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Bases XX premi “Enric Valor” de Narrativa
1. El Premi de Narrativa “Enric Valor” està dotat amb 400€ en concepte de drets d’autor. Es concedirà a la
millor  obra de narrativa escrita  en valencià entre les presentades a  concurs.  Les obres hauran de ser
originals  i  inèdites,  (es  consideren  inèdits  aquells  treballs  que  no  estiguen  dotats  d’un  sistema  de
numeració internacional, ISBN, ISSN, ISRC, SWC,... o de dipòsit legal, fins i tot encara que hagen tingut una
difusió  reduïda,  restringida  i  específica.)  Les  obres  no  poden  haver  estat  guardonades  en  cap  altre
certamen o estar pendents del veredicte en qualsevol premi.

2.  Les  obres  aspirants  s’hauran  de  remetre  per  CORREU  ELECTRÒNIC a  l’adreça
garroferacultural@gmail.com seguint el procediment següent:

a) En l’apartat assumpte del correu electrònic es farà constar únicament la frase “Opta al premi Enric
Valor de Narrativa”.

b) En el cos del missatge es farà constar únicament com a text el TÍTOL de l’obra, sense cap més
referència o identificació.

c) L’original que opte al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà un
treball per autor. Aquest document tindrà com a nom el mateix que conste com a títol de l’obra en el cos
del missatge, (apartat b).

d) En  un  altre  document  adjunt  al  mateix  missatge,  també  en  format  PDF,  es  faran  constar  les
referències que permeten identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, adreça
electrònica i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del títol de l’obra que s’ha
fet constar al cos del missatge, (apartat b). 

3. El  format dels documents serà forçosament el següent: Tipus de lletra Arial 12 punts, grandària de full
DIN A-4, text formatejat a doble espai, amb uns marges de 2,5cm per a l’inferior i superior, i 3 cm a
dreta i esquerra. Hauran de tindre una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 5 fulls. 

4. El tema dels treballs serà lliure i s’hauran de presentar abans  de les 23:00 del 30 de juny de 2021.

5. La cerimònia d’entrega de premi serà el  dissabte 25 de setembre de 2021, en el transcurs d’un acte
públic, l’hora i el lloc del qual s’anunciarà prèviament. Es imprescindible la presència de la persona que
ha guanyat el premi a l’acte de lliurament o persona que la represente en cas d’impossibilitat d’assistir-
hi  per  motiu justificat.  En cas  contrari  s’entendrà que la  persona guanyadora renuncia  al  guardó.  La
Garrofera davant determinades circumstàncies podrà decidir fer altre tipus de cerimònia.

6. El jurat estarà format per escriptors, gent de reconegut prestigi en el món de les lletres i la cultura i
membres col·laboradors de l’associació cultural “La Garrofera”. La persona guanyadora de l’edició actual
haurà de formar part d’aquest jurat la propera edició.

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els premis podran quedar deserts. A més a més, el jurat podrà
resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establerta de forma explícita en aquestes
bases. La decisió del Jurat es farà pública als mitjans de comunicació. 

8. Els treballs premiats passen a ser propietat de l’associació cultural la Garrofera i el seu dret d’edició
i publicació.  La Garrofera es reserva el  dret de publicar l’obra guanyadora. Els autors/autores podran
publicar els seu treball sempre que demanen permís a l’associació i sempre després de ser autoritzats amb
l’obligació de fer constar el guardó rebut nomenant tant el nom complet del certament com de l’associació
com de l’Alcúdia  de  Crespins.  Els  originals  no premiats  seran  eliminats  completament  de  tot  sistema
d’arxius i informàtic de la Garrofera.

9.  L’incompliment d’alguna de les bases serà motiu d’exclusió.

10. El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa conformitat dels autors amb aquestes bases.


