
Dotació econòmica 
i modalitats

Premi Mallorca de Narrativa: 25.000 €

Premi Mallorca de Poesia: 15.000 €

Premi Mallorca d’Assaig: 20.000 €
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Requisits

Termini, forma 
i lloc de presentació Jurats i veredicte

• Les obres que es presenten als Premis Mallorca 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 juny i el 31 de desembre de 
2017, ambdós inclosos. 

• Enguany es convoca per primera vegada el Premi 
d’Assaig i es mantenen els de Poesia i Narrativa. A més 
de la quantitat assignada a cadascun dels premis (25.000 
€ a Narrativa, 15.000 € a Poesia i 20.000 € a Assaig), el 
Consell destinarà 30.000 € a l’edició i la promoció de 
les obres premiades i dels autors guanyadors, a raó de 
10.000 € per obra/autor guanyador.

• 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 d’Assaig han de 
tenir una extensió entre 100 i 250 pàgines de format 
DIN A4, escrites per una sola cara i a doble espai (en 
tipus de lletra Times New Roman, cos 12), i han d’estar 
relacionades amb commemoracions o efemèrides 
d’interès cultural o filològic o han de contribuir a donar 
a conèixer, aprofundir o difondre els valors culturals, 
històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca.

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

• Podeu consultar-ne les bases completes en el web del 
Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net) i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 9 de 
juliol de 2017).

• Les obres s’han de presentar fins dia 10 d’agost de 
2017 al Servei de Normalització Lingüística del Consell 
de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de 
l’Hospital, 4, 07012 Palma) o en qualsevol altre terminal 
del Registre General del Consell.

• Es poden presentar, també, en els llocs establerts 
en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

• Els originals s’han de lliurar en cinc còpies impreses 
i en un CD o un llapis de memòria (USB), amb el text 
enregistrat en format PDF, opció que es pot trobar en 
qualsevol editor de texts. 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 un pseudònim. 

• Al treball imprès i al CD o al llapis de memòria, 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, s’hi han de presentar, degudament 
emplenats i signats, els documents següents: les dades 
del participant i la sol·licitud de transferència bancària. 
A l’exterior del sobre tancat, s’hi ha de consignar el nom 
dels premis i la modalitat, el títol de l’obra i el pseudònim.

• En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot 
retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text.

• 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 conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, qui 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 s’ha de 
fer pública abans d’acabar el termini de presentació de 
les obres.

• Els criteris de valoració de la qualitat literària de les 
obres presentades són els següents: el rigor del text, 
la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de 
l’obra, la coherència entre les intencions implícites que 
revela el text i els resultats que assoleix.

• Cada jurat es reunirà per valorar les obres les vegades 
que consideri necessàries, sempre abans del 15 
d’octubre de 2017.

• Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que 
obtingui el major nombre de vots favorables, a criteri 
del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot del president 
del jurat és de qualitat. Això no obstant, si el jurat creu 
per unanimitat que cap de les obres presentades no 
assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el 
premi quedarà desert. 


