
 
 
 

PREMIS MALLORCA 2009 DE CREACIÓ LITERÀRIA  
 

BASES 
 
1. Els Premis Mallorca, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen les modalitats següents: 

Premi Mallorca de Narrativa, dotat amb 70.000 € 
Premi Mallorca de Poesia, dotat amb 10.000 € 
Premi Mallorca de Narrativa juvenil, dotat amb 10.000 € 

 
2. Els Premis Mallorca de creació literària són oberts a qualsevol persona que hi vulgui 
participar.  
 
3. Les obres que s’hi presenten han de ser originals i inèdites, escrites correctament en 
català, i no es poden presentar a cap altre concurs el veredicte del qual s’adopti entre l’1 
de maig i el 31 de desembre de 2009, ambdós inclosos.  
 
Les obres que concursen al Premi de Narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 
pàgines de format DIN A4 escrites per una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra 
Times New Roman, cos 12). 
Les obres que concursen al Premi de Poesia han de tenir l’extensió normal de les obres 
d’aquest gènere (mínim 300 versos).  
Les obres que concursen al Premi de Narrativa juvenil han d’anar adreçades al públic 
que té entre 12 i 16 anys i han de tenir una extensió entre 75 i 150 pàgines de format 
DIN A4 escrites per una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, 
cos 12). 

Els jurats, a la primera reunió, han d’excloure les obres presentades que no s’adapten a 
les condicions anteriors. 

 
4. Els originals s’han de presentar en cinc còpies impreses i en un disquet o CD amb el 
text enregistrat en format RTF (format de text enriquit), opció d’enregistrament que es 
pot trobar en qualsevol editor de texts.  
 
5. Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, se segueix el sistema 
de pliques, per tant, tots els concursants s’hi han de presentar amb pseudònim.  
 
Als treballs impresos i al disquet o CD, hi han de constar el nom dels premis, la 
modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant.  
 
Dins un sobre tancat, hi han de constar les dades personals de l’autor o l’autora (nom i 
cognoms, NIF, adreça i telèfon). 
 
A l’exterior del sobre, s’hi ha de consignar el nom dels premis i la modalitat, el títol de 
l’obra i el pseudònim. 



 
6. Les obres s’han de presentar en qualsevol terminal del Registre general del Consell 
de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia: pl. de l’Hospital, 4, 07012 Palma; seu del 
Consell: c. del Palau Reial, 1, i Llar de la Joventut: c. del General Riera, 111), dins el 
termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al 
BOIB.  
 
També es poden presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 
30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/99. En aquest cas, s’hi admeten els originals que arribin 
al Registre del Consell dins els quinze dies posteriors a la finalització del termini de 
presentació d’originals. 
 
7. En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi correccions ni 
per ampliar-ne el text. 
 
8. El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi 
dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats pel Consell Executiu del Consell 
de Mallorca, el qual n’ha de designar un com a president. A més, també ha de nomenar 
una persona del Servei de Normalització Lingüística perquè hi actuï de secretari, amb 
veu i sense vot. La composició dels jurats, que han de valorar la qualitat literària de les 
obres, s’ha de fer pública abans d’acabar el termini de presentació d’aquestes. 
 
9. Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obtengui el major nombre de 
vots favorables, a criteri dels jurats. En cas d’empat reiterat, el vot del president del jurat 
és de qualitat. 
 

10. Quan el jurat tengui el nom de l’obra guanyadora, el secretari ha d’estendre l’acta de 
la reunió, la qual té tots els efectes administratius tant pel que fa al pagament dels 
premis com pel que fa al dels honoraris dels membres dels jurats. L’import de cada 
premi s’abona en un sol ingrés en un compte bancari a nom de la persona guanyadora. 
Abans de la proposta definitiva d’adjudicació dels premis, els guanyadors hauran de 
presentar: certificat emès per la TGSS acreditatiu d’estar al corrent de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social; certificat acreditatiu de l’AEAT d’estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries; declaració responsable davant l’autoritat 
administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3, 
de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
11. Els veredictes, que són inapel·lables, es faran públics en un acte de lliurament, que 
tindrà lloc abans de dia 31 d’octubre de 2009.  
 
12. El Consell pot promoure l’edició de les obres guanyadores, únicament i 
exclusivament per a la divulgació pública de les obres premiades, sense finalitat 
lucrativa i per un període no superior als sis mesos següents al del lliurament dels 
premis. També pot promoure l’edició de les obres finalistes, si el jurat en recomana la 
publicació. 
 
13. El Consell posarà esment en la custòdia dels originals, encara que no se’n fa 
responsable de la pèrdua o el deteriorament. Les obres que no s’hagin premiat, es poden 



retirar de la Direcció Insular de Política Lingüística, amb la deguda identificació, a 
partir del dia del lliurament dels premis i fins a dia 31 de gener de 2010. El Consell 
destruirà els originals no retirats dins aquest termini. 
 
14. El fet de presentar les obres al Premis Mallorca 2009 de creació literària implica 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
15. El Consell Executiu del Consell de Mallorca té la facultat d’interpretar aquestes 
bases, a proposta dels jurats.  
 
  
 
La concessió dels Premis Mallorca 2009, mitjançant procediment de concurrència competitiva, es regeix 
pel que disposen aquestes bases; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós  de la Llei de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca 
el 2 de juliol de 2001; el Decret legislatiu de dia 17/7/2007, d’organització del Consell de Mallorca, i la 
resta de normativa que hi sigui d’aplicació.  
L’òrgan competent per iniciar i resoldre aquesta convocatòria és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca i la instrucció correspon al Servei de Normalització Lingüística. 
La percepció de la dotació d’aquest premi és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat.  
L'incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquestes bases o el fet d’incórrer en algun 
dels casos prevists en l'article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text 
refós de la Llei de subvencions, provoca la revocació de la concessió  i, consegüentment, el reintegrament 
total o parcial de les quantitats rebudes, d'acord amb el que estableixen els articles 44.2 i següents i 45 del 
decret esmentat. 
De la mateixa manera, l’acord de concessió es pot modificar en els casos en què s’alterin les condicions o 
s’obtenguin ajuts concurrents. 
L'incompliment d'aquestes bases i de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim 
d'infraccions i sancions del títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós 
de la Llei de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 
 
 
Palma, 10 de març de 2009  
 
El secretari tècnic de  
Cultura i Patrimoni, 
 
 
 
 
Joan Serra Mercadal 


