver estat mai premiats en altres concursos. 

Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius. Els participants 
eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra 
transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.

Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d’aquest jurat han de resoldre 
segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva 
el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no arribin a 
un nivell mínim de qualitat.

S’estableix un primer premi valorat en 500 euros, un segon premi valorat en 300 euros i 
un tercer premi valorat en 200 euros. Aquest premis estaran exempts de la retenció 
pertinent. El jurat ha de vetllar per la integritat dels premis i no poden dividir les dotacions 
ni repartir les quantitats dels guardons entre dos o més guanyadors.

L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El 
contingut del treball no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels 
membres de l’organització. 

L’organització conservarà una còpia de la llista de participants del premi, amb les seves 
pliques i obres presentades, per si es produïssin reclamacions. Passats tres mesos del 
lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran 
destruïdes. Si durant aquest termini algú s’adrecés a l’organització interessant-se per 
alguna obra no premiada, només se’n facilitaria la informació demanada prèvia consulta al 
respectiu autor o autora. 

Les obres guanyadores seran publicades per l’Ajuntament de Navàs. Si, per alguna força 
major, passat un any des del lliurament del premi, les obres no haguessin estat publicades, 
els autors seran lliures de fer-ho on considerin oportú.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.

La narració breu, de tema lliure, ha de ser escrita originalment en llengua catalana. Ha de 
tenir una extensió de 2 a 6 pàgines DIN A4 mecanografiades a doble espai i amb font 
Arial 12. Els originals rebuts que no compleixin aquests paràmetres seran rebutjats.

Totes les obres han de ser transmeses per correu electrònic a l’adreça 
concursrelatsbreus@navas.cat, seguint el procediment següent:
  a En l’apartat assumpte es farà constar el nom del concurs «Concurs de relats breus

de Navàs»
  b En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de 

l’autor.
  c L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només 

s’admetrà un treball per autoria. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
  d En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les referències que 

permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, 
correu electrònic i NIF). També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna 
circumstància tributària especial. Aquest document tindrà com a nom la paraula 
“plica - nom de l’obra”.

S’admetran totes les obres que arribin abans de les 12h del 25 de juliol de 2021.

El veredicte es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament, que tindrà lloc durant el 
mes d’octubre de 2021. En acostar-se la data s’especificarà el dia, l’hora i l’indret exacte 
de l’entrega de premis

Bases del concurs


