XXXVII PREMI DE POESIA POETA PASTOR AICART 2022
BASE PRIMER. Participants i temàtica.
Poden participar en el premi Poeta Pastor Aicart totes les persones que ho desitgen, de qualsevol
nacionalitat, amb poemes de temàtica lliure. Les obres han de ser inèdites.

BASE SEGONA. Modalitats.
Hi ha dues modalitats: castellà i valencià/català.

BASE TERCERA. Característiques.
Les obres tindran una extensió de 100 a 240 versos, escrits a cos 12 punts i interlineat 1,5. Poden
estar escrites a dues columnes per pàgina, i el màxim de pàgines serà de 6 portada inclosa (si és que
n'hi ha). No s'admetran treballs que ocupen més de 6 pàgines.

BASE QUARTA. Termini i forma de presentació.
El termini de recepció de treballs es tancarà el dia 23 de juny de 2022. Les obres es poden presentar
de les maneres següents:
-

Forma tradicional: Fent arribar 5 còpies del treball en paper i una còpia en suport informàtic a
l'adreça de l'Ajuntament de Beneixama (Carrer Cardenal Payá, 41. 03460-Beneixama) abans de
les 13.30 hores del 23 de juny. L'obra anirà signada amb un lema o pseudònim, acompanyada
d'un sobre tancat dins del qual figurarà la identificació de l'autor: nom i cognoms, adreça postal,
adreça electrònica i telèfon. S'acceptaran enviaments postals si la data del mata-segells és, com
a molt, el 23 de juny.

-

Forma electrònica: Enviant un fitxer PDF a l'adreça electrònica cultura@beneixama.es. L'obra
anirà signada amb un lema o pseudònim i s'adjuntarà un altre document, que tindrà com a títol
el pseudònim, en el qual figurarà la identificació de l'autor: nom, cognoms, adreça postal, adreça
electrònica i telèfon. S'acceptaran enviaments fins a les 23.59 hores del 23 de juny.

-

En tots dos formats l'extensió màxima serà de 6 fulles mecanografiades en lletra de cos 12
punts i interlineat 1,5. Poden estar escrits a dues columnes. No s'acceptaran obres que no
s'ajusten a aquestes bases.

BASE CINQUENA. Premis.
S'atorgarà un premi de 500 € i trofeu per a la modalitat poesia en valencià/català i 500 € i trofeu per a
la modalitat poesia en castellà.

BASE SEXTA. Publicació.
Les obres guardonades seran publicades en la Revista de Festes Beneixama 2023 i en la pàgina web
www.pastoraicart.org.

BASE SETENA. Jurat.
L'organització designarà un jurat els integrants del qual es coneixeran en el moment del lliurament
dels premis. El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per a resoldre qualsevol dubte no
previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

BASE OCTAVA. Lliurament de premis.
L'acte de proclamació i lliurament de premis es farà en la gala que tindrà lloc el mes de novembre, la
data i hora de la qual es comunicarà amb suficient antelació. Els guardonats llegiran les obres
guanyadores. La seua absència injustificada a l'acte de lliurament de premis provocarà la pèrdua dels
premis en metàl·lic.

BASE NOVENA. No devolució dels originals.
Els originals de les obres presentades a concurs no seran retornats, i seran destruïts per
l'organització.

BASE DÈCIMA. Acceptació de les bases.
La participació en el premi de poesia Pastor Aicart pressuposa l'acceptació de les seues bases.

ANEXE: MODEL DE DECLARACIÓ

A EMPLENAR PER L´ ADMINISTRACIÓ
Núm. Expedient

Núm. Registre

Model

Data

Órgano/Centro/Unidad

Código
Identificación

DADES DEL SOL-LICITANT
Nom i Cognoms/Raó Social
Direcció

NIF

Código Postal
Telèfon

Província
Correu electrònic

Municipi
Mòbil

Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nom i Cognoms
Direcció

NIF

Código Postal
Telèfon

Provincia
Correu electrònic

Municipio
Mòbil

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR
 Sol.licitant
 Representant

Fax

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ5
 Notificació electrònica
 Notificació postal

OBJECTE DE LA SOL-LICITUD
PRIMER. Que desitja formar part del XXXVII Premi de poesia Poeta Pastor *Aicart 2022 i
que compleix els requisits exigits en les Bases reguladores del concurs.

SEGON. Declare que la meua obra/s presentada en aquest concurs amb títol _______ és
autoria meua pels següents motius _______.
Així mateix declare que l'obra poètica presenta és inèdita i no ha format part de cap altre
concurs similar.
I per tot això, SOL·LICITE que sent que l'obra poètica presentada és inèdita i no ha format
part de cap altre concurs, es tinga en compte en el desenvolupament d'elecció del premi a la
millor poesia i declare sota la meua responsabilitat ser certs les dades que es consignen.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
1.
2.
3.
4.
5.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb la
convocatòria i desenvolupament del XXXVII Premi de poesia Poeta Pastor *Aicart 2022, se li
comunica que el TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ d'aquest procediment i per a la notificació
de l'acte que li pose terme és de TRES MESOS.
Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja dictat i notificat per l'Administració la
resolució corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà ESTIMATORI, de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
No obstant això, el citat termini màxim legal per a resoldre el procediment i notificar la
resolució es podrà suspendre en els casos previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre.
DATA I SIGNATURA
Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certs.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El sol·licitant o el seu representant legal,

Signat: _________________
[IL·LM.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ________________.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, aquesta Administració l'informa que les dades de caràcter personal que
s'obtinguen de la seua sol·licitud seran incorporats i tractats de manera segura i confidencial
en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici
per part d'aquesta Administració de les funcions i competències atribuïdes legalment, incloses
les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derive de les
relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vosté
siga titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot accedir a
les dades facilitades, així com de sol·licitar, en el seu cas, la seua rectificació, oposició o
cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, *Ajuntament de
Beneixama, Carrer Cardenal Payà núm. 41. 03460 Beneixama.

